
التسمح لنفسك بان تنخدع
ال یوجد تطعیم ضد القراد وال خریطة مخاطرخاصة بالقراد الن 
القراد ینتشر في کل مکان في الجزء الشمالي من الکرة االرضیة.

یوجد تطعیم ضد ال FSME وهو واحد من بین العدید من مسببات 
االمراض التي ینقلها القراد. یوفر هذا التطعیم الحمایة فقط ضد ال 

FSME ولیس ضد داء الیم اوضد المسببات االخری لالمراض. 
الینحصر وجود القراد بمنطقة جغرافیة معینة. فهي تتحین الفرص 
في الحدیقة و الغابة وفي المالعب واحواض السباحة، في المروج 

وفي المتنزهات بل حتی في الکثبان وفي کل مکان في المناطق 
ذات المناخ المعتدل ولغایة علو 1500 متر.

ان فحوصات الدم سواء کانت سلبیة او ایجابیة ال تصلح 
لتحدید التشخیص او العالج. لالالم و النتیجة المحتملة 

لعضة القراد االولویة في التشخیص. توجه بسؤالك الی 
طبيبك. بامكان جمعية داء المي و ال FSME في المانيا, وهي 

جمعية مسجلة,وعصبة مرضى القراد في سويسرا او مجموعات 
المساعدة الذاتية ايضا تقدمي المساعدة- ولكن باللغة االلمانية فقط.

معلومات · استشارة · مساعدة 

المکتب االتحادي:
 Postfach 4150 · 64351 Reinheim

الخط الساخن لالستشارات: 
 Tel. 0180 500 6935 

(14 سنت باستخدام الخط االلماني الثابت)
االثنین لغایة الخمیس الساعة 10.00 – 12.30

االستشارة المسائیة : االثنین + الجمعة 18.00 – 20.00
(االستعالمات واالستشارات باللغة االلمانية فقط) 

www.borreliose-bund.de | www.borrelioseforum.de
www.zecken.info | www.zecken.de

البرید االلکتروني:
info@borreliose-bund.de

الحساب المصرفي للتبرعات:
Hamburger Sparkasse (Haspa)
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یمکن لداء الیم ان یظهر 
باعراض غیر مرئیة:

التعب ، االرهاق، االنهاك و   ■
قلة التحمل

الصداع  ■
الشعور المرضي  ■

االم المفاصل وتصلبها  ■
االم العضالت و تشنجها  ■

ضعف العضالت ووخز في    ■
العضالت
االم الظهر  ■

خفقان القلب، عدم انتظام   ■
نبضات القلب، ازدیاد عدد 

دقات القلب 
اظطرابات النوم  ■

التعرق في اللیل   ■
الکابة و تقلب المزاج  ■

التهیج  ■
تورم العقد اللمفایة   ■
االم االطراف ، ارق   ■

الساقین.
اضطرابات في الترکیز  ■
االم في المعدة و االمعاء  ■

االم في اخمص او کعب   ■
القدمین

االضطرابات البصریة  ■
االم االذن واالضطرابات   ■

السمعیة
الدوار و اضطرابات التوازن  ■

اضطرابات في المشاعر   ■
کالشعوربالدغدغة
والحرق و الصم و   ■
بالوخزواالم شاملة

تصلب في الظهر واالم و   ■
طقطقة 

االعراض المتنوعة

القراد

زیادة في الوزن، انخفاض في   ■
الوزن

اضطرابات المثانة  ■
االم في االضالع  ■

عدم تقبل المشروبات الکحولیة   ■
تتغیر هذه االعراض في قوتها 
وجوانب الجسم و المواقع التي 

تظهر فیها. 
ارتفاع درجة الحرارة امرغیر 

مالوف.یمکن مالحظة االصابة 
لدی االطفال من خالل الالمباالة 

والتقلبات في الشخصیة و 
صعوبات في التعلم. 

یخفي داء الیم نفسه وراء عدد من
التشخیصات الخاطئة:

فیبرومیالغي، الروماتیزم،    ■
ارهاق الرکبة

متالزمة  الکتف والقفاء   ■
متالزمة(داء) النفق الرسغي  ■

االنزالق الغضروفي   ■
امراض الخالیا العصبیة   ■

الحرکیة، السکتة الدماغیة 
ALS  االمراض العصبیة مثل 

ال 
الکابة و امراض نفسیة اخری   ■

متعددة
االضطرابات الجسدیة   ■
ذات االسباب النفسیة 

(السایکوسوماتیة) 
تصلب االنسجة المتعدد  ■

الخرف  ■
الفصال  ■
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االمراض
 .FSME من اهم االمراض هي حالیا داء الیم وداء ال

 FSME ■

ان ال FSME هو فیروس یسبب جزئیا مرض التهاب 
السحایا الذي یشکل خطرا علی الحیاة. باالمکان تجنب هذا 
االمرعن طریق التطعیم. ان االزالة المبکرة للقراد التوفر ایة 

حمایة الن الفیروس یتواجد في جهاز اللدغ وینتقل مع اللدغ 
مباشرة. ال یوجد عالج لمرض ال FSME ولکنه ینتشر فقط 

في اماکن جغرافیة محددة. 

■ داء الیم

یسبب هذا المرض نوع من البکتریا. الیوجد تطعیم ضد داء 
الیم. وهو من اکثر االمراض التي یسببها القراد شیوعا و 

تنتقل في اغلب االحیان في االماکن التي یتواجد فیها القراد. 
باالمکان معا لجتها في الغالب عن طریق المضادات الحیویة 

اذا مامت الکشف عنها مبکرا، بشرط ان تناسب قوة العالج 
المرحلة التي وصل الیها المرض وان یتم اعطاء العالج لفترة 

کافیة وبجرعات قویة. ان تشخیص المرض ال یعد امرا 
سهال الن الفحوصات المتوفرة لیست دائما محل ثقة او ال 

یعتقد المرء مطلقا بان المرض هو داء الیم. لذا ال یتم التعرف 
علی المرض مما یؤدي الی تشخیصات خاطئة الی درجة 

قد تؤدي الی الوسواس المرضي. یتوقع ان یسبب المرض 
في مراحله االخیرة اضرارا دائمیة تؤدي الی تقیید المریض 

في تمتعه بنوعیة حیاة معینة وبدرجات مختلفة. غالبا ما 
یتم حرمان المرضی من العالج بسبب انعدام االعراض 

الـمعروفة و النتائج غیر الواضحة للفحوص المختبریة. ان 
عدم معالجة المرض قد یؤدي الی العجز. ان المرضی الذین 
ال یتم النظر في امرهم بجدیة وال یتم معالجتهم سیعانون من 

الکآبة. وبهذا تتصاعد احتماالت ارتکابهم لالنتحار. 
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کیف اتمکن من حمایة نفسي من داء الیم ؟
1. تجنب عضة القراد 

ابق علی الطریق. تجنب االجمة و االدغال 
واالعشاب العا لية. قم بحمایة نفسك بارتداء 

مالبس تغطي الجسم و اذا دعت الحاجة 
باستعمال االدویة الموفرة علی شکل رذاذ. 

ادخل نهایة البنطلون في الجواریب.

2. البحث عن القراد و ازالته
رغم اجراءات الوقایة فان بامکان القراد 

ان یمهد طریقه للوصول الی الدم. فتش 
نفسك و اطفالك بعد کل اقامة لکم في 

الطبیعة الخضراء. تعتبرمنطقة الرکبة 
واالعضاء التناسلیة والسرة واالبط وعند 

االطفال العنق و منبت الشعرمن االماکن 
المفضلة. انتبه بصورة خاصة الی حشرات 

القراد الصغیرة.
یبلغ حجم الواحدة منها ملمتر واحد و 

تبدو کنقطة. ویتم العثور علیها غالبا لدی 
االنسان.کلما مت ازالة القراد بسرعة اکبرکلما 

قل خطر االصابة بداء الیم. ال تقم بازالة 
القراد باالظافر اوبکماشة سمیکة ولیس 

باستخدام الزیت اوباستعمال مادة الصمغ او 
بمواد اخری. استخدم بدال من ذلك ملقطا 

دقیقا او بطاقة القراد المحتویة علی فتحات 
او قم باستخدام سکینة من خلف القراد 

واقطع عضو الوخز.سیقوم الطبیب بازالة ما 
تبقی من القراد. 

3. الکشف عن االعراض 
الن اعراض داء الیم  قد تختفي دون تلقي 
العالج و دون القضاء علی مسبب المرض 
لذا یعتبر التعرف علی هذه االعراض امرا 
مهما لکي ال تفوتنا فرصة تشخیص هذا 

المرض. بعد مرور ایام الی اسابیع علی 
الوخز یظهر احمرارحول منطقة الوخزاو 

في اماکن اخری من الجسم (مثال: 
الصورة: 1 احمرار مرضي في الظهر، 

الصورة: 2 احمرار مرضي في الساق). 
ان هذا االحمرار، الذي ال یظهرتقریبا 

لدی نصف عدد المرضی رغم اصابتهم ، 
یکبردوما بشکل مرکزي ال بشکل دائري 
و یمکن ان یظهر في اماکن متعددة علی 

الجلد. من االعراض االخری التي تظهر في 
المراحل االولی من االصابة: ظهور الکریات 

اللنفاویة لداء الیم  وهو تورم له شکل 
نصف دائري او کروي ویکون غالبا ازرق 

اللون ویظهر غالبا لدی االطفال
(الصورة: 3). ان فحوصات الدم في 

المرحلة االولی من االصابة تظهر نتائج 
سلبیة ولکنها خاطئة الن بناء االجسام 

المضادة یستغرق عدة اسابیع. لذا علیك 
ان التثق بنتائج فحوصات الدم. یمکن 

ان تظهر المرحلة االولی باعراض تشبه 
المشاعر المرضیة العامة و التي تصاحب 
االصابة باالنفلونزا دون االعراض. یصبح 
التشخیص هنا صعبا النه لیس باالمکان 

تحدید المرض، هل هو داء الیم ام هو 
مرض اخر(مثال: ارلیکیوسا،بابیوسا) انتقل 
عن طریق القراد او ام انه تماما مرض اخر. 

یمکن ان ال تظهر االعراض المبکرة اوقد 
تتداخل مع االعراض المتاخرة. قد تظهر 
االعراض المختلفة بعد اسابیع او اشهراو 
سنوات. قد تکون الشکاوي غیر واضحة 

اوقد تتغیر. من االعراض المالوفة لداء الیم  
: شلل في الوجه، تورم احادي للمفاصل 

(الصورة: 4) التهاب القلب ، الدماغ، 
االعصاب و الجلد في المرحلة االخیرة 

( اکرودیرماتیتیس کرونیکا اتروفیکانس 
الصورة: 5).
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