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   الفراشَبّق

  
   الفراش؟َبّق ما هو

  
ة أجنحة                    َبّق دون أي رة لكن ب ع              .   الفراش هي حشرات يكون شكلها بيضاوي حين تكون آبي ا حوالي رب ذاء، يكون طوله اول الغ ل تن وقب

يض،         .  منتفخةبح  لكن بعد تناول الطعام، يتحول لونها إلى األحمر الداآن وتص         .   مثل الورق  ومنبسطةبوصة   ون األب ل لل لون البيض مائ
غ  .  الصدوع  بيضة في الشقوق و       50-10يمكن العثور على مجموعات تتكون من       .  الكمثرى وحجمه مثل رأس الدبوس    وشكله مثل    ويبل

.  ودرجة الحرارة   بيضة، وذلك يتوقف على إمدادات الغذاء   400 و 200تضع أثناءه األنثى ما بين      يمكن أن    سنة واحدة    َبّقمتوسط عمر ال  
  .ويفقس البيض في حوالي عشرة أيام

  
   الفراش؟َبّقتغذى عليه يما الذي 

  
ل، و َبّقعض اليو.  عض أيضًا الثدييات والطيوري، لكنه    الفراش التغذية على الدم البشري     َبّقفضل  ي ع أجزاء جسم      ي في اللي عض في جمي

قّ ستطيع ال  يو.  اإلنسان، وال سيما حول الوجه والرقبة والذراعين واليدين        دون غذاء        ي أن   َب ى ستة أشهر ب دة تصل إل وآل من   .  عيش لم
  .انعضي الفراش َبّقأنثى وذآر 

  
   الفراش؟َبّقهل يمكن أن أتعرض لمرض من 

  
د تعرضوا        .   الفراش َبّقال توجد حاالت معروفة من األمراض المعدية التي تنقل عن طريق العض من               م ق درآون أنه اس ال ي ومعظم الن

اطق    .  رد فعل موضعييحدث لديهم ض لكن بعض األشخاص أآثر حساسية للعض وقد      للع ا حك المن ي تعرضت للعض   أم  يمكن أن  الت
  .يؤدي إلى العدوى

  
   الفراش إلى بيتي؟َبّقدخل يآيف 

  
اث والمالبس              َبّقل  َمْحُيغالبًا ما    ل األث ياء مث ديك         .   الفراش لداخل البيت على بعض األش د أن ل ق ب   إذا آنت تعتق قّ مشكلة تتعل راش،  َب  الف

  :في المناطق التالية أو قشره  فراش حيَبّقافحص عن 
  

 اإلطارات الخشبية المزودة بنوابض والفراششقوق، تجاعيد، وثنيات ال 
 رأس الفراشالشقوق في إطار الفراش ولوح  
 تحت المقاعد واألريكات والفراش واألغطية 
 بين وسادات األريكات والمقاعد 
 وانبهاجد وتحت السجاجي 
 بين ثنيات الستائر 
 في األدراج 
 ، وحول إطارات النوافذ واألبوابإزار الحائطخلف  
 خلف ألواح الكهرباء وتحت ورق الحائط والصور والملصقات المفكوآة 
 في الشقوق في الجص 
 .في الهواتف وأجهزة المذياع وساعات الحائط 
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ا  تطيع يآم ّقس راش أن َب ن الفتحات ي الف ا م ة وغيره ير واألسالك الكهربائي ن خالل المواس قة ألخرى م ن ش ل م دل .  نتق ان مع وإذا آ
  .   اإلصابة آبيرًا، فقد يتم مالحظة رائحة حلوة في الغرفة

  
   فراش في بيتي؟َبّقماذا يمكن أن أفعل إذا آان لدّي 

  
ل  ع   إن أفض ل م ة للتعام ّقطريق رات  َب ة للحش ي اإلدارة المتكامل راش ه ات     (IPM)  الف ن التقني ة م ة منوع ين مجموع ع ب ي تجم ، الت

  .والمنتجات التي تشكل أقل خطر على صحة اإلنسان والبيئة
  

 . فراشَبّقل محترف لمراقبة الحشرات للتأآد من أن لديك غَِّشاستشر إدارتك الصحية المحلية أو أي ُم .1
ع األخرى حيث                  حشة فراشك  افحص .2 قّ حب   ي وإطار فراشك، وال سيما في الطيات والشقوق والجزء السفلي والمواق راش   َب  الف

 .ختبئيأن 
قّ استخدم ملحق فوهة على المكنسة الكهربائية لإلمساك ب        .3 راش وبيضه    َب ة في آل الشقوق              .   الف م باستخدام المكنسة الكهربائي ق

ى  ية فراشكعل ار فراشك حش بيةواألط وإط راشواق الخش ن الف ة م ة أغراض أخرى قريب ن .   وأي  التنظيف الضروريوم
 . باستخدام المكنسة الكهربائية يوميًا، وأن يتم تفريغ المكنسة على الفور

دة            بياضاتك  آل  اغسل   .4 ة 20في أسخن ماء ممكن وضعها في مجفف ساخن لم اداتك     .   دقيق ة وس  وحشية فراشك  فكر في تغطي
 .بغطاء بالستيكي

 . ضروريةالآوام غير آل األ ص منتخل .5
ادة جلفطة             إزار الحائط  الشقوق والصدوع بين     سد .6 بية واألرضيات والجدران بم زع أي      .   وعلى أطر الفراش الخش اصلح أو ان

ر                    ورق حائط    غير مثبت، َثّبت أغطية مفاتيح اإلضاءة المفكوآة واحكم سداد أية فتحات حيث تدخل المواسير أو األسالك أو غي
 ).  مع توجيه عناية خاصة للجدران المشترآة بين الشقق( المرافق إلى بيتك ذلك من

واح غراء أو شرائط الصقة  .7 ق وضع أل ًا عن طري د(راقب يومي ى نحو جي ل عل ّقالصطياد ) شريط السجاد يعم راشا َب .  لف
 . أية بنود تجلبها إلى البيتبعنايةافحص 

 .إلنسان والبيئةا  علىاستشر خدمات مراقبة حشرات محترفة وناقش الخيارات التي تمثل أقل المخاطر .8
  

د من المعلومات                           ى المزي ة للحصول عل .  إذا اخترت أن تتعامل مع اإلصابة باستخدام مبيد حشري، اتصل بخدمة مراقبة حشرات محترف
  .الصانعة واتبع آل تعليمات مّياختر أقل المنتجات المتاحة ُس

  
ام   الحي   الفراش َبّقسواء اخترت اإلدارة المتكاملة للحشرات أو المبيدات الحشرية، قد تستمر في رؤية بعض               دة عشرة أي ذا شي   .  لم وه

  . الفراش بعد أسبوعين، اتصل بخدمة مراقبة حشرات محترفةَبّقلكن إذا واصلت في رؤية عدد ضخم من .  طبيعي
  

   الفراش؟َبّقما هو شكل عضات 
  

ة ومهتاجة               ي الفراش الناس،    َبّقعض  يحين   ا يجعل البشرة ملتهب ة العض، م ه في منطق راد     .  قوم بضخ لعاب ذا وتختلف استجابات األف ه
اموس أو    َبّقمن جراء عضات جرح على الجد  وقد ال تتم مالحظة     .   الفراش َبّقلعضات   ين عضات الن  الفراش، أو أن يتم الخلط بينها وب

  . البشرةحاالت إصابةك من البرغوث أو غير ذل
  

  :تم وصف أربعة أنواع من طفح الجلدلقد 
راء        جروح ح شيوعًا من     تتكون أآثر أنواع الطف    .1 اك   موضعية مسطحة حم ببة للُحك يكية ل        .  مس ديم العضات الكالس ة َبقّ يمكن تق

 ". اإلفطار والغداء والعشاء"الفراش بطريقة طولية في مجموعة من ثالث عضات تسمى 
 .الصغيرة شائعةالمتورمة  الحمراء لجروحاآما أن  .2
 .مثيرة للُحكاك وغالبًا ما تكون ومتورمةفي حاالت نادرة، قد يطور الناس عالمات حمراء آبيرة  .3
 .ة الفراش، فإنهم قد يطورون ورمًا ممتلئًا بالدم أو السائلَبّقفي األشخاص الذين يعانون من حساسية مرتفعة من لعاب  .4
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، بما في ذلك الوجه والرقبة واليدين والذراعين وأسفل الساقين أو في           م الفراش في المناطق المكشوفة من الجس      َبّقتحدث عضات   غالبًا ما   
  .الجسمجميع أنحاء 

  
   الفراش؟َبّقآيف أعالج عضات 

  
أما إذا آانت العضات .   على البشرة نظيفة وحاول أال تحكها      َبّقا.   تلقاء نفسها وال تحتاج ألي عالج       الفراش من  َبّقتختفي معظم عضات    

اك الرغبة في الحُ    جدًا، فإن طبيبك قد يصف لك آريمًا أو مضادات الهستمين لتخفيف             مثيرة للُحكاك  وي          .  ك ا يجوز وصف مضاد حي آم
  .مفرط الحك ال جراء ألي إصابة ثانوية بالبشرة منفموي

  
   الفراش من دخول بيتي؟َبّقآيف أمنع 

  
 الفراش، فإن التنظيف المنتظم للمنزل، بما في ذلك التنظيف باستخدام المكنسة            َبّقمع أن أنظف المنازل والفنادق يمكن أن تعاني من           •

ل        .  ، يمكن أن تساعد في منع اإلصابة      لحشية فراشك الكهربائية   ي يمكن لل     قم بتنظيف الكومات للمساعدة في تقلي اآن الت قّ عدد األم  َب
 .ختفي بهايأن 

ا إذا  سأل تأآد من أنك تفحص آل بند، وا.  آن محترسًا عند شراء أثاث أو مالبس مستعملة   • ود      تاجر التجزئة م م فحص البن د ت ان ق آ
 . الفراشَبّقبحثًا عن 

 . الفراشَبّققد تكون مصابة بفهذه البنود .   عند جلب المالبس أو األثاث المستعمل إلى البيت من الرصيفاحترس •
  :عند السفر، قم باتخاذ التدابير التالية •

 
o   راش   افحص آل الشقوق والصدوع في    :افحص الغرفة واألثاث وابض     حشية الف بية المزودة بن ، وابحث  واإلطارات الخش

  . الفراشُبّقاطلب غرفة مختلفة إذا وجدت دليًال على .   دم أو حشرات حيةبقعاتعن 
o  قّ ا.   الفراش من دخول أمتعتك    َبّقاحفظ آل ممتلكاتك في أمتعتك ولف أمتعتك بالبالستيك للمساعدة في منع             :احم أمتعتك  َب

   .أمتعتك على الرف أو بعيدًا عن األرضية
o حرك الفراش بعيدًا عن الحائط، وقم برفع آل مالءات الفراش وال تجعل البطاطين تلمس األرضية:احم الفراش .  
o   ل المرآب                  :عند العودة للبيت ك، مث ة في بيت ة معزول ة   .  احفظ أمتعتك في منطق اغسل آل مالبسك في        .  افحص األمتع

  . دقيقة20أسخن ماء ممكن وضعها في مجفف ساخن لمدة 
  

  :للمزيد من المعلومات
  416-383-7600 أو  hhealt/ca.toronto.www -الصحة العامة في تورونتو  •
 وآالة التنظيمية إلدارة الحشرات ، الHealth Canada الفراش، َبّقالمراقبة الفعالة ل •

 http://www.pmra-arla.gc.ca/english/consum/bed_bugs-e.html#2  
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