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ستاسې ټسټ به له هغه بکټیریا لپاره وکړل شي کوم چې ښایي د انتي باییوتیکس څخه د ځان ژغورنې توان یا مقاومت 
 لري

هغه بیکټریا کوم چې د انتي باییوتیکس څخه د ځان ژغورنې توان یا مقاومت لري، اوس هم د ناروی په روغتونونو کې 
د دې له کبله، د ناروی روغتونونه د هغه مریضانو او روغتیایي متخصصینو د ټسټ کولو لپاره خپل .  ډیر کم دي

 .  مقررات لري کوم چې له هغه هیوادونو څخه راځي په کومو کې چې دغه بیکټیریا زیات عمومي او عادي وي
 

دننه دغه میکروبز موجود دي /دن لپاسهد دې ځانګړي بیکټیریا زیاتره وړونکي کومې داسې عالمې نه لري چې د هغوی په ب
دا ټسټونه په ځانګړي توګه د جدي ناروغي .  او د دغه بیکټیریا موجودیت د هغوی په شخصي روغتیا کومې پایلې نه درلودي
 . د خپریدو د مخنیوي او په روغتون کې د کمذوري مریضانو  لپاره ترسره کیږي

 
 د نمونې اخیستلو په اړه معلومات 

 (د میتیسلین مقاومت لرونکي سټپایلوکوکس اوروس)یس ای ایم آر ا
حلق کې موندل کیږي او د دې نمونه داسې اخیستل کیږي چې نری کاټن سواب په /په دې کې ځینې بیکټیریا په پوزه، مرۍ

 . ارام سره پوزې او د مرۍ شا ته دننه کړی شي
و د دې له کبله د تناسلي ځای د  یعني د حوصلې د تل برخه دا بیکټیرا د رکټوم په شاوخوا کې په پوستکي هم موندل کیږي ا

 . د پوستکي څخه د دې بیکټیریا نمونه اخیستل کیږي( پرینیوم)
 

 ( ESBL)او اي ایس بي ایل ( VRE)وي آر اي 
توګه موندل  د کولمو په سستم کې دننه د فطري بیکټیریایي فلورا په/په دې کې ځینې بیکټیریا د کولمو بیکټیریا وي او په معده

 . د دې له کبله، د دې بیکټیریا موندلو لپاره موږ باید د بیکټیریا نمونه د ریکټوم څخه واخلو.  کیږي
 . دا نمونه په احتیاط سره د مقعد د بهرنۍ برخې څخه د نري کاټن سواب په ذریعه اخیستل کیږي

 .  د متیازو نمونه او که ټپ لرۍ نو د ټپ نمونه هم اخیستل کیدی شي
 

 . په روغتون کې د دې جانچ  کیږي په داسې حال کې چې د بشپړ ټسټ د پایلو لپاره انتظار وکړل شي
ډاکټران او نرسانې به د ټسټ کولو په خونه کې په روغتون کې موجود نورو مریضانو ته د  بیکټیریا د خپریدو د مخنیوي 

 . استعمالوي( دستکشې، د مخ نقاب او کورتۍ)لپاره د ژغورنې اسباب 
 

تاسې په روغتون کې  د روغتون په ځینو برخو کې به تاسې شخصي خونه ترالسه کړۍ او په دې اړه مقررات وي چې څرنګه
 حرکت کولی شۍ. 

 ورځو پورې وخت اخیستلی شي.  3دا تر   ته خبر درکړي.  که ستاسې نمونه مثبت وي نو روغتیایي متخصصین به تاسې
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