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Informasjon om MRSA, VRE og ESBL, på TIRINGJA

ንስኻ ንመድሓኒታት ኣንቲባዮቲክስ ዝፃወር ባክተርያ ከይህልወካ ምርመራ ክግበረልካ እዩ  
ንመድሓኒታት ኣንቲባዮቲክስ ዝፃወር ባክተርያ ሕዚ እውን እንተኾነ  ኣብ ሆስፒታላት ኖርዌይ ኣዝዩ ዘይተለመደ እዩ።  ስለዝኾነ፤  ካብ 
ከምዚ ዝዓይነቱ ባክተርያ ልሙድ ዝኾነሎም ሀገራት ዝመፁ ተሓከምትን ሰብ ሞያ ጥዕናን ምርመራ ክገብሩ ሆስፒታላት ኖርዌይ ናይ ባዕሎም 
ሕጊታት ኣለውዎም።   
 
መብዛሕቲኦም ተሸከምቲ ናይዚ ከምዚ ዝዓይነቱ ፍሉይ ባክተርያ ኣብ ውሽጢ/ልዕሊ ኣካሎም እዞም ማይክሮባት እዚኦም ብምህላዎም ዝርእይዎ 
ምልክታት የለን፤  ከምኡ ድማ እዚ ባክተርያ እዚ ኣብኡ ምህላዉ ኣብ ውልቃዊ ጥዕነኦም ዘምፀኦ ሳዕቤን የለን።  እቶም ምርመራታት ዝግበርሉ 
ቀንዲ ምኽንያት ኣብቲ ሆስፒታል ናብ ዝርከቡ ብፅኑዕ ዝሓመሙን ብዝበለፀ ተጋለፅቲ ናብ ዝኾኑን ተሓከምቲ ከይመሓላለፉ ንምክልኻል እዩ።  
 
ሓበሬታ ብዛዕባ ኣወሳስዳ ምርመራ   
MRSA (ሜቲሲሊን-ዝፃወር ስታፒሎከስ አውረስ)  
ገለ እዞም ባክተርያታት ኣብ ኣፍንጫን ጎሮሮን/ፓሪንክስ እዮም ዝርከቡ፤  ምርመራ ዝውሰድ ድማ ቀጢን መፅረጊ ጡጥ ብጥንቃቐ ናብ ኣፍንጫ 
ብድሕሪኡ ድማ ናብ ጎሮሮ ብመስዳድ እዩ።  
እቲ ባክተርያ ብተመሳሳሊ ኣብ ጥቓ እቲ ጫፍ ዓብዪ መዓንጣ ኣብ ዘሎ ቆርበት ክርከብ ይኽእል፤  ስለዝኾነ  ድማ ዝቐረበ ባክተርያዊ ሳምፕል ኣብ 
ከባቢ ብልዕቲ (መንጎ ብልዕቲን መዓኮርን) ካብ ዝርከብ ቆርበት ይውሰድ።  
 
VRE ከምኡድማ ESBL  
ገለ ካብዞም ባተርያታት እዚኦም ናይ መዓንጣ ባክተርያታት እንትኾኑ ከም ኣካል ናይቲ ተፈጥሮኣዊ ባክተርያዊ ፍሎራ ብምዃን ኣብ ውሽጢ ከብዲ/ 
ስርዓት መዓንጣ እዮም ዝርከቡ።  ስለዝኾነ፤  ነዞም ባክተርያታት እዚኦም ንምርካብ ናይ ባክተርያ ሳምፕል ካብ ጫፍ ዓብዪ መዓንጣ ክንወስድ 
ኣለና።  
እቲ ሳምፕል ኣብ ውሽጢ መዓኮር ካብ ዘሎ ደጋዊ አካል ቀጢን መፅረጊ ጡጥ ብምጥቃም ብጥንቃቐ እዩ ዝውሰድ።  
ናይ ሽንቲ ሳምፕል፤  ከምኡ ድማ እንተደኣሃልዩካ ሳምፕል ካብ ቁስሊ እውን ክውሰድ ይኽእል።   
 
ዝተማልኣ ናይ ምርመራ ውጽኢት ክሳብ ዝርከብ በቲ ሆስፒታል ዝውሰድ ስጉምቲ  
እቲ ባክተርያ ኣብቲ ሆስፒታል ናብ ዝርከቡ ካልኦት ተሓከምቲ ከይመሓላለፍ ንምክልኻል ሓካይምን ነርስታትን ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ምርመራ ክፍሊ 
መከላኸሊ ናውቲ ክጥቀሙ እዮም (ጓንቲታት፣  ናይ ገፅ መሸፈኒን ኮትን)።  
 
ኣብቲ ሆስፒታል ኣብ ዝርከቡ ገለ ክፍሊ ዕዮታት ኣብ ሓዲኡ ናይ ውልቀ ክፍሊ ክወሃበካ እዩ፤  ከምኡ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ሆስፒታል ከመይ 
ምንቅስቓስ ከምእትገብር ሕግታት ኣለዉ እዮም።  
ሰብ ሞያ ጥዕናሓበሬታ ክህቡኻ እዮም እንተደኣ ምርመራኻ ፖዝቲቭ ኮይኑ።    እዚ ከይዲ እዚ ክሳብ 3 መዓልቲ ክወስድ ይኽእል። 
 
 
 
 
ኣፍንጫ  
 
ጎሮሮ  
 
መንጎ ብልዕትን መዓኮርን  
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