
د انټي بیوټیک پر وړاندی د مقاومې باکټریا یا مکروبونو بیلګه ) سمپل( اخیستنه

انټی بیوټیک هغه درملو ته ویل کیږي چې د باکټریا یا د مکروب د درملنې په موخه کارول کیږي. هغه باکټریا چې  د یو یا څو انټی بیوټیک ډولونو پر 

وړاندي مقاومت لري د انټي بیوټیک پر وړاندې مقاومه باکټریا ګڼل کیږي. د سویډن په پرتله،  په ډیرو هیوادونو کې د انټی بیوټیک پر وړاندې مقاومه 

باکټریا زیات عمومیت لري.

که چیرته نوموړې باکټریا ستاسو په په بدن کې وي، په روغتیایی مرکز کې زمونږ لپاره  په دی اړه معلومات تر السه کول اړین ګڼل کیږي ترڅو وکوالی شو د 

امکان تر حده تاسو ته ښه او خوندي پاملرنه وړاندي کړو.  نو ستاسې څخه به د MRSA، VRE، او ESBL د باکټریا د تشخیص په موخه  بیلګې واخیستل يش. 

MRSA – د میتیسیلین پر وړاندې مقاومه سټافیلیوک هغه باکټریا ده چې د انټی بیوټیک پر وړاندې له ځانه مقاومت ښیی. که چیرته تاسې نوموړې باکټریا 

ولرئ زیاتره په پوستکې، پوزې او ستونې کې هغه موندالی شئ. په عمومي توګه، MRSA کومه ستونزه منځ ته نه راوړي خو که ستاسو بدن ته میکروب 

ننوځي چې باید درملنه یی ويش، یو شمیر انټی بیوټیک شته چې د هغه څخه ګټه اخیستالی شئ.

بیلګې یا سمپل په ساده ډول د مالوچو په ګټه اخیستلو رسه د پوزې، د ستونې او مقعد څخه تر السه کیږي.

VRE/ESBL – د ونکومسین پر وړاندې مقاومه انرتفکوک مکروب او باکټریا چې د ESBL مکروب المل ګرځي، هغه باکټریا ده چې په کوملو کې موندل کیږي 

او نوموړی باکټریا یوه ماده رامینځ ته کوي چې د هغه لپاره بیالبیل انټی بیوټیک په کار دي.  که چیرته ستاسو بدن کې دايس مکروب ننوتی وی چې باید 

درملنه یی ويش، یو شمیر انټي بیوټیک درمل شته چې ګټه تری اخیستالی شئ.

د دی باکټریا د تشخیص په موخه، د مقعد څخه د مالوچو په ذریعه بیلګه یا سمپل اخیستل کیږي.
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