
ብዛዕባ ምርሳ (MRSA) 

ምርሳ እንታይ እዩ? 

ስታፍሎኮኩስ ኣውረየስ (Staphylococcus aureus)፡ ኣብ ቆርበትና ወይ ኣብ ኣፍንጫና ክርከብ ዚኽእል 
ተራ ባክተርያ እዩ። መብዛሕቱ ግዜ፡ እዚ ባክተርያ ከምዘሎና ኣይንፈልጥን ኢና፣ ሓደ ሓደ ግዜ ግን 
ረኽስታት፡ ብሓፈሻ ድማ ዘይጓዳእ ረኽስታት ቆርበት ከስዕበልና ይኽእል እዩ። እቲ ባክተርያ፡ ኣብ ሳሕቲ 
እዋናት፡ ኣብቶም ትሑት ናይ ረኽስታት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣብ ዘለዎም ሰባት ብፍላይ ሓደገኛ 
ረኽስታት ከስዕብ ይኽእል እዩ። በዚ ባክተርያ ዚስዕብ ረኽስታት፡ ብጸረ-ነፍሳት ክፍወስ ይከኣል እዩ። 

ቀንዲ ዓይነታት ጸረ-ነፍሳት፡ ንሓደ ሓደ ዓይነታት ስታፍሎኮኩስ ኣውረየስ ኣይፍውስን ወይ ድማ ተጻዋርነት 
የማዕብል።  ድሕሪ'ዚ፡ እዚ ባክተርያ'ዚ፡ ምርሳ (ተጻዋርነት መቲሲሊን ዘለዎ ስታፍሎኮኩስ ኣውረየስ) 
ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ምርሳ ከቢድ ዚገብሮ፡ እቲ በዚ ባክተርያ ዚስዕብ ረኽስታት፡ ክትሕክሞ ኣዝዩ 
ኣጸጋሚ ስለዝኾነን ፍሉይ ዓይነት ጸረ-ነፍሳት ስለዘድልዮን እዩ። 

ንምንታይ ብዛዕባ ምርሳ ኣዚና ንግደስ ኣሎና? 

ምርሳ፡ ብፍላይ ድማ ኣብቶም እተዳኸመ ስርዓተ-ምክልኻል ኣብ ዘለዎም ሰባት ከቢድ ረኽስታት ከስዕብ 
ስለዝኽእል፡ ኣብ ከም ሆስፒታላትን መእለዪ ኣባይትን ኣብ ዝኣመሰለ ኣከባቢታት ንኸይመሓላለፍ ምውጋድ 
ኣገዳሲ እዩ።   ብዙሓት ተኣፈፍትን ዘሰክፉን ሰባት ኲሉ ግዜ ስለዘለዉ፡ ንሕና ድማ ብዝተኻእለ መጠን 
ኽንከላኸለሎም ኣሎና። 

ምርሳ ብኸመይ ይመሓላለፍ? 

ምርሳ፡ ፈለማን ብቐንዱን ኣብ መንጐ ሰባት ብዚግበር ቀጥታዊ ርክብ ዚመሓላለፍ ኮይኑ፡ ኣብ መንጐ'ቶም 
ኣዝዩ ጥቡቕ ርክብ ዘለዎም ሰባት ኣዝዩ ብዚቐለለ መገዲ ይመሓላለፍ፣ ንኮብሊሌቶን ክዳውንትን ሕሙም 
ብምሓዝ ድማ ኪመሓላለፍ ይኽእል እዩ።  እዚ ባክተርያ፡ ኣብ ድሩቕ ደሮና ንነዊሕ ግዜ ኪጸንሕ ይኽእል 
እዩ። 

መርመራ ምርሳ ኽካየደሉ ዚግባእ ሰብ መን እዩ? 

እቲ ንምርሳ ኪቓላዕ ተኽእሎ ዘለዎን ኣብ ኖርወይ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ወይ መእለዪ ኣባይቲ ክሰርሕ 
ዚኸይድን ወይ ኣብ ትካል ጥዕና ንኽሕከም ሕሙም ኮይኑ ዝድቅስን ኲሉ ሰብ፡ መርመራ ምርሳ ኺግበረሉ 
ኣለዎ። 

እቶም ምስ ዘቤታዊ እንሳሳታትን ሓሰማታትን ዝውዕሉ ሰባት፡ ንምርሳ እተቓልዑ ኪኾኑ ስለዝኽእሉ፡ 
መርመራ ምርሳ ብፍሉይ ክግበረሎም ይግባእ። 

እቶም ብምርሳ እተታሕዙ ሰባት 

ተሰካሚ ምርሳ እንተኾይነ፡ ኣባይ ዘጋጥም እንታይ እዩ? 

ተሰካሚ ምርሳ ከምዝኾንኩም እንተተሓቢርኩም፡ ባክተርያ ምርሳ ኣብ ኣካልኩም ከሎ ሕማም ግን 
ዘየማዕበልኩም ማለት እዩ። ዋላ'ውን እንተዘይሓመምኩም፡ ንኻልኦት ሰባት ግን ከተመሓላልፉ ትኽእሉ 
ኢኹም።  

ተሰካሚ ምርሳ ምዃንኩም እንተፈሊጥኩም ወይ ከምዘለኩም እንተጠርጢርኩም፡ ከምኡውን ከም ሕሙም 
ወይ በጻሒ መጺእኩም ኣብ ትካል ጥዕና ከምእትኣትዉ እንተተገይሩ፡ እቶም ሰራሕተኛታት፡ ተሰካሚ ምርሳ 
ምዃንኩም ክሕበሩ ይግባእ። ድሕሪ'ዚ፡ እቶም ተኣፈፍቲ ሕሙማት ንኸይጥቅዑ፡ ጥንቃቐታት ክውሰድ እዩ። 
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ተሰካሚ ምርሳ ኣብ ዝኾንክሉ እዋን፡ ናብ ስራሕ ክወፍር ይኽእል'ዶ? 

እወ፣ ኣብ ኣገልግሎታት ጥዕና (መእለዪ ኣባይቲ ወይ ሆስፒታል) ወይ ምስ ዘቤታዊ እንስሳታት ዘይትሰርሑ 
እንተዄንኩም እዩ። በቲ እተዋህበ ምሕጽንታ መጠንቀቓታት ተማእዘዙ።  ቆልዑ ድማ ኣብ መውዓለ ቆልዑ 
ወይ ቤት ትምህርቲ ንኽመሃሩ ኪኸዱ ይኽእሉ እዮም።  ቤት ትምህርቲ፡ መውዓሊ ቖልዑ ይኹን 
ኣስራሒኹም (ብዘይካ'ቶም ኣብ ሆስፒታል/መእለዪ ኣባይቲ/ምስ ዜቤታዊ እንስሳታት ዝሰርሑ ሰባት)፡ 
ተሰካሚ ምርሳ ምዃንኩም ክፈልጥ ኣየድልዮምን እዩ። 

እቶም ብምርሳ እተለኽፉ ሰባት፡ ምስ ካልኦት ሰብ ንቡር ዝኾነ ርክባት ኽገብሩ ይኽእሉ። 

ምርሳ እንተልዩኒ፡ እቲ ዝረኽቦ ምክትታል እንታይ እዩ? 

ተሰካሚ ምርሳ እንተዄንኩም፡ ንሓፈሻዊ ሓኪም (ጂፒ) ከተዘራርቡ ይግባእ። እዚ ባክተርያ፡ ባዕሉ ክጠፍእ 
ይኽእል ስለዝኾነ፡ መብዛሕቱ ግዜ፡ እትገብርዎ ነገር የለን። ምስ ሕሙማት ሰባት ወይ መጓሰ ሓሰማታት 
እትሰርሑ እንተዄንኩም፡ ነቲ ባክተርያ ንምውጋድ ክትሕከሙ ይግባእ (ካልእ ሕጥቦ-ጽሑፍ ርኣዩ)።  

ምርሳ ሃልይኩም ንኽትሕከሙ ኣብ ሆስፒታል እንተኣቲኹም፡ ኣብቲ ዘለኽሙዎ ክፍሊ ንበይንኹም 
ከምእትኾኑ ኪግበር ይግባእ። ካብቲ ናብ ዋርድ ንኽትኣትዉ ዘድልየኩም ግዜ ንላዕሊ ክትኣትዉ ኣይትኽእሉን 
ኢኹም። ሰራሕተኛታት ድማ ምሳኹም ኣብ ዝረኸብሉ እዋን ነቲ ወርቃዊ ጋውን፡ ጓንትን ማስኬራ ገጽን 
ክኽደኑ እዮም። በጻሕቲ ክህልውኹም ይኽእሉ እዮም፣ እንተኾነ ግን፡ ነቲ ክፍሊ ሓዲጐም ቅድሚ 
ምውጽኦም ንኣእዳዎም ብመምከኒ ጸረ-ባክተርያ ክሓጽቡ/ ክውልውሉ ኣለዎም። 

ኣነ ተሰካሚ ምርሳ እንተኾይነ፡ ስድራይ መርመራ ምርሳ ክግበረሎም ኣለዎም'ዶ? 

ምሳኹም ዝቕመጥ ሰብ ኣብ ክንክን ጥዕና ወይ ምስ እንስሳታት ዝሰርሕ እንተኾይኑ ወይ ኣብ 
ሆስፒታል/መእለዪ ኣባይቲ ዝሕከም እንተኾይኑ፡ መርመራ ምርሳ ኽግበረሎም ይግባእ። ሕክምና 
ኽግበረልኩም እንተኾይኑ፡ እቶም ምሳኹም ዝቕመጡ ሰባት ንኽምርመሩ ለበዋ ነቕርብ። ንሓደ ካብቶም 
እተጠቕሱ ሰባት ምርሳ እንተልይዎ፡ ንዓኹም ደጊሙ ኽለኽፈኩም ይኽእል እዩ። እዚ ባክተርያ ዘለዎ ሰብ 
ኣብ ስድራኹም እንተልዩ፡ ምሳኹም ብሓንሳእ ኣብ ሓደ ግዜ ክሕክም ይግባእ ምባል፡ ምኽንያቱ እዚ እዩ። 

ንኻልኦት ንኸይለኽፎም እንታይ ኽገብር ይኽእል? 

ጽቡቕ ንጽህና ኢድ፡ እቲ መልከፍቲ ንኸይላባዕ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ። ኣብ ቆርበት ዝርከብ 
ቁስልን ጭንዳሕን ኣጽርዩን ሸፍኑን። ላማ ጭሕምን ሽጐማኖን ብሓባር ምጥቃም ኣወግዱ።  ኣብ 
እትስዕልሉ/እትህንጥስሉ እዋን፡ ብፍላይ ኣብ ጐሮሮኹም ምርሳ እንተልይኩም፡ ኣብ መዕጸፊ ኩርናዕ ኢድኩም 
ገይርኩም ሰዓሉ/ሃንጥሱ።  

ብዛዕባ መርመራ 

ዶክተራት ወይ ነርሳት፡ መርመራ ኣብ ዝገብርሉ እዋን እተጠጠዐ ጡጥ ይጥቀሙ። ጡጥ ናሙና፡ ካብ 
መወዳእታ መስኮት ኣፍንጫ፡ ካብ ድሕሪት ክፋል ጉሮሮን ቦታ ረቃቒቶን ከምኡውን ካብ ዝኾነ ቚስሊ 
ይውሰድ።  ውጽኢት ናይቲ መርመራ ንምርካብ ገለ መዓልታት ይወስድ። ኣብ ሆስፒታል ንኽትሕከሙ 
እንተደቂስኩም፡ እቲ ውጽኢት መርመራ ክሳዕ ዚመጽእ ንበይኹም ከምእትኾኑ ኪግበር ናይ ግድን እዩ። 

ብዛዕባ ሕክምና 

 
ሕክምና ተሰካሚ ምርሳ፡ ንባክተርያ ምርሳ ካብ ኣካል ንምጥፋእ ዚውሃብ ሕክምና እዩ። እቲ ዝሕክመኩም 
ዶክተር፡ እቲ ሕክምና ብኸመይ ኺትግበር ከምዝግብኦ ይውስን። እቲ ልሙድ ኣገባብ፡ ባክተርያ መብዛሕቱ 
ግዜ ኣብኡ ስለዝርከብ፡ ንኣካልኩምን ጸጉርኹምንን  ብጸረ-ጀርም ምሕጻብን ዝልከ ቅብኣት ጸረ-ነፍሳት፡ 
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ኣብ ኣፍንጫኹም ብምግባርን እዩ። ብተወሳኺ፡ ኣንሶላታትን ክዳውንትን፡ መዓልታዊ ክሕጸብ (ኣብ 60 
ዲግሪ ክሕጸብ) ኣለዎ። 

ባክተርያ፡ ኣብ ጐሮሮ እንተልዩ፡ ብፍሉይ መሕጸቢ ኣፍ ገይርኩም ኣብ ነፍስወከፍ መዓልቲ ንግሆን ምሸትን 
ጐራዕራዕ ከተብሉ ድማ ኣለኩም። ምሉእ ሕክምና፡ ካብ 5-10 መዓልታት ይወስድ። 

እቲ ሕክምና ኣብ እተወድኣሉ ግዜ፡ መርመራ ክትትል፡ ኣብ ነፍስወከፍ ሓደ፡ ክልተን ሰለስተን ሳምንታት 
ይውሰድ። ድሕሪ ሰለስተ፡ ሽዱሽተን 12ን ኣዋርሕ ድማ ሓድሽ መርመራ ንኽግበር ምሕጽንታ ይውሃብ። እቲ 
ሕክምና፡ ባክተርያ ምሉእ ብምሉእ ከምዝእለ ቅድሚ ምግባሩ፡ ሓደ ሓደ ግዜ፡ ሓያሎ ግዝያት ኪወስድ 
ይኽእል እዩ። 

 

ተወሳኺ ንባባት 

ትካል ህዝባዊ ጥዕና ኖርወይ (Folkehelseinstituttet): 
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?Main_6157=6263:0:25,5785&MainContent_6263=64
64:0:25,8912&List_6212=7210:0:25,8913:1:0:0:::0:0 

በዓል-ስልጣን ውሕስነት ምግቢ ኖርወይ (Mattilsynet): 

Informasjon om testing for MRSA av personer i kontakt med svinebesetninger, juli 2015.pdf 
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