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دروستکاری بەکتریای ،ESBLزانیاریی بۆ نەخۆش
پەڕەی پاراستن لە نەخۆشی پەتا ،هی دوکتۆری پاراستن لە نەخۆشی پەتا.

ئایا  ESBLچییە؟
 LBSEبەمانای جۆرێک لە ئەنزیمی فرەالیەنی فراوانکراو کە بەکتتریاکوژ/ئەنتی بایۆتیک تێک ئەشکێنێت .ئەمە مادەی
(ئەنزیمی) تێدایە کە ئەکرێت لەالیەن بەکتریای ڕیخۆڵەکان دروست بێت .ئەم مادەیە بەکتریاکوژی ئاسایی تێک
ئەشکێنێت ،لەوانە پەنسلینەکان .بەمەش دروستکاری بەکتریای  LBSEهێزی بەرگریکردنیان (بەرگریکار) دژی ئەم
جۆرانە لە بەکتریاکوژ دەست ئەکەوێت  .بەاڵم ئەمە ئەکرێت بە بەکتریاکوژی تر چارەکاریی بکرێت ،ئەگەر بوونە
هۆکاری لێپیسکردنێک .هەموو مرۆڤ بەکتریایان لە ڕیخۆڵەکاندا هەیە ،ناوبراو بە کۆکراوەی/فلۆرای ئاسایی بەکتریای
ڕیخۆڵە .ئەوە بۆ هەرسکردنی خۆراک و بۆ بەرگریی جەستەیی گرنگە .دروستکاری بەکتریای  ،LBSEبەکتریای ناو
ڕیخۆڵەیە کە لەوانەیە ،بۆ ماوەیەکی کورتتر یان درێژتر ،سەر بە کۆکراوەی ئاسایی بەکتریای ڕیخۆڵە بێت.
ئایا مەترسیی بۆ  LBSEهەیە؟
گەورەترین مەترسی لە بەکتریای دژە بەکتریاکوژدا ئەوەیە کە لە کاتی لێپیسکردن ،بەکتریاکوژی دروست وەرنەگرێت.
زۆرینەی خەڵک کە دروستکاری بەکتریای  LBSEیان هەیە ،لەناو سکیاندا هەیە ،بەبێ ئەوەی نەخۆش بن ،ناوبراو بە
پەتاهەڵگرێتی .پەتاهەڵگریی نەخۆشی نییە و نابێت چارەکاری بکرێت .دروستکاری بەکتریای  LBSEلەچاو بەکتریای
تردا ،بە زۆرینەتر نابێتە هۆکاری نەخۆشی .ئەگەر دروستکاری بەکتریای  LBSEببێتە هۆکاری نەخۆشی ،ئەوا
بەزۆرینە ئەبێتە هۆکاری چڵککردنی میزەڕۆیەکان ،بەاڵم لەوانەشە جۆری تری چڵککردن بێت .جیاوازیەکە ئەوەیە ،کە
چڵککردنێک کە بە دروستکاری بەکتریای  LBSEبێت ،ئەبێت مرۆڤ بە جۆری تر لە بەکتریاکوژ چارەکاری بکرێت.
ئەمە جاروبار ئەوە ئەگەیەنێت کە چاودێری لە نەخۆشخانە ئەکرێت ،لەباتی حەبخواردن لە ماڵەوە.

ئایا  ESBLاچۆن باڵوئەبێتەوە؟
بۆ ئەوەی مرۆڤ هەڵگری دروستکاری بەکتریای  LBSEبێت ،ئەبێت لەڕێگای دەمەوە بێنە ناوەوە .مرۆڤ ئەکرێت لە
ڕێگای خۆراک و ئاو تووش بێت ،کە بە بەکتریای ڕیخۆڵە پیس بووبێت ،بەرلەهەرشتێک ،هاوکات لەگەڵ گەشتی
دەرەوەی واڵت .بەکتریا لەڕێگەی دەستەکانیش دوای چوونە توالێت باڵوئەبێتەوە .دروستکاری بەکتریای  LBSEئەکرێت
لەناو چاودێریدا لە ڕێگەی برین و سۆندەوە لە نێوان نەخۆشەکان باڵوبێتەوە ،بەرلەهەرشت لەڕێگەی دەستەوە.

ئایا مرڤ ئەتوانێت لە ESBLڕزگاری بێت؟
لەبەرئەوەی دروستکاری بەکتریای ڕیخۆڵە  ، LBSEئەبێتە بەشێک لە کۆکراوەی/فلۆرای ئاسایی ڕیخۆلەکان ،ئەکرێت
مرۆڤ بۆ ماوەیەکی درێژخایەن هەڵگریان بێت (چەند مانگ -ساڵ) .ناکرێت بگوترێت کە دروست تۆ بۆ ماوەی چەند
هەڵگری ئەو بەکتریایە ئەبیت ،بەاڵم ئەشێ زوربەیان وردەوردە ڕزگاریان بێ لێی .کۆنتڕۆڵکردنی تاقیکردنەوەی
پیسایی ،بەزۆریی پێویست ناکات.

ئایا واباشە تۆ بیر لەچی بکەیتەوە؟
● پاکژی دەستەکان ،وەک هەردەم ،گرنگە .دەستەکانت بە سابون و ئاو بشۆرە ،پاش سەردای توالێت و پێش
خواردن سازکردن/ژەم .سابونی شل هەمیشە جێگای پێشترێتی پێدانە.
● تۆ پێویست ناکات زانیاریی بە هیچ کەس لە دەوروبەرت بدەیت بەوەی کە تۆ هەڵگریی دروستکاری بەکتریای
 LBSEیت.
● تۆ ئەتوانیت وەک ئاسایی بژیت و هاودەمی لەگەڵ کەسانی تردا بکەیت .تۆ ئەشتوانیت سێکس بکەیت وەک
ئەوەی نەریتی خۆتە.
● گەر تۆ برین ،سۆندەی میز یان دەمی بەتاڵکردن و دەردانت هەیە ،ئەوا زۆر گرنگە کە دەستەکانت پاش
گۆڕین /پێچانەوە بشۆریت .تۆ واباشە دوش بکەیت لەباتی حەمامکردنی ناو بانیۆ/حەوز.
● گەر تۆ سکچوون یان پیسایی دەاڵندنت هەیە ،واباشە تۆش دوش بکەیت لەجیاتی حەمامکردن لەناو
بانیۆ/حەوزی مەلە.
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گەرتۆ پێداویستی ئەوەت هەیە کە بە بەکتریاکوژ چارەکاری بکرێیت ،ئەوا زۆر گرنگە کە تۆ بەکتریاکوژی
دروست وەربگریت و کە چاندنی بەکتریا وەرگیرێت .ئێمە داوات لێ ئەکەین کە لەبەر خاتری خۆت ،ئاگاداری
دوکتۆرەکەت/دوکتۆری ددانەکەت بکە لەبارەی هەڵگریی تۆ/چڵککردنی پێشوترت.
● گەر تۆ لە نەخۆشخانە بخەوێنرێیت ،نەشتەرگەرییت بۆ بکرێت یان لە شوێنێکی تایەبەتیی بۆ ژیانکردن بیت،
ئەوا باشە کە بۆ دوکتۆرەکەی باسکەیت کە تۆ دروستکاری بەکتریای  LBSEت هەیە .لەناو چاودێری نەخۆشی و لە
شوێنی ژیانکردنە تایەبەتییەکان ،زیاترگرنگە کە لەسەر پاکژییەکی ورد -و ڕۆتینی خاوێنکردنەوە بڕۆیت ،بۆئەوەی
بەکتریا بۆ کەسانی تر باڵونەبێتەوە.
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