(ባዮፕሲ) ንእሽቶ ቅንጣብ ስጋ ናይ ክፋል ኣካላት
ዝኾነ ምልክታት ወይ ተርእዮ ሕማማት እንተሎካ፣ ወይ
ከኣ ሓኪምካ ዘስግእ ከባቢ ከምዘሎካ እንተ ኣለልዩ፣
ሓኪምካ ባዮፕሲ ንኽትገብር ክእዝዝ ይኽእል እዩ።
ባዮፕሲ ማለት፣ ካብ ክፋል ኣካላትካ ንእሽተይ ቅንጣብ
ስጋ፣ ወይ ናይ ዋህዮ ወኪል አካል ዝውሰደሉ መስርሕ
እዩ።
ከም አንጉዕ ናይ
ዓጽሚ፣ ጽኪ፣
ክፋል አካላት ወይ
ቆርበት ዝኣመሰሉ
ዝኾኑ ናይ
ሰውነት ክፍለ
ኣካላት ብባዮፕሲ ክምርመሩ ይኽእሉ እዮም።
እቲ ክፋል ኣካል ሰዉነት ባዮፕሲ ዝተውስደሉ
ኣይቆስልን እዩ ቀልጢፉ ድማ ይሓዊ ካብዚ ዓይነት
መርመራ እቲ ንባዮብሲ ዝዉሰድ ዓቀን ብጣዒሚ
ንእሽቶይ እዩ።
እቲ ናሙና ናብ ላቦራቶሪ
ተወሲዱ፣ ካንሰር ወይ
ዝኾነ ጸገማት ንኸይህልዎ፣
ኣብ ትሕቲ ማይክሮስኮፕ
ተጠቒምካ ይምርመር።
ባዮፕሲ መርመራ ጌርካ ሓደ ዘጠራጥር ክፍሊ ኣካል
መንሽሮ ከምዝኾነ ብርግጽ ንምፍላጥ የኽእል። ባዮፕሲ
ካልኦት ዓይነት ሕክምናዊ ሽግራት ከም ሮክሲ ዘይንቡር
ሕበጥ ንምርካብ ይግበር እዩ ።
ባዮፕሲ ብዝተፈላለዩ
መገድታት እዩ ዝግበር። ገለ
መጥባሕቲ ጌርካ ዝግበሩ ናይ
ባዮፕሲ ዓይነታት አለዉ።
ካልኦት ናይ ባዮፕሲ ዓይነታት
ከኣ ብመርፍእ ጌርካ ቅንጣብ
ስጋ ብምውሳድ እዮም
ዝግበሩ። ሓድ ሓደ ዓይነታት
ባዮሲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሓኪምኩም ወይድማ ኣብ
ሆስፒታል ክግበሩ ይክእሉ እዮም።
እንታይ ዓይነት ባዮፕሲ ከምትከብር ሓኪምካ ክነግረካ
እዩ። ዝኾነ ዘይተረድኣካ ነገር እንተሎ ሕተት።

ልክዕ ከም ዝኾነ መስርሕ፣
ባዮፕሲ ክትገብር ከለኻ
ከጋጥም ዝኽእል ጸገማት
ወይም ዘይተደልዩ ሳዕቤናት
ክህልዉ ይኽእሉ እዮም።
ብዛዕባቲ ናይ ባዮፕሲ
አዎንታዊን አሉታዊን ሳዕቤናት
ሓኪምካ ከብርሃልካ እዩ።
ኣባል ቤተስብኩም ውይድማ ዓርኪ መሓዛ ሒዝኩም
ትመጹ ባዮብሲ ኣብ እትገብርሉ እዋን ምእንቲ
ከተባብዕኩም ንሓድ ሓደ ዓይነት ባዮብሲ መደንዘዚ
ዘድልዮም ምስ ዝግበረልካ ዘመላልሰካ ሰብ ሒዝካ
ክትመጽእ ኣሎካ፡።
ናይ ባዮፕሲ መስርሕ ነቲ ክምርመር ዘለዎ ክፍሊ አካል
ካብቲ ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ኣካላት ይፈሊ። እዚ ኸኣ
እቶም ዘይ ባሕሪያዊ ዋህዮታት ምስቶም ባህሪያዊ
ዋህዮታት ንኸይሕወሱ ይከላኸል። ባዮፕሲ ምግባር ነቲ
መንሽሮ ንኽላባዕ አይገብርን እዩ። ናይ መንሽሮ
ዋህዮታት ንኽላብዑ ወይ ንኽዓብዩ ኣይገብርን እዩ።
ገለ ገሊኡ እትገብሮ ናይ ባዮፕሲ መስርሕ፣ ወላ ሓንቲ
ምድላው ንኽትገብር ኣይክሓተካን እዩ።
ብኻልእ ሸነኽ ከኣ፣ ቅድሚ እቲ መርመራ መግቢ
ንኸይትበልዕ፣ ድሕሪ እቲ መርመራ ኸኣ ናብ ገዛ
ዘብጽሓካ ሰብ ንኸተዳሉ፣ ነቲ መዓልታዊ እትወስዶ
መድሃኒታት፣ ኣብ ኣወሳስዳኡ ለውጥታት ንኽትገብር፣
ወዘተ ክትሕተት ትኽእል ኢኻ።
ኣብቲ እዋን ባዮፕሲ ቃንዛ መቋጻጸሪ መድሃኒት ክወሃበካ
እዩ። እዚ ኸኣ ኣብቲ ከባቢ ጥራሕ ዝሰርሕ መደንዘዚ
(ነቲ ባዮፕሲ ዝግበረሉ ቦታ ንምድንዛዝ ዝውሃብ
መርፍእ) ክኸውን ይኽእል እዩ። ወይ፣ ናይ ቃንዛ ወይ
መደቀሲ (ሪላክስ ንኽትገብር ዝሕግዝ) መድሃኒት
መውሃቢ ናይ ኢንፉዢን መስመር ክግበረልካ ይኽእል
እዩ።
ሓካይምካ ነቲ ናይ ባዮፕሲ ቦታ ብርግጽ ንምፍላጥ
ንክሕግዞ ራጂ፣ ሲቲ ስካን ወይ አልትራ ሳውንድ
ይግበረልካ ይኸውን እዩ።
ብድሕሪ እቲ መርመራ
ምስልሳሉ፣ ኣብቲ ናይ ባዮፕሲ
ቦታ ስንብራት።
እዚ ሽግር እዚ ግዝያዊ እዩ
ብዙሕ ግዜ ኣይጸንሕን እዩ፧

ዘየመችእ ኩነታት ወይ ሕብጠት ክህልወካ ይኽእል
ይኸውን እዩ።
ብድሕሪ እቲ ባዮፕሲ ንነፍስኻ ብኸመይ ኣገባብ
ክትከናኸን ከምዘሎካ ሓኪምካ ክሕብረካ እዩ ኣድላዪ
እንተኾይኑ ኸኣ ናይ ቃንዛ መድሃኒት ክጽሕፈልካ እዩ።
ናይ ባዮፕሲ ወካልቲ ኣካል
ንኽምርመሩ ግዜ ከድልዮም እዩ።
ንውጽኢት ናይቲ ባዮፕሲ ንምፍላጥ
ክንደይ ግዜ ከምዝወስድ ሓኪምካ
ክነግረካ እዩ።

ውጽኢታት ናይ ባዮፕሲ እንታይ ዓይነት ሕክምና ክግበር
ከምዘድሊ ኣብ ምቅያድ ይሕክዙ እዮም። ንኣብነት፣
መንሽሮ ከምዘሎ እንተ ተፈሊጡ፣ እቲ ናይ ባዮፕሲ
ውጽኢት እንታይ ዓይነት ከምዝኾነ ብርግጽ ክሕብር
እዩ። እዚ ኸኣ ነቲ ነዓኻ ብዝበለጸ መገዲ ዝሰማማዕ ናይ
ሕክምና መደብ፣ ንስኻን ሓኪምካን ብሓባር ኮንኩም
ንኸተውጽኡ ይሕግዝ። ወይ፣ ባዮፕሲ እንታይ ዓይነት
ርኽሰት ወይ ኢንፌክሽን ከምዘሎካ አነጺሩ ስለዝሕብር፣
ሓኪምካ ነቲ ዝበለጸ መድሃኒት ኣብ ምምራጽ ይሕግዞ።
ብዛዕባ ባዮፕሲኻ ዝኾነ ሕቶ እንተሎካ ንሓኪምካ ወይ
ነርስኻ ሕተቶም።
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