ንናይ ጡብ ካንሰር ዝግበሩ መጥባሕቲ
ክልተ ቀንዲ ዓይነት ናይ ጡብ ካንሰር መጥባሕቲ ኣለዉ
ላምፐክቶምን ማስከቶሚን ድማ ይበሃሉ፡።
ማስቴክቶሚ፣ ጡብ ንምልጋስ ዝግበር መጥባሕቲ እዩ።
መንሽሮ ንምሕዋይ ወይ ንምክልኻል ዝግበር መጥባሕቲ
እዩ። ኣብ ክብ ዝበለ ሓደጋ ንዘለዉ ሕሙማት ጥራሕ
እዮም መንሽሮ ንምክልኻል ተባሂሉ መጥባሕቲ
ዝግበረሎም።
ንመንሽሮ ንኽትፈርሆ
ልሙድ እዩ። ናይ ጡብ
መንሽሮ ከሎ ገና እንተ
ተፈሊጡ፣ ተሓኪሙ
ክድሕን ዝኽእል ሕማም
እዩ።
አርባዕተ ዓይነት ቀንዲ መጥባሕትታት አለዉ።
• ላምፔክቶሚ - ነቲ ጽኪ ጥራሕ (ነቲ ጡብ ገዲፍካ)

ንምልጋስ ዝግበር መጥባሕቲ እዩ። ኩሉ መንሽሮ
ዝተንከፎ ዋህዮ ከምዝለግስ ንምርግጋጽ፣ ኣብቲ ከባቢ
እቲ ጽኪ ዝርከቡ ውሑዳት ጥዑያት ዋህዮታት እውን
ክምዝለግሱ ክግበሩ እዮም።

•

•

•

ጠቅቕላላ ማስቴክቶሚ - ነቲ ኣፍ ጡብ ወሲኽካ፣ ነቲ
ተተንኪፉ ዘሎ ጡብ ብሙሉኡ ምልጋስ
ዝተመሓየሸ ፉሉይ መሰረታዊ ማስቴክቶሚ - ነቲ
ጡብ፣ ገለ ገለ ኣብ ትሕቲ ቱሽጡሽ ዝርከቡ ሊንፍ
ኖዳትን፣ፅቅታ ከምኡ’ውን ኣብ ትሕቲ ጭዋዳታት
አፍልቢ ንዝርከቡ መስመራት ምልጋስ
ፉሉይ መሰረታዊ ማስቴክቶሚ - ነቲ ጡብ፣ ሊንፍ
ኖዳትን ፅቅታ ናይ አፍ ልቢ ጭዋዳትን ምልጋስ። እዚ
ዓይነት መጥባሕቲ ሳሕቲ እዩ ዝግበር።

እቲ ዓይነት ናይ ጡብ መንሽሮ መጥባሕቲ፣ ብመሰረት
እቲ መንሽሮ ዘለዎ ደረጃ፣ ግጅፊ ናይቲ ጽኪ፣ ግጅፊ
ናይቲ ጡብን እቶም ናይ መንሽሮ ዋህዮታት ኣብ ትሕቲ
ቱሽቱሽ ኣብ ዝርከቡ ሊንፍ ኖዳት እንተለዉ ተራእዩ
ዝውሰን እዩ።
ሊንፍ ኖዳት፣ ረኽሲ ኣብ ምምካት ዝሕግዙን፣ ከም ናይ
መንሽሮ ዋህዮታትን ባክቴርያታትን ዝኣመሰሉ ዘይተደልዩ
ነገራት ኣብ ምጽራይ ዝሕግዙ ናይ ሊንፋቲክ ሲስተም
ክፍልታት እዩም። በቶም ሊንፍኖዳት ፅቅታት ተዓቢጦም
ዘለዉ ናይ መንሽሮ ዋህዮታት ክዓብዩ ይኽእሉ እዮም።

እቲ እትገብሮ ናይ መጥባሕቲ
ዓይነት፣ ንስኻን ሓኪምካን
ትቅበሉዎ ምዃንኩምን
ዘይምዃንኩምን ተራእዩ ብናይ
ሓባር ዝውሰን እዩ። ዝበዝሓ
ደቀንስትዮ ቅድሚ መጥባሕቲ
ምግባረን፣ ናይ ካልኣይ ሓኪም
ርእይቶ እንታይ ከምዝኾነ
ክፈልጣ ይደልያ እየን።
ናይ ጡብ ዳግማይ መህነጺ መጥባሕቲ፣ ብድሕሪ
ማስቴክቶሚ ንቅርጺ ናይ ጡባ ዳግማይ ንምህናጽ፣
ሓንቲ ጓለንስተይቲ ክትገብሮ እትኽእል መጥባሕቲ እዩ።
ዳግማይ ዝተሃንጸ ጡብ ከምቲ ናይ ቀደሙ ስምዒታት
የብሉን። እንተኾነ ግን፣ መብዝሕትአን ናይ ጡብ
ዳግማይ መህነጺ መጥባሕቲ ዝገበራ ደገንስትዮ በቲ
ውጽኢት ሕጉሳት እየን።
እቲ ክኢላ መጥባሕቲ
ሓኪም ነቲ ጡብ
ብዝተፈላልዩ
መጥባሕቲ ነቲ ጡብ
ዳግመ ጽገና የካይድ፡
ሓድ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ መተካእታ ጡብ ክግበረን
ይደልያ ብሲልኮንን ሳላይን ዝተዳለወ
ካልእ ኣገባብ ድማ ካብ ካልእ ክፋል ስዉነት ጭዋዳን
ቆርበትን ስብሒ ካብ ታሕተዋይ ክፋል ከብዲ ሕቆን
መቐመጫ ብምወሳድ ጡብ ይቐርጽ።
ናይ ጡብ ዳግማይ መህነጺ መጥባሕቲ ሽዑ ንሽዑ፣
ድሕሪ እቲ ማስቴክቶሚ ወይ ከኣ ኣብ ዳሕራይ ግዜ
ክግበር ይኽእል እዩ። ነዓኺ ዝሓሸ ኣማራጺ ኣየናይ
ከምዝኾነ ንምፍላጥ ምስ ሓኪምኪ ተመያየጢ።
ብዛዕባ ዝኾነ ዘሎኪ ሕቶታት ወይም ስግኣታት ምስ
ወሃብ ክንክን ሕክምናዊ ኣገልግሎትኪ (ቀዋሚ
ሓኪምኪ) ተመያየጢ።
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