www.seroselecttb.org

ከዕውነት የራቁ አስተሳሰቦች
እና ዕውነታዎች
ስለቲቢ በሽታ የምርመራ ዘዴዎች ክሊኒካዊ
ሙከራዎችን በተመለከተ
አፈታሪክ

የመጀመሪያው የክሊኒካዊ ሙከራ በአብዛኛው የሚከናወነው የመመርመሪያ ዘዴው መጀመሪያ
በተገኘበት አገር ነው።

ዕውነታ

የመጀመሪያው የክሊኒካዊ ሙከራ የበአብዛኛው የሚከናወነው የ መመርመሪያ ዘዴው መጀመሪያ
በተገኘበት አገር ነው።

የመመርመሪያ ዘዴው ትክክለኛነት በናሙናዎች እና በቤተሙከራዎች ከተረጋገጠ በኋላ፥ ህመሙ በተደጋጋሚ በሚከሰትባቸው ቦታዎች
ምልክቶቹን በሚያሳዩ ሰዎች ላይ ህመሙን መለየት ይችል እንደሆነ ለማየት ሲባል የሚሞከር ይሆናል። የቲቢ መመርመሪያ ዘዴው
ሙከራ የሚካሄደው ደግሞ ከፍተኛ የቲቢ ጫና ባለበት ማኅበረሰብ ውስጥ ነው፡፡

አፈታሪክ

በክሊኒካዊ ሙከራዎች ጊዜ የሚሰበሰበው ደም ቆይቶ ለትርፍ ይሸጣል፡፡

ዕውነታ

ደም በምንም ሁኔታ አይሸጥም ወይም ሕገወጥ በሆነ ሁኔታ አገልግሎት አይሰጥም!
በዚህ ክሊኒካዊ ሙከራ ደም የሚፈለገው ምርመራውን ለማካሄድ ነው። ይህ አዲስ የመመርመሪያ ዘዴ በአክታ ውስጥ ከሚገኙት የቲቢ
ባክቴሪያዎች ይልቅ የቲቢ አንቲቦዲ የሚባሉትን ከደም ውስጥ ለይቶ በማውጣት የሚሰራ ነው። ይህ አዲስ ፈጣን የሆነ ዘዴ፥ እንደ እነዘህ
ያሉ የጤና አገልግሎት መስጫዎች እንዲጠቀሟቸው የሚያግዝ ሲሆን ምንም ዓይነት የላብራቶሪ መሣሪያ አይፈልግም፡፡
ይህ የምርመራ ዘዴ በተቻለ መጠን የሚጠቀመው በጣም አነስተኛ መጠን ያለው የደም ናሙና ነው፡፡ ጥቂት ደም በድጋሚ ለመመርመር
የሚቀመጥ ሲሆን ይህም ምርመራውን ይበልጥ ለማጎልበት እና ለማሻሻል ቢሆንም፥ ይህ ግን በተሳታፊው ይሁንታ ብቻ ነው፡፡

አፈታሪክ

በህክምና ሙከራዎች ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውሉ የቲቢ መመርመሪያ ዘዴዎች ሰዎችን ቲቢ ያስይዛሉ፡፡

ዕውነታ

የቲቢ መመርመሪያ ዘዴው ቲቢ አያስይዝዎትም!
በክሊኒካዊ ሙከራው ጊዜ፥ ከተሳታፊዎች ላይ በጣም አነስተኛ የደም መጠን ይወሰዳል። ከተሳታፊው የክንድ ደምስር ንጽህናው የተረጋገጠና
ለአንድ ጊዜ ብቻ የሚያገለግል ሲሪንጅ በመጠቀም ደም ይወሰዳል። ተሳታፊው በጣም አነስተኛ መጠን ባላት መርፌ በመወጋት የመነጨ
የህመም ስሜት ሊሰማው ይችላል ነገርግን ይህ ቲቢም ሆነ ሌላ በሽታ አያስከትልም፡፡

አፈታሪክ

አፈታሪክ

አንድ የመመርመሪያ ዘዴ እንደሚሰራ
ከተረጋገጠ በኋላ፥ የክሊኒካዊ
ሙከራውለተሰራባቸው ማኅበረሰቦች እና
ተሳታፊዎች ምንም ጥቅም የለውም፡፡
ይህ አዲስ የመመርመሪያ ዘዴ እንደዚህ ባሉ
ሌሎች ጤና አገልግሎት መስጫዎች ውስጥ
አገልግሎት ለመስጠት ምቹ እና ትክከለኛ
መሆኑን ስናረጋግጥ፥ የመመርመሪያ ዘዴው መንግስት ይሁንታ እና
ፍቃድ ሲሰጥ ለማናቸውም ማህበረሰቦች እንዲቀርብ ይደረጋል።
ተልዕኳችን በጣም ለሚያስፈልጋቸው ማኅበረሰቦች በቀላሉ
የሚገኝና ተደራሽ የሆነ አዲስ የመመርመሪያ ዘዴ ማበልጸግ ሲሆን
ይህም ቲቢ ያለባቸው ሰዎች በተቻለ ፍጥነት መድኃኒቶቻቸውን
እንዲወስዱና ጤነኛ እነዲሆኑ ነው፡፡

ዕውነታ

ቲቢ የታመሙ ሰዎች ብቻ ናቸው በቲቢ
መመርመሪያ ዘዴው የክሊኒካዊ ሙከራ
ውስጥ ሊሳተፉ የሚችሉት
የቲቢ መመርመሪያ ዘዴው ክሊኒካዊ
ሙከራ ይህ አዲስ የመመርመሪያ ዘዴ
በትክክል ቲቢን መለየቱን ያሳውቃል።
በቲቢ መመርመሪያ ዘዴው የክሊኒካዊ ሙከራ ላይ የሚሳተፉ ሰዎች
የሳምባ ህመም ምልክት ያለባቸው ነገርግን ህመሙ ከቲቢ ወይም
ከሌላ የሳምባ ህመም የተነሳ ሊሆን ይችላል፡፡ አዲሱ መመመርመያ
ዘዴ የሚለየው ቲቢን ብቻ ስለሚሆን እነዚህ ሰዎች ብቻ ናቸው የቲቢ
መድኃኒት የሚያገኙት። ቲቢ ያልተገኘባቸው ሰዎች ሌላ መድኃኒት
ሊያገኙ ይችላሉ።

ዕውነታ

ይህ የማህበረሰብ ተሳትፎ መረጃ አይኤቪአይ ያዘጋጀው ላይ ተንተርሶ ለሚፈለገው ዓላማ
ተስተካክሎ የቀረበ ነው፡፡

