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ံ။

ာေခါ ံတို ဴပတံ (Oropharyngeal Swab) ဓါတံခးဲနမူနာယူျခ ံဵ
၁။

ာေခါ ံတို ဴပတံ ဓါတံခးဲနမူနာကို ေရာဂါလက

၂။ Virus Transport

e iu

(tonsils) မ့ာဵ ္ ံဴ လ
ယူပါ။ နမူနာယူသ

ာျပွပီဵ တတံ ို ံသမ ေ ာလ ံ းာ ယူပါ။

u e တး ံပါေသာ sterile swa

sti

ကို သုဵဳ ျပ ၍

ာသီဵ

ံေခ့ာ ံဵ ေနာကံဘကံ (Posterior pharyngeal wall) တို ဴကို ပးတံ၍

ဴံ ခါတး ံ ပါဵ ပံ တး ံဵနဳရဳမ့ာဵ၊ သးာဵ ္ ဴံ လ ာ တို ဴကို swab ျဖ ဴံ မထိမိေ

ရနံ သတိျပ ပါ။
၃။ Swab ကို Virus Transport Medium Tube ထဲသို ဴ ထ
ေပ်မ္ ရ္

ံထးကံေနေသာ

သတိထာဵပါ။ Tube

ိုဵတဳ(swa sti

ဖုဳဵပိတ၍
ံ

ဴံပါ။ Tube

) ကို ေနေတာံခ့ိ ဵပါ။

ဖုဳဵပိတံ၍ ရေ ာ ံ
ရ

ံမ့ာဵ မ

ံေ ရနံ

ဖုဳဵပိုမိုလုဳျခဳ မရ္ိေ ရနံ ၎ ံဵ ဖုဳဵေပ်တး ံ က ပလာ တာ ျဖ ဴံ

ပတံေပဵပါ။
၄။

ာေခါ ံတို ဴပတံ ဓါတံခးဲနမူနာ ာဵ ယူွပီဵလ ံွပီဵခ့ ံဵ (

၅။ ထို ဴေနာကံ
ပို ဴရပါမ

ံ။

မ့ိ ဵသာဵက့နံဵမာေရဵဓာတံခးဲမ

) ºC တး ံ သိမံဵပါ။

ို ံရာ ာနသို ဴ ေရခဲပုဳဵျဖ ံဴ(၄၈)နာရီ တး ံဵ

ေရာကံ

သလိပံ(Sputum) ဓါတံခးဲနမူနာယူျခ ံဵ
၁။ ရ ံေခါ ံဵ တး ံဵမ္ ဟပံထုတံလိုကံေသာ သလိပံနမူနာကို ေရာဂါလက

ာျပွပီဵ တတံ ို ံသမ

ေ ာလ ံ းာ ယူပါ။
၂။ သလိပံနမူနာကို တ ံခါသုဵဳ terile Container ထဲသို ဴ သနံ ဴရ္ ံဵ းာခဳယူပါ။
၃။ ခဳယူထာဵေသာ သလိပံနမူနာ ကို (+4) ºC တး ံ ေခတသိမံဵထာဵပါ။
၄။ သလိပံနမူနာကို ခဳယူွပီဵ (၄၈)နာရီ တး ံဵ ေရခဲပုဳဵျဖ ံဴ

မ့ိ ဵသာဵက့နံဵမာေရဵဓာတံခးဲမ

ို ံရာ

ာနသို ဴ ျဖ ံ ို ံသမ ေ ာလ ံ းာ ပို ဴပါ။
Bronchoalveolar Lavage၊ Endotracheal Aspirate ဓါတံခးဲနမူနာယူျခ ံဵ
၁။ Resipirator တပံထာဵရေသာလူနာထဳမ္ Bron hoalveolar Lavage၊ Endotracheal Aspirate
နမူနာကို ေရာဂါလက

ာျပွပီဵ တတံ ို ံသမ ေ ာလ ံ းာ ယူပါ။

၂။ ဓာတံခးဲနမူနာကို ပိုဵသတံထာဵေသာ terile Container ထဲသုိ ဴ သနံ ဴရ္ ံဵ းာခဳယူပါ။
၃။ ၎ ံဵဓာတံခးဲနမူနာကို (+4) ºC တး ံ ေခတ သိမံဵထာဵပါ။
၄။ ထို ဴေနာကံ ဓာတံခးဲနမူနာကို (၄၈)နာရီ တး ံဵ ေရခဲပုဳဵျဖ ံဴ

မ့ိ ဵသာဵက့နံဵမာေရဵဓာတံခးဲမ

ို ံရာ

ာနသို ဴ ျဖ ံ ို ံသမ ေ ာလ ံ းာပို ဴပါ။
ေသးဵရ

ံြက

ံ( eru )၊ ေသးဵ(Whole Bloo ) ဓါတံခးဲ နမူနာယူျခ ံဵ

၁။ ေရာဂါလက
သ

ာျပွပီဵ ပထမပတံ တး ံဵ Acute Serum ကို လ

ဴံေန ဴမ္ (၂)ပတံ

တးကံ

ဖုဳဵ

ြကာတး ံ Convalescent Serum ကို လ

နီေရာ ံ lain u e ျဖ ဴံ ယူရမ

ံဵေကာ ံဵ၊ ပထမ ှကိမံယူွပီဵ
ံဵေကာ ံဵ ၊ ဓာတံခးဲ

ံေ

ဵရနံ

ံ။

၂။

ခနံဵ ပူခ့ိနံတး ံ ေသးဵကိုခဲေ ာ ံ (၁) နာရီခန ဴံ ထာဵပါ။

၃။

မ့ိ ဵသာဵက့နံဵမာေရဵဓာတံခးဲမ

ို ံရာ ာနသို ဴ မပို ဴမီ (+4) ºC တး ံ ေခတသိမံဵထာဵပါ။

၃။ ေသးဵပုလ ံဵကို (၄၈)နာရီ တး ံဵ ေရခဲပုဳဵျဖ ံဴ

မ့ိ ဵသာဵက့နံဵမာေရဵဓာတံခးဲမ

ို ံရာ ာနသို ဴ

ျဖ ံ ို ံသမ ေ ာလ ံ းာပို ဴပါ ။
Novel Coronavirus (nCoV) ဓါတံခးဲနမူနာမ့ာဵ ာဵလုဳဵ တးကံ လိုကံနာေ

ာ ံရးကံရမ

ံဴ

ခ့ကံမ့ာဵ
၁။ ဓါတံခးဲနမူနာ ယူရာတး ံ ersonal rote tive Equip ent (

E)

၂။ ဓါတံခးဲနမူနာပုလ ံဵေပ်တး ံ la el ကို ေသခ့ာ းာကပံပါ။ လူနာ မ
လက

ာ တ ံျဖ ံသ

ဓာတံခးဲနမူနာယူသ

ံ၊

ဴံ

ုဳ ဝတံပါ။

သကံ၊ က့ာဵ မ၊ ေရာဂါ

ဴံေန ဴ (Date of onset of sy pto s) ၊ ဓာတံခးဲနမူနာ မ့ိ ဵ

ရ
ံဴ ကံ းဲကို ျပ

၃။ ဓါတံခးဲနမူနာပုလ ံဵကို

ျပ

ာဵ

္ ဴံ

ဴံ ုဳ းာ ေရဵပါ။

ံပါေသာပလပံ တ ံ ိတံတး ံထ

ံဴ၍လုဳျခဳ းာပိတံပါ။ ထို ဴေနာကံ

ိုပါ

ပလပံ တ ံ ိတံ ာဵ ဝကံ ူရ ံပါေသာပလပံ တ ံဘူဵှကီဵထဲသို ဴ ေထာ ံလ့ကံ ေန ထာဵျဖ ဴံ
ထ

ဴံပါ။ ပလပံ တ ံဘူဵ ဖုဳဵကို ေသခ့ာ းာပိတံပါ။ ၎ ံဵပလပံ တ ံဘူဵ ာဵ ဗဟိုကူဵ ကံမ္

ထုတံေပဵထာဵေသာ ေရခဲပုဳဵတး ံ ေရခဲေနေသာ i e pa

s မ့ာဵ ္ ဴံ

တူထ

ဴံပါ။ ေရခဲတုဳဵကို

မသုဳဵပါ ္ ံဴ။
ထဲထ

ကယံ၍ ေရခဲတုဳဵမ္လးဲ၍ သုဵဳ ရာမရ္ိလ ံ ေရခဲတုဳဵကို ေရလုဳေသာ ပလပံ တ ံ ိတံ

ံဴ၍ သာဵေရကး ံဵ ္ ံဴ လုဳေ ာ ံခ့

၄။ ဓါတံခးဲနမူနာမ့ာဵကို ယူွပီဵွပီဵခ့ ံဵ ္ ံဴ
(+4) ºC

ံပါ။
မ့ိ ဵသာဵက့နံဵမာေရဵဓာတံခးဲမ

တး ံဵတး ံ သိမံဵထာဵပါ။

၅။ Case investigation an

la oratory request for s မ့ာဵတး ံ လို ပံေသာ ခ့ကံ လကံ

မ့ာဵကို တိက့ ုဳလ ံမ္နံကနံ းာ ျဖ

ံဴ းကံပါ။*( ပမာ- ေရာဂါလက

of onset of symptoms) ၊ဓါတံခးဲနမူနာယူသ
ေ

ဵ ုဳ မ

ို ံရာ ာနသို ဴ မပို ဴ ို ံမီ

ာ တ ံျဖ ံသ

ဴံေန ဴ (Date

ံဴေန ဴ၊လူနာ၏ ွမဲတမံဵေနရပံလိပံ ာ၊ ေပဵပို ဴသ

ဴံ

ံ)

၆။ ဓါတံခးဲနမူနာမ့ာဵကို မ့ိ ဵသာဵက့နံဵမာေရဵဓာတံခးဲမ

National Health Laboratory
35,Maw Kun Tike St, Dagon Tsp, Yangon
Phone No: 01-371957 Ext: 124
Fax: 01-371925
မ့ိ ဵသာဵက့နံဵမာေရဵဓာတံခးဲမ

ို ံရာ ာန

၃၅၊ ေမာံကးနံဵတိုကံလမံဵ၊ ဒဂုဳွမိ ဴနယံ၊ ရနံကုနံွမိ ဴ
ဖုနံဵ ၀၁-၃၇၁၉၅၇ Ext ၁၂၄
Fax ၀၁-၃၇၁၉၂၅

ို ံရာ ာနသို ဴ ပိတံရကံမရ္ိေပဵပို ဴ ို ံပါသ

ံ။

