
  
 

 

 

BRMO yurt dışı taraması 

BRMO yurt dışı taraması için aşama planı 

Giriş 

Hastanede bazen siz veya diğer hastaların yanında bulundurduğunuz belirli mikroorganizma türleri 

(bakteriler, virüsler, mayalar ve mantarlar) için ekstra önlemlerle karşılaşabilirsiniz. 

Bu broşürde, özellikle üzerinizde dirençli bir mikroorganizma (HRMO) taşıyıp taşımadığınızı görmek için 

kendiniz nasıl bir kültür alabileceğinizi okuyabilirsiniz. Bunun için size farklı malzemeler verilecektir. 

Başlamadan önce aşama planı tamamen okuyun. Halihazırda antibiyotik kullanıyorsanız kültür 

almanızın bir anlamı olmayacaktır. Bu durumda Amphia Hastanesi Enfeksiyon Önleme Bölümü ile 

iletişime geçin. 

 
BRMO 

Antibiyotiklere daha az duyarlı olan bakteriler vardır. Biz bu bakterilere 'BRMO' diyoruz, yani “Bijzonder 

Resistente Micro-Organismen” (Özel Dirençli Mikroorganizmalar). Bunlar, olağan antibiyotiklerle etkili bir 

şekilde tedavi edilemeyen bakterilerdir. Bu nedenle BRMO, bakterinin adı değildir ancak, altta yatan 

nedene işaret eder: antibiyotiklere karşı direnç (duyarsızlık). Farklı bakteri türlerinin (örneğin 

Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus = MRSA) tümü, BRMO grubuna girebilir. BRMO, 'sıradan' 

bakterilerden daha fazla hastalık yapmamaktadır. Ancak, enfeksiyona neden olduklarında tedavisi daha 

zordur. 

Daha fazlasını: Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) 

(https://www.amphia.nl/folders/infectiepreventie-bijzonder-resistente-micro-organismen-brmo) 

adında broşürde okuyabilirsiniz. 
 

BRMO hakkında daha fazla bilgi için www.rivm.nl web sitesini ziyaret edin ve sıkça sorulan sorular 

kısmına şu arama terimini girin: MRSA, VRE veya BRMO 

 
MRSA kültürü ve diğer BRMO'lar 

Gereksinimler şunlardır: 
 

Steril bir ambalajda dört pamuklu çubuk (fotoğraf 1). 
 

Microvida’nın başvuru formu. 
 

'Boğaz', 'burun', 'perine' (MRSA kültürleri için) ve 'rektum' (diğer HRMO kültürleri için) dâhil 

olmak üzere, üzerinde hasta verileriniz olan etiketler. 
 

İçinde bir karton tutuculu, plastik torba (güvenlik torbası) ve bir beyaz emici torba olan iade zarfı. 

 
Hasta bilgilendirme 

http://www.amphia.nl/folders/infectiepreventie-bijzonder-resistente-micro-organismen-brmo)


 

Fotoğraf 1 

 
Aşama planı 

1. Numune alım tarihini Microvida başvuru formuna doldurun. 

2. Numune alım sistemi, bir tüp sıvı ve bir pamuklu çubuk içerir. 

3. Ambalajı üst taraftan açın (fotoğraf 2). 

4. Pamuğu buruna sokun ve birkaç kez burun deliğine ve burnun ucuna dokundurun (fotoğraf 3). 

5. Sonrasında aynı pamuk ile diğer burun deliğine geçin 

6. Tüpün kapağını çıkarın ve sızmasını önleyin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

7. Pamuklu çubuğu sıvıya koyun ve çubuğu belirtilen çizgiden kırın (fotoğraf 4). 

8. Pamuklu çubuğun tüpün içinde sıkışmasını sağlamak için kapağı tekrar tüpe vidalayın. 

9. Tüpün üzerine verilerinizi ve 'neus’ (burun) yazısını içeren etiketi yapıştırın. 

10. Ardından pamuklu çubukla her iki bademciğin yakınına dokunarak boğaz kültürünü alın (foto 

5). 

11. Pamuklu çubuğu tüpün içine koyun. 

12. Tüpün üzerine verilerinizi ve 'keel' (boğaz) yazısını içeren etiketi yapıştırın. 
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13. Daha sonra makat ile dış genital organlar arasındaki deriye dokunarak perine kültürü alın 

(fotoğraf 6). 

14. Tüpün üzerine verilerinizi ve 'perineum' (perine) yazısını içeren etiketi yapıştırın. 

15. Ardından pamuklu çubuğu rektuma (makat) dikkatlice biraz sokarak rektum kültürünü alın. 

16. Tüpün üzerine verilerinizi ve 'rectum' (makat) yazısını içeren etiketi yapıştırın. 

 
Ambalajlama 

Tüpleri paketlemek için iade zarfının arkasında bulunan kullanım talimatlarına bakın. 

 
Göndermek 

En hızlı yöntem, iade zarfının tüm Amphia şubelerinde Kan Tahlili Bölümüne teslim etmektir. İade zarfını 

posta ile de gönderebilirsiniz, posta pulu gerekli değildir. 

 
Sonuç 

Araştırmanın sonucu en az üç gün sonrasında belli olur. Sonuç, testi talep eden uzmana gönderilecek ve o sizinle 

bu konuda iletişime geçecektir. 

 
Sorularınız var mı? 

Biz yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Herhangi bir sorunuz olduğunda, “Infectiepreventie” (Enfeksiyon 

Önleme) bölümü ile iletişime geçin. Telefon numarası: (076) 595 31 88 

 
 
 
 

Amphia’da enfeksiyonlarını nasıl önlediğimiz, tespit ettiğimiz ve tedavi ettiğimiz hakkında daha fazlasını okuyun. 

 

Infectiepreventie (Enfeksiyon Önleme) bölümüne gidin (https://www.amphia.nl/kwaliteit/kwaliteit-en- 

veiligheid/infectiepreventie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


