
ਜਕੇਰ ਮਰੇ ੇClostridium difficile ਹ ੈਤਾਂ ਕੀ ਮ 
ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 
ਜਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਹਾਲਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸ  
ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂਿਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਫਰ ਤ ਦਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗ 
ਰਹੀ ਹੈ।  
 
ਜਕੇਰ ਮਨੂੂੰ ਜਾਂ ਮਰੇ ੇਿਕਸ ੇਿਰਸ਼ਤਦੇਾਰ ਨੂੰ ਕਝੁ ਵਧਰੇ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮ ਿਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹਾਂ?  
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹ  ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 
ਤੁਸ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫ਼ੈੱਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰ੍ੋਲ ਨਰਸ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 
Clostridium difficile  ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 
ਸਕੇਗੀ।  
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Clostridium difficile (ਕਲੌਸਟਰ੍ੀਡੀਅਮ 
ਿਡੱਫ਼ੀਸਾਈਲ) ਕੀ ਹ?ੈ 
Clostridium difficile ਬੈਕਟੀਰੀਆਂ (ਜਰਮ) ਹਨ ਜ ੋ
ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਿਵਚ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਰਿਹ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਿਕਨ ਿਕਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਵਜ ਦਸਤ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
Clostridium difficile ਵਧੇਰੇ ਕਰਕ ੇਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ 
ਰੋਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਬਰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲਗਆਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਲਾਗ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਐਟੀਬਾਓਿਟਕਾਂ ਰਾਹ  ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਂ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  
 
ਮੈਨੂੰ ਿਕਵ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮਨੈੂੰ Clostridium 
difficile ਦੀ ਲਾਗ ਹ?ੈ 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਨਾਂ ਵਜਾ ਹੀ ਦਸਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ Clostridium difficile ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਬਾਰਟਰੀ ਘੱਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।  
 
ਮਰੇ ੇਿਵਚ Clostridium difficile ਿਕੱਥ ਆਇਆ? 
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹਰ ਿਕਸ ੇਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। Clostridium difficile ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 
ਆਉਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਿਵਚ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ 
ਿਬਨਾਂ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਤੁਸ  ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 
ਆਉਣ ਮਗਰ ਗਰ੍ਿਹਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।  
 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟੀਬਾਓਿਟਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆ ਂਦਵਾਈਆਂ ਂ
ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡ ਅੰਤੜੀ ਿਵਚ 
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਿਵਚ ਫ਼ਰਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਿਜਸ ਵਜ Clostridium difficile ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਦਸਤ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। Clostridium 
difficile ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਅਤੇ 
ਚੁਿਗਰਦੇ ਿਵਚ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 
 
 

Clostridium difficile ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਕਵ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 
ਜੇਕਰ ਮੁਮਕਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਟੀਬਾਓਿਟਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ (ਿਜਵ 
ਿਕ ਛਾਤੀ ਦੀ ਲਾਗ) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ 
ਸੀ। ਤੀਬਰ ਦਸਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜਾ 
ਐਟੀਬਾਓਿਟਕ ਂ 10 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦਸਤ ਠੀਕ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਲੇਿਕਨ 
ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਉਹ ਿਫਰ ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਲਾਗ ਂ
ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ  
 
ਮਰੇ ੇਨਾਲ ਕੀ ਹਵੋੇਗਾ? 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰੋਗੀਆਂ ਤਕ 
ਲਾਗ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖ ਕਮਡੋ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਟਾਇਲੈਟ ਦੱਿਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੇ 
ਐਟੀਬਾਓਂ ਿਟਕ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲਾਗ ਨੂੰ 
ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਜ਼ਕੁ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  
 
ਜੇਕਰ ਇਕੋ ਹੀ ਸਮੱਿਸਆ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਤਾਂ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਰਡ ਿਵਚ ਇਕੋ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਥਾਂ ਤੇ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 
ਸਟਾਫ਼ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਿਪੰਡੇ ਤੇ ਐਪਰਨ 
ਪਿਹਨਣਗੇ। 
 
ਲੱਛਣ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ 
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸਤ ਲੱਗੇ 
ਹੋਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਿਨਕਲੇ ਤਰਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾਲ 
ਪ ਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।  
 
 
 

ਕੀ Clostridium difficile ਮਰੇ ੇਪਰਵਾਰ ਅਤ ੇ
ਿਮੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਗੇਾ।? 
Clostridium difficile ਿਸਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 
ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਨਹ  ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇਕਮਰੇ ਤ ਜਾਣ 
ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਰ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰਡ ਿਵਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣ ੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਆਉਣ 
ਤ ਅਤੇ ਏਥ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਜੈੱਲ ਵਰਤਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਲਈ ਦਸਤਾਨੇ ਜਾਂ ਐਪਰਨ 
ਪਿਹਨਣੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹ  ਹਨ।  
 
ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਯੂਿਨਟ ਦੀ ਇਨਚਾਰਜ ਨਰਸ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ 
ਕਰੋ।  
 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੋਗੀ ਤ ਦੂਜੇ ਰੋਗੀ ਤਕ ਜਾਣ ਤ 
ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ 
ਹੋਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਫ਼ੈੱਸਕਨ 
ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤ ਅੰਤ 
ਿਵਚ ਿਮਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਰਡ ਸਟਾਫ਼ 
ਜਾਂ ਇਨਫ਼ੈੱਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰ੍ੋਲ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਵਚ 
ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ।  
 
ਮ Clostridium difficile ਨੂੰ ਫਲੈਣ ਤ ਿਕਵ ਰਕੋ 
ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਿਕ ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਖਾਸ 
ਕਰਕੇ ਟਾਇਲੈਟ ਜਾਣ ਮਗਰ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤ 
ਪਿਹਲਾਂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।  
 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਿਸਨ ਤਕ ਜਾਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ 
ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਭਿਰਆ ਕਟੋਰਾ 
ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੋ ਜਾਂ ਿਫਰ ਤੁਸ  ਹਡ ਵਾਈਪ ਵਰਤ ਸਕਦੇ 
ਹੋ।  


