
ਕੀ ਮਨੈੂੰ ਹਮਸ਼ੇਾ ਹੀ ਵੱਖ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵਗੇਾ? 
 
ਜਦ ਘੜੀ-ਮੁੜੀ ਦੇ ਤੂੰਿਬਆਂ ਦੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਤ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਣੁ 
MRSA ਨਹ  ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਾਰਡ ਿਵਚ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 
ਲੇਿਕਨ ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  ਿਕਸ ਤਰ  ਦੇ ਵਾਰਡ 
ਿਵਚ ਹੋ। ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਵਾਰਡ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ MRSA ਲੱਗਣ ਨਾਲ 
ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੀਬਰ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜਖੋਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 
 
ਿਕ ਇਹ ਮਰੇੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ  ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਗੇਾ? 
 
ਨਹ । MRSA ਬੱਿਚਆਂ ਸਮੇਤ ਿਸਹਤਮੰਦ ਲੋਕ  ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ 
ਨਹ  ਹ,ੈ ਪਰ ਅਸ  ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹ  ਕਰਦੇ ਿਕ ਛੋਟੇ ਕੁੱਛੜ ਦੇ ਬੱਚ ੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ। ਆਪਣੇ 
ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਿਜਵ ਿਕ ਹੱਥ ਫੜਨ, ਚੁੰਮਣ ਜ  
ਗਲੇ ਲੱਗਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹ  ਹ।ੈ  
 
ਜੇਕਰ ਨੇੜੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜਹੜੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜ  ਿਮੱਤਰ 
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜ  ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮਬਰ ਹਨ 
ਿਜਨ  ਦੀਆਂ ਕਈੋ ਖਾਸ ਸਮੱਿਸਆਵ  ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ  ਉਹਨ  ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਿਫ਼ਕਰਮੰਦ ਹੋ ਤ  ਇਨਫ਼ੈੱਕਸ਼ਨ ਕੰਟੋਲ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ 
ਕਰੋ।  
 
 
ਜਦ ਮ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜ ਦਾ ਹ  ਤ  ਕੀ ਮ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ 
ਕਝੁ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹ ? 
 
ਜਦ ਤੁਸ  ਘਰ ਜ ਦੇ ਹੋ ਤ  ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਤਰ  ਿਬਤਾ ਸਕਦ ੇ
ਹੋ। ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦ ੇਹੋ।  
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਵਾਪਸ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਦੇ ਹੋ ਤ  ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ 
ਨਰਿਸੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲ  MRSA ਮੌਜੂਦ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ 
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸੱਧੇ ਹੀ 
ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਿਮਲਦਾ ਹ।ੈ ਮੁਮਕਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 
ਇਹ ਵਖੇਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਹਣੁ ਵੀ MRSA ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਿਕ ਨਹ , ਤੂੰਿਬਆਂ 
ਰਾਹ  ਨਮੂਨੇ ਚੁੱਕ ੇਜਾਣਗੇ।  
 
ਵਾਰਡ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਿਡਸਿਟਕਟ ਨਰਸ/ਪੈੱਕਿਟਸ ਨਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਘਰ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ  ਸੁਿਚਤ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਿਕਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  
ਆਪ ਉਹਨ  ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾਲ ਦੱਸ ਿਦਓ।  

ਕੀ ਮਨੈੂੰ MRSA ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ? 
 
ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ MRSA ਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਪਤ ਕਰ ਲਦੇ ਹਨ, ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ 
ਕੁਝ ਵੱਧ ਸਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਤੂੰਿਬਆ ਂਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੱਸਣ ਿਕ ਨਹ  ਹ,ੈ 
MRSA ਿਫਰ ਵੀ ਓਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਇਸ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਏਨੀ 
ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈਿਕ ਪਛਾਣ ਿਵਚ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ।  
 
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹ  ਹੈ ਜ  
ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਜ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹ  ਹ,ੈ MRSA ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹ  ਹ।ੈ  
 
 
ਜਕੇਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧਰੇੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜ ਦੀ ਹ ੈਤ  ਮ ਿਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹ ? 
 
ਜੇਕਰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ  ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹ  ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤ  
ਤੁਸ  ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਫ਼ੈੱਕਸ਼ਨ ਕੰਟੋਲ ਨਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ MRSA ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧਰੇੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। 
 
 
 
  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨ: 
 
1. The Association of Medical Microbiologists (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 
ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਈਕੋਬਾਓਲੋਿਜਸਟਸ) ਨੇ ਇਕ ਲੀਫ਼ਲੈੱਟ ‘The facts 
about MRSA’ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਤੁਸ  ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਹਨ  ਦੀ 
ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ਤ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
 
2. The Centres for Disease Control (ਸਟਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਿਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟੋਲ), 
Atlanta, Georgia ਕੋਲ ਰੋਗੀਆ ਂਲਈ MRSA ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨ  
ਦੀ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਹੈ।  
 
3. Health Protection Agency (ਹਲੈਥ ਪੋਟੈੱਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ) ਦੀ 
ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ਦੇ Infectious Disease (ਲ਼ਾਗ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆ)ਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 
‘ਤੇ ਇੰਗਲਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਿਵਚ MRSA ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MRSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਰੋਗੀਆ ਂਅਤ ੇਿਰਸ਼ਤਦੇਾਰ  ਲਈ  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਫ਼ਲੈੱਟ 



MRSA ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹ?ੈ 
ਮੈਿਥੱਸਲੀਨ ਰਧੋਕ ਸਟੈਿਫ਼ਲੋਕਕੋਸ ਔਰੀਅਸ  
 
MRSA ਕੀ ਹ?ੈ 
 
ਸਟੈਿਫ਼ਲੋਕੋਕਸ ਔਰੀਅਸ ਇਕ ਜਰਮ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ  ਅਤ ੇ
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। MRSA ਸਟੈਿਫ਼ਲੋਕਕੋਸ ਔਰੀਅਸ ਦੀ ਇਕ 
ਿਕਸਮ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਲਾਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵਚ ਵਰਤ ੇਜ ਦੇ ਕੁਝ ਐਟਂੀਬਾਓਿਟਕ  
ਦੇ ਅਸਰ ਤ ਰੋਧਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ  
 
 
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਿਕਵ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 
 
ਸਾਰੇ ਜਰਮ  ਦੀ ਤਰ , MRSA ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
ਵਧਰੇੇ ਸਮੇ ਤ  ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਰਮ  ਦੀ ਤਰ  ਚਮੜੀ Ôਤੇ ਜ  ਨੱਕ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ  ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜ  ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੇ 
ਿਜਨ  ਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ।  
 
ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ MRSA ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹ ੈਅਤੇ 
ਿਫਰ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਤ 
ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
ਜ਼ਖ਼ਮ  ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਸਭ ਤ ਆਮ ਲੱਛਣ ਲਾਲੀ, ਗਰਮੀ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ 
ਹਨ। ਜ਼ਖ਼ਮ  ਤ ਿਰਸਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਛਾਤੀ ਿਵਚ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਥੁੱਕ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹ ਚੜਨਾ ਹਨ।  
ਿਪਸ਼ਾਬ ਪਣਾਲੀ ਿਵਚ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਿਪਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ 
ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਿਪਸ਼ਾਬ ਧੁੰ ਦਲਾ ਅਤੇ ਭੜੈੀ ਬੋ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  
ਲਾਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੱਛਣ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬੀਅਤ 
ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹਨ।  
ਇਹਨ  ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਖ਼ਾਸ ਐਟੀਬਾਓਿਟਕ  ਦੀ ਲੋੜ ਪਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਂ
ਜਰਮ ਆਮ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਧੋਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। MRSA ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨ  ਐਟੀਬਾਓਿਟਕ  ਰਾਹ  ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈਂ ।  
 
 
ਮਨੈੂੰ MRSA ਿਕਵ ਲੱਿਗਆ ਸੀ? 
 
MRSA ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਧਰੇੇ ਹਸਪਤਾਲ  ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਜਰਮ ਹੋ ਿਗਆ 
ਹੈ। ਅਸ  ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ  ਲੇਿਕਨ 
ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਅਸ  ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹ  ਸਕਦੇ ਹ । 

ਕੁਝ ਲੋਕ MRSA ਤ ਵੱਧ ਪਭਾਿਵਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਵ ਿਕ ਿਜਨ  ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਜ  
ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤ ਿਬਮਾਰੀ ਹ,ੈ ਿਜਨ  ਦਾ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਨ  ਨੂੰ ਿਡੱਪ ਜ  
ਡੇਨ ਲੱਗੀ ਹਈੋ ਹੈ ਜ  ਿਜਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਹਨ। ਕੁਝ 
ਦਵਾਈਆਂ, ਿਜਵ ਿਕ ਸਟੀਰਾਇਡ ਅਤੇ ਐਟੀਬਾਓਿਟਕ ਵੀ ਂ MRSA ਦਾ ਜੋਖਮ 
ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਣ।  
 
MRSA ਸਭ ਤ ਆਮ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਸੱਧ,ੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਹੱਥ  ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਲੀਨ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਦੇ ਰਾਹ  ਵੀ ਫਲੈ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ MRSA ਿਵਰਲੇ ਹੀ ਹਵਾ ਰਾਹ  ਫਲੈਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਜਦ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟੇ ਵਾਲੀ ਹਵੋੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਛੇਿੜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵ,ੇ ਿਜਵ 
ਿਕ ਿਬਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਪੱਟੀਆਂ ਬਦਲਨ ਵੇਲੇ ਜ  ਜੇਕਰ ਪੱਖਾ ਵਰਿਤਆ 
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।  
 
 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਵ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਮਨੈੂੰ MRSA ਦੀ ਲਾਗ ਹ?ੈ 
 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜ  ਨਰਿਸੰਗ ਹੋਮ ਤ ਬਿਦਲਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ  
ਇਹ ਵਖੇਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ  ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਲੇੇ MRSA 
ਿਲਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸ  ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੰਡੇ ਤ ਤੂੰਿਬਆਂ ਰਾਹ  ਨਮੂਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹਣੋਗੇ ਇਸ 
ਤਰ  ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੂਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ 
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸ  ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਪਣਾ ਦੇ ਹ  
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਿਕ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੈ ਤ  ਤੁਸ  ਇਲਾਜ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ।  
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਘਰ ਤ ਆ ਕ ੇਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜ  
ਿਨਸ਼ਾਨ ਹਨ ਜ  ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨ  ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ  
ਨਰਸ  ਨਮੂਿਨਆਂ ਨੂੰ ਪਰੀਖਣ ਲਈ ਲਬਾਰਟਰੀ ਘੱਲਣ ਗੀਆ।ਂ  
 
MRSA ਨਮੂਿਨਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿਤਆਰ ਹਣੋ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾ 
ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 
 
ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

 
ਹ  ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ MRSA ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੀ 
ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਟੀਬਾਓਿਟਕ  ਰਾਹ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਂ । ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵਚ 
ਜਦ MRSA ਚਮੜੀ ਜ  ਨੱਕ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਮਾਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਾਗ ਨਹ  
ਬਣਾ ਦੇ ਹਣੋ ਤ  ਐਟੀਬਾਓਿਟਕ  ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੀ ਹੈਂ ।  
 
 
 
 
 

ਹਣੁ ਕੀ ਹਵੋਗੇਾ? 
 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ  ਤ  ਵੱਖ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਇਕੱਲੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜ  ਦੂਜੀ ਥ  
ਿਵਚ MRSA ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। 
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਜਰਮ ਲਈ ਦੂਜੇ ਕਮਜ਼ਰੋ ਰੋਗੀਆਂ ਤਕ ਫਲੈਣਾ 
ਅਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  
 
ਦੂਜੇ ਰੋਗੀਆਂ ਤਕ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ  
ਅਸ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸਾਨ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ ਗੇ। ਇਹ ਹਨ; 
 
1. ਿਜਸ ਕਮਰੇ ਜ  ਥ  ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਿਵਚ 
ਹੀ ਰਿਹਣਾ 
 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸ  ਕਮਰੇ ਜ  ਥ  ਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ  ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਨਰਿਸੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

• ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਜਾਣ ਤ ਪਿਹਲ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਧਆਨ ਨਾਲ 
ਧੋਣੇ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈੋ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਤ  
ਪੱਟੀ ਜ  ਡੈੱਿਸਂਗ ਸਾਫ਼, ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਤਰ  ਬੱਨੀ ਹੋਈ ਹਣੋੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ  

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਮਲਾਪ ਜ  ਿਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹ  
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

• ਤੁਸ  ਵਾਰਡ ਤ ਬਾਹਰ ਓਨਾ ਸਮਾ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸ  
ਵਾਰਡ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ ਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।   

2. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧਣੋ ਅਤੇ ਉਸ Ôਤੇ ਕੀਮ 
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਕੇਰ ਤੁਸ  ਆਪ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ ਤ  ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚ MRSA 
ਦੀ ਹਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹ।ੈ   
3. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹ  ਲੱਗਦੀ ਜ  ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ 
ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਦੀ ਹੈ ਤ  ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਨਰਸ ਜ  ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 
ਦੱਸੋ।   
4. ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਛੱਡਣ ਤ ਪਿਹਲ  ਚੰਗੀ 
ਤਰ  ਹੱਥ ਧਣੋ ਲਈ ਕਹ।ੋ  
 
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟੀਬਾਓਿਟਕ  ਦੀ ਂ
ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਡੱਪ ਰਾਹ  ਿਦੱਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਲੇਿਕਨ ਗੋਲੀ 
ਰਾਹ  ਵੀ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ  ਹੈ ਤ  ਇਹ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ 
ਿਕ ਤੁਸ  ਉਹਨ  ਨੂੰ ਿਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਵੋ।  
 
ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤ ਨੇਮ ਨਾਲ ਵਲੇੇ ਵਲੇੇ ਮਗਰ ਤੂੰਿਬਆ ਂਰਾਹ  ਨਮੂਨੇ ਚੁੱਕਦੀ 
ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ, ਗਲੇ, ਚੱਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ 
ਥ  ਤ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥ ਜਰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬਤੂ ਿਮਲੇ ਸਨ 
ਲੇਿਕਨ ਦੂਜੀਆਂ ਥ ਵ  ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਖੇਣ ਲਈ 
ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤ ਅਜੇ ਵੀ MRSA ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
 
ਜਦ ਤੁਸ  ਘਰ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜ ਦੇ ਹੋ ਤ  MRSA ਦੀ ਵਜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਰੋਿਕਆ ਨਹ  ਜਾਵੇਗਾ।  


