
ਸਟਫ਼ੈ ਅਤ ੇMRSA ਦਾ ਫਲੈਾਅ ਿਕਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ  
ਸਟੈਫ਼ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ MRSA ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ 
ਹੋਵੇ। MRSA ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਿਸੱਧੇ ਸਰੀਿਰਕ ਸੰਪਰਕ 
ਰਾਹ  ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਰਾਹ  ਨਹ । ਪਰੋਖ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਨੂੰ ਛੁਹਣ ਨਾਲ ਵੀ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆਂ MRSA ਜਾਂ 
ਸਟੈਫ਼ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਛੁਹਣ ਨਾਲ ਮਲੀਨ 
ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ (ਿਜਵ ਿਕ ਤੌਲੀਏ, ਚਾਦਰਾਂ, ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, 
ਕਪੜੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ) ।  
 
ਗਲਾਸਗ ੋਿਵਚ MRSA ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ? 
ਹਸਪਾਤਲ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤ ਘੱਟ ਲਾਗ ਲੱਗੇ, 
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। NHS Greater 
Glasgow Health Issues ਦੇ ਵੈਬ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ 
ਵਾਲਾ ਇਕ ਲੀਫ਼ਲੈੱਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  
 
ਮ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤ ੇਮਨੂੰ MRSA 
ਲੱਗਣ ਤ ਬਹਤੁ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹ?ੈ 
ਐਟੀਬਾਓਿਟਕਾਂ ਂ ਦੀ ਵਰਤ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤ ਰੋਧਕ ਆਰਗਨਿਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਿਜਨਾਂ ਐਟੀਂ ਬਾਓਿਟਕਾਂ 
ਵਜ MRSA ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਇਕ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ 
ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ  
ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਐਪਰ MRSA ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਥੋੜੇ ਿਜਹੇ ਜੋਖਮ 
ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ: 
 
• ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਮਗਰ 
ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਿਕਨ MRSA ਦੀ 
ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ।  

 
• ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਅਕਸਰ MRSA ਵਾਲੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 
ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਿਵਚ ਿਵਰਲੇ ਹੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ MRSA ਦੀ ਲਾਗ 
ਲੱਗਦੀ ਹੈ।  

 
• ਜੇਕਰ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹ  ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ 
ਉਰਪੇਸ਼ਨ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹ  ਕਰਨਗੇ।  

 
• ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਲਨ ਵਜ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੇ 
ਜੋਖਮ ਤ ਿਕਧਰੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਮ ਸਟਫ਼ੈ ਜਾਂ MRSA ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਨੂੰ ਿਕਵ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤ ੇਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?  
 
• ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤਾ ਦੀ 
ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ। 
 
• ਿਬਸਤਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਸਰਾਣੇ ਜਾਂ ਕੰਬਲਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਰੋਗੀਆਂ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਾ ਪਾਓ। 
 
• ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤ ਨਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਪੱਟੀ ਨਾ ਬਦਲੋ। 
 
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਿਜੱਥ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 
ਿਜਵ ਿਕ IV ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ, ਦਰਦ, ਤਕਲੀਫ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ 
ਦੁਆਲੇ ਲਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਹੋ। 
 
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਿਸੰਗ 
ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੇ।  
 
• ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਮਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।  
 
 
 
 
 
 
ਇਹ ਲੀਫ਼ਲੈੱਟ Centres for Disease Control, Atlanta, 
Georgia ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ MRSA Fact Sheet ‘ਤੇ 
ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ।  

 

 
 
 
 

MRSA 
ਕੁਝ ਤੱਥ  

 
 
 
 
 
 
ਇਹ ਲੀਫ਼ਲੈੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਕੀ ਦਣੇ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ 
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਿਵਖ ੇਿਸਹਤ ਸਵੇਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ ੋ
ਮਿੈਥੱਸਲੀਨ ਰਧੋਕ ਸਟਿੈਫ਼ਲੋਕਕੋਸ ਔਰੀਅਸ - MRSA ਦ ੇਬਾਰੇ 
ਵਧਰੇੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MRSA ਤੱਥ  
 
ਸਟਿੈਫ਼ਲੋਕਕੋਸ ਔਰੀਅਸ ਕੀ ਹ?ੈ 
ਸਟੈਫ਼ੀਲੋਕੋਕਸ ਔਰੀਅਸ, ਿਜਸ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ "ਸਟੈਫ਼" ਕਰਕੇ 
ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਿਸਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਨੱਕ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  ਕਦੀ ਕਦਾਈ,ਂ 
ਸਟੈਫ਼ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਸਟੈਫ਼ ਸਾਰੀ ਦਨੁੀਆ ਿਵਚ 
ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਆਮ ਕਰਨਾਂ ਿਵਚ ਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗ ਵਧੇਰੇ 
ਕਰਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਿਜਵ ਿਕ ਮੁਹਾਸੇ ਅਤੇ ਫੋੜੇ) ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 
ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਿਬਨਾਂ ਐਟੀਂ ਬਾਓਿਟਕ ਦੀ ਵਰਤ ਦੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ, ਸਟੈਫ਼ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਗੰਭੀਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਵੀ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਿਜਵ ਿਕ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਮਗਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ 
ਨਮੂਨੀਆ)। ਪਿਹਲਾਂ ਸਟੈਫ਼ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਧੇਰੇ 
ਕਰਕੇ ਪੈੱਨਸਲੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਖਾਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਐਟੀਬਾਓਿਟਕ ਂ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਿਵਚ ਇਹਨਾ ਲਾਗਾਂ 
ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਸਟੈਫ਼ 
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਟੀਬਾਓਿਟਕ ਿਜਨਾਂਂ  ਿਵਚ ਆਮ ਕਰਕੇ 
ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈੱਨਸਲੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਐਟੀਬਾਓਿਟਕ ਵੀ ਹਨਂ , ਦਾ 
ਰੋਧਕ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਧਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮੈਿਥੱਸਲੀਨ 
ਰੋਧਕ ਸਟੈਿਫ਼ਲੋਕੋਕਸ ਔਰੀਅਸ ਜਾਂ MRSA ਆਖਦੇ ਹਨ।  
 
ਸਟਫ਼ੈ ਅਤ ੇMRSA ਿਕੱਥ ੇਹੁੰ ਦ ੇਹਨ?  
ਸਟੈਫ਼ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ MRSA ਨੂੰ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਨੱਕ ਿਵਚ ਵੇਿਖਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 
ਵੱਸ ਤ ੇਲਾਗ ਿਵਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹ?ੈ  
ਵੱਸ ਉਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ 
ਿਕਸੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਰਾਨ ਬਣੇ ਿਬਨਾਂ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਇਕ ਵੇਲੇ 
ਿਵਚ ਲਗ-ਪਗ 25 to 30% ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਨੱਕ ਿਵਚ ਸਟੈਫ਼ 
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਵੱਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  
ਜਦ ਸਟੈਫ਼ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਚ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਗ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਟੀਬਾਓਿਟਕਾਂ ਦ ੇਂ
ਰੋਧਕ ਸਟੈਫ਼ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, MRSA, ਦੀ ਵੀ ਵੱਸ ਅਤੇ ਲਾਗ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 

ਸਟਫ਼ੈ ਬਕੈਟੀਰੀਆ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆ ਂਲਾਗਾਂ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ? 
ਸਟੈਫ਼ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ, ਹੱਡੀ ਿਵਚ 
ਲਾਗ, ਨਮੂਨੀਆ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਹੂਧਾਰਾ ਦੀ 
ਲਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਿਕ ਿਕ MRSA ਸਟੈਫ਼ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹਨ, ਇਹ 
ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ; 
ਐਪਰ, MRSA ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।  
 
ਿਕਸ ਨੂੰ MRSA ਲੱਗਦਾ ਹ?ੈ 
MRSA ਦੀ ਲਾਗ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਿਬਰਧ ਹਨ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਹਨ 
ਜਾਂ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਕੋਈ 
ਿਟਊਬ (ਿਜਵ ਿਕ ਿਪਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਂ ਲਹੂ ਦੀ ਨਾੜੀ ਿਵਚ 
ਕੈਥੇਟਰ) ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸਟੈਫ਼ ਦੀ ਲਾਗ, MRSA ਦੀ ਲਾਗ ਸਮੇਤ, ਤੀਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਨਾਂ, ਿਜਵ ਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਲੰਮਾ ਸਮੇ 
ਠਿਹਰਨਾ, ਐਟੀਬਾਓਿਟਕ ਲੈਣਾਂ , ਸਰੀਰ ਜਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਹੁ-
ਸੰਭਾਲ ਯੂਿਨਟ ਿਵਚ ਰਿਹਣਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨੱਕ ਿਵਚ 
ਿਬਨਾਂ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ MRSA ਦੀ ਵੱਸ ਹੋਣਾ ਕਰਕ ੇਕੁਝ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ 
MRSA ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
MRSA ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤ ਬਾਹਰ ਵੀ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਿਵਚ MRSA ਦੀ ਹਦ ਦਾ 
ਸੰਬੰਧ ਤਾਜ਼ਾ ਐਟੀਬਾਓਿਟਕ ਦੀ ਵਰਤਂ , ਮਲੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ 
ਵਰਤ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਿਕਆਸ਼ੀਲ ਲਾਗ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਿਵਚ 
ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਵੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ਸਟਫ਼ੈ ਅਤ ੇMRSA ਿਕੰਨੇ ਆਮ ਹਨ?  
ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਕ ਵੇਲੇ ਅਬਾਦੀ ਿਵਚ 25 to 30% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਿਵਚ 
ਸਟੈਫ਼ ਦੀ ਵੱਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਿਵਚ ਸਟੈਫ਼ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਚਮੜੀ 
ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਅਤੇ 
ਲਹੂਧਾਰਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹ  ਹੈ ਿਕ 
ਿਕਸੇ ਇਕ ਵੇਲੇ ਿਕੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵਚ MRSA ਦੀ ਵੱਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
MRSA ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਿਵਚ ਿਰਪੋਰਟ 
ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਿਗਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹ  ਹੈ।  
Health Protection Scotland (HPS - ਹੈਲਥ ਪੋਟੈੱਕਸ਼ਨ 
ਸਕਾਟਲਡ) ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗ-ਪਗ 13,000 ਨਵ 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚ MRSA ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 
ਿਵਚ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਨਹ  ਲੱਗੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਤ MRSA ਪਾਪਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕਾਟਲਡ ਿਵਚ 
ਜਦ ਵੀ ਲਹੂ ਿਵਚ MRSA ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 
ਿਰਪੋਰਟ HPS ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ MRSA ਨੂੰ ਸਕਾਿਟਸ਼ 
MRSA ਹਵਾਲਾ ਲਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਘੱਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਕਾਟਲਡ ਦੇ 
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਿਵਚ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵਚ ਸਮੱਿਸਆ ਪੈਦਾ ਕਰ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  
 
ਕੀ ਸਟੈਫ਼ ਅਤ ੇMRSA ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹ ੋ
ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 
ਹਾਂ ਜੀ। ਵਧੇਰੇ ਸਟੈਫ਼ ਅਤੇ MRSA ਕਈ ਐਟੀਬਾਓਿਟਕਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਂ
ਨੂੰ ਸੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੈਫ਼ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਦੀ 
ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫੋੜੇ ਿਵਚ ਮਵਾਦ ਕੱਢ ਕੇ ਿਬਨਾਂ ਐਟੀਂ ਬਾਓਿਟਕ ਦੇ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ ਜੇਕਰ ਨੁਸਖ਼ੇ ਿਵਚ ਐਟੀਬਾਓਿਟਕ ਦੱਸੇ ਂ
ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲਾਗ ਬੇਹਤਰ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਿਵਚ ਸਟੈਫ਼ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ MRSA 
ਦੀ ਿਸਰਫ਼ ਵੱਸ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹ  ਹੁੰ ਦੀ।  
 
 
 
 
 
 


