
 

 
 

ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ  
ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ  
[Information for Patients and Carers about Clostridium difficile - Punjabi] 

 
ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਕੀ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਬਕੈਰੀਰੀਆ (ਰੋਗਾਣੂ) ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਨ ਜ ੋਆਂਦਰ ਟ੍ ਿੱਚ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ (ਲਾਗ) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਟ੍ਜਸ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ  ਿੱ ਜੋਂ ਦਸਤ ਲਿੱ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਹਸਪਤਾਲ ਟ੍ ਚਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਟ੍ ਿੱ ਚ ਇਨਿਕੈਸ਼ਨ 
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੁੰ  ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਟ੍ਜਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਐਰਂੀਬਾਇਓਟ੍ਰਕਸ ਦ ਾਈਆਂ ਟ੍ਦਿੱ ਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। 
 
 

ਮੈਨ ੁੰ  ਟ੍ਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਗੇਾ ਟ੍ਕ ਮੈਨ ੁੰ  ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਹੈ? 
ਅਸੀਂ ਦਸਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਬਾਰਰਰੀ ਟ੍ ਿੱ ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਤ ੇਇਸ ਦੀ ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਪਾਣੀ  ਾਲੇ ਦਸਤ 
ਲਿੱ ਗ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਪੇਰ ਟ੍ ਿੱਚ ਕੜ ਿੱਲ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟ੍ਕ ਆਮ ਲਿੱ ਛਣ ਹਨ। 
 
 

ਮੈਨ ੁੰ  ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਟ੍ਕਵੇਂ ਹੋਇਆ? 
ਬੈਕਰੀਰੀਆ (ਰੋਗਾਣੂ) ਹਰੇਕ ਟ੍ ਅਕਤੀ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੁੰ ਦਰ  ੀ ਅਤ ੇਬਾਹਰ  ੀ। ਤ ਹਾਡ ੇਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਟ੍ਹਲਾਂ 
ਹੀ ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਤ ਹਾਡੀ ਆਂਦਰ ਟ੍ ਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟ੍ਜਿੱ ਥੇ ਇਹ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਕੋਈ ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ੁੰ ਚਾਏ ਬਗੈਰ ਰਟ੍ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਜਮਾ ੜਾ 
ਹੋਣਾ), ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈਤ ਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੁੰ  ਗਿਟ੍ਹਣ ਕੀਤਾ ਹੋ ੇ। 
 

ਜੇ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਐਰਂੀਬਾਇਓਟ੍ਰਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦ ਾਈਆਂ ਟ੍ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਡੀ ਆਂਦਰ ਟ੍ ਿੱਚ ਆਮ ਬੈਕਰੀਰੀਆ ਟ੍ ਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ 
ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਟ੍ਜਸ ਕਾਰਨ ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਦੀ ਟ੍ਗਣਤੀ  ਿੱ ਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਦਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ 
ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਹਿੱ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਤ ੇਦੂਟ੍ਸ਼ਤ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਦੂਟ੍ਸ਼ਤ  ਾਤਾ ਰਣ ਰਾਹੀਂ  ੀ ਿੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
 

ਅਸੀਂ ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਟ੍ਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 
ਜੇ ਸੁੰ ਭ  ਹੋ ,ੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਦੂਜੀਆਂ ਐਰਂੀਬਾਇਓਟ੍ਰਕਸ ਦ ਾਈਆ ਂਦਾ ਕੋਰਸ ਦ ੇਾਂਗੇ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂ
ਲਿੱ ਛਣ ਮ ੜ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਡਾ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  
 
 

ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 
ਜੇ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਦਸਤ ਲਿੱ ਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੁੰ  ਹੋਰਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤਕ ਿਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਇਿੱ ਕ ਟ੍ਬਸਤਰ  ਾਲੇ ਕਮਰੇ ਟ੍ ਿੱ ਚ ਟ੍ਲਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਤ ਹਾਡਾ  ਿੱ ਖਰਾ ਕਮੋਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤ ਹਾਡ ੇਲਈ ਇਿੱ ਕ ਰਾਇਲਰ ਟ੍ਨਸ਼ਟ੍ਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਾਿ ਤ ਹਾਡੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਐਪਰਨ ਪਟ੍ਹਨੇਗਾ। ਜੇ ਇਿੱ ਕ ੋਸਮਿੱ ਟ੍ਸਆ  ਾਲੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਡਾ  ਾਰਡ ਟ੍ ਿੱ ਚ 
ਇਕਿੱ ਟ੍ਿਆ ਂਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼-ਮਰਹਾ ਦੀ ਸਿਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਤ ਹਾਡੇ ਦਸਤ ਬੁੰ ਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੀ ਰਿੱ ਰੀ ਆਮ  ਰਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਦੋ ਟ੍ਦਨ ਬਾਅਦ, ਸਰਾਿ ਤ ਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਟ੍ਬਸਤਰ  ਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਚੁੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਾਈ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਦਸਤ ਰਟ੍ਹਣ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣਾ ਯਾਦ ਰਿੱ ਖੋ। 



ਕੀ ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਮੇਰ ੇਪਟ੍ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦਸੋਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। 
ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿੱ ਟ੍ਚਆ ਂਸਮੇਤ ਟ੍ਸਹਤਮੁੰ ਦ ਟ੍ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹ ੁੰ ਦਾ। ਮ ਲਾਕਾਤੀਆ ਂਨੂੁੰ  ਤ ਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 
ਅਤੇ ਬਡੈ  ਾਲੇ ਖਤੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਟ੍ਹਲਾਂ ਆਪਣ ੇਹਿੱ ਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੁੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਧੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮ ਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਇਸ ਖੇਤਰ 
ਟ੍ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਪਟ੍ਹਲਾਂ  ੀ ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਜੈਲ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਨੇ ਅਤ ੇਐਪਰਨ ਮ ਲਾਕਾਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਿੱ ਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟ੍ਸਰਿ ਦੋ ਮ ਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ ਨੂੁੰ  ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਾਂਗੇ ਟ੍ਕ ਮ ਲਾਕਾਤੀ: 
 

 ਛੋਰੇ ਬਿੱ ਟ੍ਚਆ ਂਅਤੇ ਨ ਜਾਤਾਂ ਨੂੁੰ  ਨਾਲ ਨਾ ਟ੍ਲਆਉਣ 

  ਾਰਡ ਟ੍ ਿੱਚ ਇਿੱ ਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਜ ੇਮਰੀਜ਼ ਤਕ ਇਿੱ ਧਰ-ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਣ  
 

ਜੇ ਉਹ ਤ ਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਟ੍ਕਸ ੇਹੋਰ ਨਾਲ  ੀ ਮ ਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਬਹਤਰ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਟ੍ਕ ਉਹ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਆਖਰ ਟ੍ ਿੱ ਚ ਟ੍ਮਲਣ। 
 

ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈੋ ਪਿਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਟ੍ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  ਾਰਡ ਸਰਾਿ ਜਾਂ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ ਕੁੰਰਿੋਲ ਨਰਸ ਤੋਂ ਪ ਿੱ ਛੋ। 
 
 

ਮੈਂ ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਨ ੁੰ  ਿਲੈਣ ਤੋਂ ਟ੍ਕਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 
ਇਹ ਬਹ ਤ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਟ੍ਕ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟ੍ਧਆਨ ਨਾਲ ਧ ੋੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਇਲਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤ ੇਖਾਣ ਤੋਂ ਪਟ੍ਹਲਾਂ। 
 

ਜੇ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋਣ ਲਈ ਟ੍ਸੁੰ ਕ ਤਕ ਪਹ ੁੰ ਚਣ ਟ੍ ਿੱ ਚ ਮ ਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਾਿ ਨੂੁੰ  ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 
ਦਾ ਕਰੋਰਾ ਟ੍ਲਆਉਣ  ਾਸਤੇ ਕਹੋ, ਜਾਂ ਤ ਸੀਂ ਹੈਂਡ  ਾਈਪਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
 

ਜੇ ਮੈਨ ੁੰ  ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਹ ੈਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 
ਟ੍ਜ ੇਂ ਹੀ ਤ ਹਾਡੀ ਆਮ ਟ੍ਸਹਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਟ੍ਦੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ ਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤ ਹਾਡਾ ਡਾਕਰਰ ਤ ਹਾਡੇ GP ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ 
ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਦ ਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦਸਤ ਲਿੱ ਗਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਪਤਾ ਹੋ  ੇਟ੍ਕ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਹਇੋਆ ਸੀ। 
 

ਤ ਹਾਡੇ ਦਸਤ ਬੁੰ ਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੀ ਰਿੱ ਰੀ ਆਮ  ਰਗੀ ਹਣੋ ਤੋਂ ਦ ੋਟ੍ਦਨ ਬਾਅਦ, ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਰਟ੍ਸੁੰ ਗ ਹੋਮ ਟ੍ ਿੱਚ  ਾਪਸ 
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
 

ਜੇ ਮੈਨ ੁੰ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 
ਜੇ ਤ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਨਰਸ ਤ ਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦ,ੇ ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ ਕੁੰ ਰਿੋਲ ਨਰਸਾਂ 
ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਟ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤ ਹਾਨੂੁੰ  ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। 
 

ਮੈਨ ੁੰ  ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ਕੱਥੋਂ ਟ੍ਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? 
 

ਹੈਲਥ ਪਿੋਰੈਕਸ਼ਨ ਸਕੌਰਲੈਂਡ 

www.hps.scot.nhs.uk 

 
ਹੈਲਥ ਪਿੋਰੈਕਸ਼ਨ ਏਜੁੰ ਸੀ 
www.hpa.org.uk 

 
NHS ਇਨਿਾਰਮ  
www.nhsinform.co.uk 

 
NHS ਗਿੇਰਰ ਗਲਾਸਗੋ ਅਤੇ ਕਲਾਈਡ 

www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol 

 

http://www.hps.scot.nhs.uk/
http://www.hpa.org.uk/
http://www.nhsinform.co.uk/
http://www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol


ਤ ਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ ਕੁੰ ਰਿਲੋ ਰੀਮ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰਕ ੇਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਿਾਂ ਟ੍ਦਿੱ ਤੀ  ਬੈਸਾਈਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਟ੍ ਿੱ ਚ ਅਤੇ 
 ਿੱ ਡੇ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਟ੍ ਿੱ ਚ ਛਪਾਈ  ਾਲੇ ਸੁੰ ਸਕਰਣ ਟ੍ ਿੱ ਚ ਟ੍ਕਤਾਬਚੇ ਟ੍ਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol 

 
NHS ਗਿੇਰਰ ਗਲਾਸਗੋ ਅਤੇ ਕਲਾਈਡ 

ਸੀਨੀਅਰ ਇਨਿਕੈਸ਼ਨ ਕੁੰਰਿੋਲ ਮਨੇੈਜਮੈਂਰ ਰੀਮ:  
0141 211 2526 
 

ਸੁੰ ਸਕਰਣ 3  
ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਭਾ ੀ: ਨ ੁੰਬਰ 2013 

ਸਮੀਟ੍ਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਮਤੀ: ਨ ੁੰਬਰ 2016 

MIS 239966 

http://www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol

