
 

ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ 

ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ 

[Some facts about Clostridium difficile - Punjabi] 

 
ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਕੀ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਬਕੈਰੀਰੀਆ (ਰੋਗਾਣੂ) ਹੁੁੰ ਦ ੇਹਨ ਜ ੋਆਂਦਰ ਟ੍ ੱਚ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ (ਲਾਗ) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਟ੍ਜਸ ਦੇ 
ਨਤੀਜੇ  ੱਜੋਂ ਦਸਤ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਹਸਪਤਾਲ ਟ੍ ਚਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਟ੍ ੱਚ ਇਨਿਕੈਸ਼ਨ 
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੁੰ  ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਟ੍ਜਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  ਐਰਂੀਬਾਇਓਟ੍ਰਕਸ ਦ ਾਈਆਂ ਟ੍ਦੱਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਐਰਂੀਬਾਇਓਟ੍ਰਕਸ ਆਦਂਰ ਟ੍ ੱਚ ਆਮ ਬੈਕਰੀਰੀਆ ਟ੍ ੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਟ੍ਲਆਉਂਦ ੇਹਨ, ਟ੍ਜਸ ਕਰਕੇ ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ 
ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਦੀ ਟ੍ਗਣਤੀ  ੱਧਦੀ ਹ ੈਦਸਤ ਲੱਗਦ ੇਹਨ। 
 

ਇਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਿਮਾਰੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ? 

ਦਸਤ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ ਪਰ ਪੇਰ ਦਰਦ ਅਤ ੇਬੁਖ਼ਾਰ  ੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

ਟ੍ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਲਕੀ ਪਰ ਅਸੁਟ੍ ਧਾਜਨਕ ਟ੍ਬਮਾਰੀ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਟ੍ ਅਕਤੀ ਟ੍ਬਮਾਰ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਟ੍ਕਉਂਟ੍ਕ ਦਸਤ ਕਾਰਨ ਡੀਹਾਈਡਿੇਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
 

ਅਸੀਂ ਟ੍ਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟ੍ਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? 

ਜੇ ਸਾਨੂੁੰ  ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬਾਰਰਰੀ ਟ੍ ੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜੇ ਰਗੋ ਹੋਣ 
ਦੀ ਪੁਸ਼ਰੀ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਮਨੇੂ ਨਹੀਂ ਲ ਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ 
ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੇ। 
 

ਅਸੀਂ ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਟ੍ਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 

ਜੇ ਸੁੰ ਭ  ਹੋ ,ੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਰਂੀਬਾਇਓਟ੍ਰਕਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਂਲੱਛਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
 

ਅਸੀਂ ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਦੇ ਿੈਲਣ ਨ ੁੰ  ਟ੍ਕਵੇਂ ਟ੍ਨਯੁੰ ਟ੍ਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 

ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਲਾਇੁੰ ਰ ਅਤੇ ਉਸਦ ੇ ਾਤਾ ਰਣ ਦ ੇਸੁੰ ਪਰਕ ਟ੍ ੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਟ੍ਹਲਾਂ ਅਤ ੇਬਾਅਦ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ 
ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਬੈਕਰੀਰੀਆ ਨੂੁੰ  ਿੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਟ੍ਸਰਿ ਅਲਕੋਹਲ ਜਲੈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ 
ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਨੂੁੰ  ਨਹੀਂ ਲਾਹੁੁੰ ਦਾ। ਸਰਾਿ ਅਤ ੇਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੁੰ  ਰਾਇਲਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਟ੍ਹਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 
ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
 

ਸਰਾਿ ਨੂੁੰ  ਟ੍ਬਸਤਰ ਟ੍ ੱਚ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੁੰ  ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੁੰਦਰ ਸਰਾਿ ਲਾਗਗਿਸਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਟ੍ਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ( ਰਤ ਕੇ ਸੁੱ ਰ ਟ੍ਦੱਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ) ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ 
ਐਪਰਨ ਪਟ੍ਹਨੇਗਾ। 
 



 ਾਤਾ ਰਣ ਟ੍ ੱਚੋਂ ਰੋਗਾਣਆੂਂ ਨੂੁੰ  ਕੱਢਣ ਲਈ ਚੁੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿਾਈ ਇੱਕ ਅਟ੍ਹਮ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ 
 ਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੁੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਅੁੰ ਦਰ ਇੱਕ  ੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਟ੍ ੱਚ ਰੱਖਦ ੇਹਾਂ। 
 

ਕੀ ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਮੇਰੇ ਪਟ੍ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨ ੁੰ  ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਨਹੀਂ – ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਾਈ ਦ ੇਮੁਢਲੇ ਉਪਾਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਜ ੇਂ ਟ੍ਕ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਦੀ ਸਿਾਈ ਕਰਨੀ। 
 

ਇਸ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟ੍ਕਵੇਂ ਿਟ੍ਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਐਰਂੀਬਾਇਓਟ੍ਰਕਸ ਦੀ ਟ੍ਸਆਣਪ ਭਰੀ  ਰਤੋਂ, ਹੱਥ ਦੀ ਚੁੰ ਗੀ ਸਿਾਈ, ਅਤੇ ਸਾਿ  ਾਤਾ ਰਣ ਇਸ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਿੈਲਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ 
ਟ੍ਨਯੁੰ ਤਿਣ ਲਈ ਅਟ੍ਹਮ ਹੈ। 
 

ਮੈਨ ੁੰ  ਕਲੋਸਟ੍ਰਿਡੀਅਮ ਟ੍ਡਟ੍ਿਸੀਲ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ਕਿੱ ਥੋਂ 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  
 

ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ ਕੁੰ ਰਿਲੋ ਰੀਮ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰਕ ੇਹਰੋ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਹੇਠਾਂ ਟ੍ਦੱਤੀ  ਬੈਸਾਈਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਟ੍ ੱਚ 
ਅਤੇ  ੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਟ੍ ੱਚ ਛਪਾਈ  ਾਲੇ ਸੁੰ ਸਕਰਣ ਟ੍ ੱਚ ਟ੍ਕਤਾਬਚ ੇਟ੍ਮਲ ਸਕਦ ੇਹਨ: 
www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol  
 

NHS ਗਿੇਰਰ ਗਲਾਸਗੋ ਅਤੇ ਕਲਾਈਡ  
ਸੀਨੀਅਰ ਇਨਿਕੈਸ਼ਨ ਕੁੰਰਿੋਲ ਮਨੇੈਜਮੈਂਰ ਰੀਮ: 
0141 211 2526 
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