
 
 

MRSA 
(ਮੇਟੀਸਿਸਿਨ ਰਸਿਿਟੈਂਟ ਿਟੈਫੀਿੋਕੋਕਿ ਔਸਰਅਿ) 
ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤ ੇਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ  
[Information for Patients and Carers about MRSA (Meticillin Resistant Staphylococcus aureus) - 
Punjabi] 
 

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੁੱ ਟੀ ਦਦੁੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ... 
 
 

MRSA ਕੀ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

MRSA ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਟੀਦਸਦਲਨ ਰਦਜਸਟੈਂਟ ਸਟਫੈੀਲੋਕੋਕਸ ਔਦਰਅਸ। ਇਹ ਸਟੈਫੀਲੋਕੋਕਸ ਔਦਰਅਸ ਨਾਮਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ (ਰੋਗਾਣ ) 
ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਆਮ ਦਕਸਮ ਹੈ। MRSA ਨ ੂੰ  ਦਜਹੜੀ ਗੁੱਲ ਵੁੱ ਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦਕ ਇਹ ਕੁਝ ਐਟਂੀਬਾਇਓਦਟਕਸ ਪਰਤੀ ਪਰਦਤਰੋਧਕ ਹੈ 
ਪਰ ਸਾਦਰਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। MRSA ਚਮੜੀ ਦ ੇਉਪਰ ਅਤੇ ਨੁੱ ਕ ਅੂੰਦਰ ਦਬਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚਾਏ ਦਬਨਾਂ ਰਦਹ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜਮਾਵੜਾ 
ਹੋਣਾ)। 
 

ਮੈਨ ੁੰ  MRSA ਸਕਵੇਂ ਹੋਇਆ? 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ MRSA ਹੋਇਆ ਹਵੋ,ੇ ਦਕਉਂਦਕ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਵੁੱ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਦਵੁੱਚ ਗਰਦਹਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵ।ੇ 
 

ਮੈਨ ੁੰ  ਸਕਿ ਨ ੁੰ  ਦੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇGP ਅਤੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਦਿਸਦਟਰਕਟ ਜਾਂ ਕਦਮਉਦਨਟੀ ਨਰਸ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਿ ੇਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਦੁੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਕ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  MRSA ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤਹੁਾਿੇ GP ਨ ੂੰ  ਦੁੱ ਸੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦਵੁੱ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਦਦਨ ਲੁੱ ਗਦੇ ਹਨ। 
 

ਕੀ MRSA ਮੇਰੇ ਪਸਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਿਤਾਂ ਨ ੁੰ  ਨ ਕਿਾਨ ਪਹ ੁੰ ਚਾ ਿਕਦਾ ਹੈ? 

MRSA ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਬੁੱ ਦਚਆ ਂਅਤ ੇਛੋਟ ੇਬੁੱ ਦਚਆਂ ਸਮਤੇ ਦਸਹਤਮੂੰ ਦ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਂਦਾ।  
 

MRSA ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੂੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂਦਸਹਤ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਮੁੱ ਦਸਆਵਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆ ਂਹਨ, ਦਮਸਾਲ 
ਲਈ ਗੁਰਦਦਆ ਂਦਾ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਿਾਇਦਬਟੀਜ਼। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਦਰਵਾਰ ਅਤ ੇਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਖਾਸ MRSA ਸਬੂੰ ਧੀ ਦਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ 
ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇGP, ਦਿਸਦਟਰਕਟ ਜਾਂ ਕਦਮਉਦਨਟੀ ਨਰਸ ਤੋਂ ਪੁੁੱ ਛ।ੋ 
 

ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਾਣ 'ਤੇ ਕੀ ਮੈਨ ੁੰ  MRSA ਿਈ ਇਿਾਿ ਦੀ ਿੋੜ ਪਵੇਗੀ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਅੂੰ ਦਰ MRSA ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਹੈ (ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦ ੇਲੁੱ ਛਣ ਦ ੇਦਬਨਾਂ MRSA ਦਾ ਹੋਣਾ), ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ, ਘਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਐਟਂੀਬਾਇਓਦਟਕ ਲੈਣ ਲਈ ਿਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਨ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਪ ਰਾ ਕਰ।ੋ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 



ਿਕਰੀਸਨੁੰ ਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਵਚਾਰ ਹੈ? 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੀ MRSA ਲਈ ਰਟੁੀਨ ਦਵੁੱ ਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤਕ ਅਦਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਿਾਕਟਰੀ 
ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਦਮਸਾਲ ਲਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਕ ਕੀ ਕਈੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 
ਮੌਜ ਦ ਹੈ। 
 

ਿਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਿਾਂਦਾ/ਿਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨ ੁੰ  ਕਈੋ ਖਾਿ ਿਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ? 

 ਨਹੀਂ। ਪਦਰਵਾਰ ਦ ੇਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੁੱਥਾਂ ਦੀ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਫਾਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਨਯੂੰ ਤਰਣ ਦਾ ਇੁੱ ਕੋ-ਇੁੱਕ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਦਹਮ 
ਉਪਾਅ ਹੈ। ਇਹ MRSA ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਇਨਫਕੈਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁੱ ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਿਸਦਟਰਕਟ ਜਾਂ ਕਦਮਉਦਨਟੀ ਨਰਸ ਦਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਐਪਰਨ ਜਾਂ ਦਸਤਾਨੇ 
ਪਦਹਨਣਗੇ। ਅਦਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਦਕਉਂਦਕ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਕਸਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਵੁੱ ਚ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਮਲਣ ਜਾਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

 ਆਪਣ ੇਕੁੱ ਪਦੜਆਂ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਘਰ ਦਵੁੱ ਚ ਹੀ ਕਰੋ। 
 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਦਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦਕਸੇ ਸਮਾਜਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਿੇ ਮੈਨ ੁੰ  ਦ ਬਾਰਾ ਹਿਪਤਾਿ ਸਵੱਚ ਦਾਖਿ ਕਰਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਦਵੁੱ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਨ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਦੁੱ ਸ ੋਦਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਦਹਲਾਂ 
MRSA ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਦਲਆਂ ਦਵੁੱ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇੁੱ ਕ ਦਬਸਤਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦਵੁੱਚ ਰੁੱ ਖਾਂਗੇ ਅਤੇ MRSA ਲਈ ਤੁਹਾਿੀ ਦਬੁਾਰਾ 
ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। 
 

ਮੈਨ ੁੰ  MRSA ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਕੱਥੋਂ ਸਮਿ ਿਕਦੀ ਹ?ੈ  
ਹੈਲਥ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕੌਟਲੈਂਿ 

www.hps.scot.nhs.uk  
 

ਹੈਲਥ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੂੰ ਸੀ 
www.hpa.org.uk 
 

NHS ਇਨਫਾਰਮ 

www.nhsinform.co.uk 
 

NHS ਗਰੇਟਰ ਗਲਾਸਗੋ ਅਤੇ ਕਲਾਈਿ 

www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol  
 

ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੂੰ ਟਰਲੋ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਕ ੇਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਠਾਂ ਦਦੁੱ ਤੀ ਵਬੈਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦ ਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਵੁੱ ਚ ਅਤੇ 
ਵੁੱ ਿੇ ਅੁੱ ਖਰਾਂ ਦਵੁੱ ਚ ਛਪਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂੰ ਸਕਰਣ ਦਵੁੱ ਚ ਦਕਤਾਬਚੇ ਦਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol 
 

NHS ਗਰੇਟਰ ਗਲਾਸਗੋ ਅਤੇ ਕਲਾਈਿ  
ਸੀਨੀਅਰ ਇਨਫਕੈਸ਼ਨ ਕੂੰਟਰੋਲ ਮਨੇੈਜਮੈਂਟ ਟੀਮ: 
0141 211 2526 
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