
 

MRSA 

(ਮੇਟੀਸਿਸਿਨ ਰਸਿਿਟੈਂਟ ਿਟੈਫੀਿੋਕੋਕਿ ਔਸਰਅਿ) 
ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ  
[Some facts about MRSA (Meticillin Resistant Staphylococcus aureus) - Punjabi] 

 
 

ਿਟੈਫੀਿੋਕੋਕਿ ਔਸਰਅਿ ਕੀ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਸਟੈਫੀਲੋਕੋਕਸ ਔਰਰਅਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ (ਰੋਗਾਣੂ) ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸਹਤਮੁੰ ਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਨੱਕ ਰ ੱਚ ਹੁੁੰ ਦ ੇਹਨ 
(ਜਮਾ ੜਾ) ਅਤੇ ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਂਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰ ੱਚੋਂ ਰਿਆਦਾਤਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ 
(ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਮੁਹਾਂਸੇ ਅਤ ੇਛਾਲੇ) ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਟਂੀਬਾਇਓਰਟਕਸ ਦ ਾਈਆ ਂਦੇ ਰਬਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ  ਾਰੀ ਉਹ 
ਗੁੰ ਭੀਰ ਇਨਫਕੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ (ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਿਖ਼ਮ ਦੀਆ ਂਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਨਮਨੋੀਆ)। 
 

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਰ ੱਚ, ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਰਸਲੀਨ ਸਬੁੰ ਧੀ ਐਟਂੀਬਾਇਓਰਟਕ ਦ ਾਈ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰ ਭੀਰ ਸਟਫੈੀਲੋਕੋਕਸ ਔਰਰਅਸ ਦਾ 
ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਪਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਗਆ ਹ ੈਰਕਉਂਰਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ 
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੁਝ ਐਟਂੀਬਾਇਓਰਟਕਸ ਦਾ ਪਰਰਤਰੋਧਕ ਬਣ ਰਗਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਕ ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਟਂੀਬਾਇਓਰਟਕਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ 
ਹੁੁੰ ਦਾ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਰ ੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਪੈਨਰਸਲੀਨ ਸਬੁੰ ਧਤ ਐਟਂੀਬਾਇਓਰਟਕਸ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  
 

ਪਰਰਤਰੋਧਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੁੰ  ਮੇਟੀਰਸਰਲਨ ਰਰਜਸਟੈਂਟ ਸਟੈਫੀਲੋਕੋਕਸ ਔਰਰਅਸ, MRSA ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 

ਿਮਾਵੜੇ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਵਚਕਾਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਜਮਾ ੜਾ ਉਸ  ੇਲੇ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ MRSA ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤ ੇਜਾਂ ਅੁੰਦਰ ਰਬਮਾਰ ਕੀਰਤਆਂ ਰਬਨਾਂ ਮੌਜਦੂ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ।  
 

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ MRSA ਰ ਅਕਤੀ ਰ ੱਚ ਰਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। 
 

MRSA ਕਾਰਨ ਸਕਿ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹ ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ? 

MRSA ਕਾਰਨ  ੱਖ- ੱਖ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਰਬਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਰ ੱਚ ਚਮੜੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਹੱਡੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਰਨਮੋਨੀਆ ਅਤੇ 
ਖੂਨ ਦੇ ਪਰ ਾਹ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 

MRSA ਸਕਿ ਨ ੁੰ  ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

MRSA ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਰ ਚਲੇ ਮਰੀਿਾਂ ਨੂੁੰ  ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਰੁਗ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਰਬਮਾਰ ਹਨ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿਖ਼ਮ ਖੁੱ ਲਹਾ ਹੁੁੰ ਦਾ 
ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸ਼ਰੀਰ ਅੁੰਦਰ ਨਲੀ ਪਾਈ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਰ ੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਈੋ  ੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਗੁੰ ਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਕਝੁ 
ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਰੀਿਾਂ ਨੂੁੰ  MRSA ਹੋਣ ਦਾ  ੱਧ ਜੋਖਮ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ ਰਜਨਹ ਾਂ ਰ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰ ੱਚ ਲੁੰ ਬਾ ਠਰਹਰਾਓ, 
ਐਟਂੀਬਾਇਓਰਟਕਸ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਰ ੱਚ ਕਰ ਾਈ ਸਰਜਰੀ। 
 

MRSA ਦੇ ਫੈਿਾਅ ਨ ੁੰ  ਸਕਵੇਂ ਸਨਯੁੰ ਸਤਿਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ? 

ਰਸਹਤ-ਸੁੰ ਭਾਲ ਸਟਾਫ  ੱਲੋਂ ਰਮਲੀਆਂ ਰਕਸ ੇ ੀ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 
 ਰਬਸਤਰ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਸਰਹਾਣੇ, ਜਾਂ ਕੁੰ ਬਲਾਂ ਨੂੁੰ  ਹੋਰਨਾਂ ਮਰੀਿਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ। 



 ਰਕਸੇ  ੀ ਿਖ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਂਪੱਟੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਾ ਬਦਲੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਅਰਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ। 
 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈੋ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਬਆੇਰਾਮੀ ਮਰਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਿਖ਼ਮ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਦਆੁਲੇ ਕੋਈ ਲਾਲੀ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਰਜ ੇਂ ਰਕ 

ਨਸ ਰ ੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰਡਰਪ, ਤਾਂ ਨਰਸ ਨੂੁੰ  ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। 
 ਜੇ  ਾਰਡ ਸਬੁੰ ਧੀ ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਕੋਈ ਰਚੁੰ ਤਾ ਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਨਰਰਸੁੰ ਗ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਕਰ।ੋ 
 ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ੋ। 

 

ਕੀ ਸਿਹਤ-ਿੁੰ ਭਾਿ ਿਟਾਫ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਕੋਈ ਿੋਖਮ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਨਹੀਂ। MRSA ਬੱਰਚਆਂ ਸਮਤੇ, ਰਸਹਤਮੁੰ ਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈੋ ਸਮੱਰਸਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਅਸੀਂ ਰਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਰਕ ਛੋਟ ੇਬੱਚੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ਰ ੱਚ ਮਰੀਿਾਂ ਕਲੋ ਨਾ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਮਲੁਾਕਾਤੀਆ ਂਨਾਲ ਰਸੱਧਾ ਸੁੰ ਪਰਕ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਹੱਥ ਪਕੜਨਾ, ਚੁੁੰ ਮਣਾ ਜਾਂ 
ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ।  
 

ਜੇ ਕੋਈ ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੇੜਲੇ ਭਰ ੱਖ ਰ ੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਰ ੱਚ ਆ ਰਰਹਾ ਹ ੈਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਰ ਾਰ ਰ ੱਚ ਰਸਹਤ ਸਮੱਰਸਆ ਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 
ਕੋਈ ਪਰਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਰਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਰਚੁੰ ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੁੰ ਟਰਲੋ ਨਰਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। 
 

ਅਿੀਂ MRSA ਦਾ ਇਿਾਿ ਸਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? 

ਅਸੀਂ MRSA ਕਾਰਨ ਹੋਣ  ਾਲੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਟਂੀਬਾਇਓਰਟਕਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਰਲਆਂ ਰ ੱਚ ਰਜੱਥੇ 
MRSA ਮਰਹਿ ਚਮੜੀ ਉਪਰ ਜਾਂ ਨੱਕ ਰ ੱਚ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਐਟਂੀਬਾਇਓਰਟਕਸ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੀ। 
 

ਮੈਂ ਹਿਪਤਾਿ ਆ ਸਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨ ੁੰ  MRSA ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। 
ਅਰਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਅਤ ੇਐਟਂੀਬਾਇਓਰਟਕਸ ਨੂੁੰ   ਰਤਣ ਕਾਰਨ MRSA ਰ ੱਚ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ 
ਰ ੱਚ MRSA ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰਨ ਰ ੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੀਆ ਂਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰ ਚਾਰ ਕਰੋ: 

 ਰਕਸੇ  ੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਰ ਅੁੰ ਦਰ ਦਾਖਲੇ  ਾਲੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਥੋੜਹਾ ਜੋਖਮ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਭਾ ੇਂ ਇਹ MRSA ਨਾਲ ਹੋ ,ੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਰਸਹਤ-ਸੁੰ ਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰ ੱਚ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦ ੇਹਨ ਰਜਨਹ ਾਂ ਨੂੁੰ  
MRSA ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਰਜਹਾ ਬਹਤੁ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਕਸੇ  ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੁੰ  MRSA ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ।ੇ 

 

ਮੈਨ ੁੰ  MRSA ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਕਿੱ ਥੋਂ ਸਮਿ ਿਕਦੀ ਹੈ?  
ਹੈਲਥ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕੌਟਲੈਂਡ 

www.hps.scot.nhs.uk  
 

ਹੈਲਥ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੁੰ ਸੀ 
www.hpa.org.uk 
 

NHS ਇਨਫਾਰਮ 

www.nhsinform.co.uk 
 

NHS ਗਰੇਟਰ ਗਲਾਸਗੋ ਅਤੇ ਕਲਾਈਡ 

www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol  
 

ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੁੰ ਟਰਲੋ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰਕ ੇਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੀ  ਬੈਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਰ ੱਚ ਅਤੇ 
 ੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਰ ੱਚ ਛਪਾਈ  ਾਲੇ ਸੁੰ ਸਕਰਣ ਰ ੱਚ ਰਕਤਾਬਚੇ ਰਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
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
http://www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol


NHS ਗਰੇਟਰ ਗਲਾਸਗੋ ਅਤੇ ਕਲਾਈਡ  
ਸੀਨੀਅਰ ਇਨਫਕੈਸ਼ਨ ਕੁੰਟਰੋਲ ਮਨੇੈਜਮੈਂਟ ਟੀਮ: 
0141 211 2526 
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