
 

 معلومات برائے مریض و نگہداران بابت

 کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل
[Information for Patients and Carers about Clostridium difficile - Urdu] 

 

 کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل کیا ہے؟
ں اسہال ہو سکتا ہے۔ وہ بیکٹیریا )جراثیم( ہیں جو آنت میں انفیکشن کا سبب بن سکتے ہیں جس کے نتیجہ می کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل

انفیکشن عام طور  کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل اسپتال کے مریضوں، خاص طور پر عمر رسیدہ لوگوں، میں انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے۔
 پر ان مریضوں میں ہوتا ہے جو جراثیم کش دوائیں لے چکے ہوں۔

 

 مجھے کس طرح پتہ چلے گا کہ مجھے کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل ہے؟
ے اس کی جانچ کریں گے۔ آپ کو ا ایک نمونہ تجربہ گاہ میں بھیجیں گے اور کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل کا پتہ لگانے کے لئہم اسہال ک

  ہو سکتی ہے جو عام عالمات ہیں۔ کی شکایت اسہال اور پیٹ میں اینٹھن پتلے
 

 ؟کس طرح ہوتا ہے مجھے کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل
آپ کے اسپتال آنے سے پہلے  کہ ہو سکتا ہے ہیں، جسم کے اندر اور باہر دونوں جگہ۔ بیکٹیریا )جراثیم( ہر ایک میں پائے جاتے

 (، یا ہو سکتا ہےکلونائیزیشنکلوسٹریڈیم ڈیفیسائل آپ کی آنت میں رہا ہو جہاں یہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر موجود رہا ہو )
 ا ہو۔یہ آپ کو اسپتال آنے کے بعد ہو کہ
 

دوائیں یا دیگر دوائیں دی گئی ہیں تو آپ کی آنت میں پائے جانے والے عام بیکٹیریا تبدیل ہو سکتے ہیں،  اگر آپ کو جراثیم کش
کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل لوگوں کے ہاتھوں پر اور آلودہ  جس سے کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل بڑھ سکتا ہے اور اسہال کا سبب بن سکتا ہے۔

 آالت اور آلودہ ماحول سے بھی پھیل سکتا ہے۔
 

 کا عالج کس طرح کرتے ہیں؟ ہم کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل
کبھی کبھی اگر ممکن ہوگا تو ہم اس انفیکشن کا عالج کرنے کے لئے آپ کو دیگر جراثیم کش دواؤں کا ایک کورس دیں گے۔ 

 عالمات واپس آسکتی ہیں اور ہم آپ کا دیگر عالج بھی کر سکتے ہیں۔
 

 میرے ساتھ کیا پیش آئے گا؟
کمرہ میں منتقل والے  بسترہی اسہال ہے تو اسے دوسرے مریضوں تک پھیلنے سے روکنے کے لئے ہم آپ کو ایک اگر آپ کو 

کر سکتے ہیں، آپ کو اپنا خود کا کموڈ دے سکتے ہیں یا آپ کے لئے ایک ٹوائلیٹ مختص کر سکتے ہیں۔ آپ کی نگہداشت کرتے 
انی رکھنے والے کئی مریض ہیں تو ہم وارڈ میں ایک ساتھ آپ کی دیکھ ۔ اگر یہی پریشپہنیں گےوقت عملہ دستانے اور پیش بند 

الت میں واپس آجانے کے بھال کر سکتے ہیں۔ معمول کی صفائی کے عالوہ، آپ کا اسہال رک جانے اور آپ کی اجابتیں طبعی ح
 دو دن بعد، عملہ آپ کے کمرہ یا بستر کی جگہ کی مکمل صفائی کرے گا۔

 
 سیال چیزیں پینا نہ بھولیں۔ ڈھیر ساریہا ہو تو جب آپ کو اسہال ہو ر

 

 گا؟کو متاثر کرے کیا کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل میرے اہل خانہ اور دوستوں 
۔ مالقاتیوں کو چاہئے کہ آپ کے کمرے یا کے لئے خطرہ نہیں ہوتا بشمول بچوں کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل عام طور پر صحت مند لوگوں

داخل ہونے پہلے صابن اور پانی سے اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو لیں۔ مالقاتیوں کو اس جگہ بستر کی جگہ سے رخصت ہونے سے 
مالقاتیوں کے لیے دستانے اور پیش بند اور وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے ہاتھ دھونے کی جیلی کا بھی استعمال کرنا چاہئے۔ 

 ایک وقت میں ملنے کے لئے صرف دو ہی مالقاتیوں کو آنا چاہئے۔ضروری نہیں ہیں۔ 
 

 انفیکشن کو پھیلنے سے روکنے کے لئے ہم صالح دیں گے کہ مالقاتی:

  الئیں ساتھ نہچھوٹے یا شیر خوار بچوں کو 

 وارڈ میں ایک مریض سے دوسرے مریض کے پاس آنے جانے سے پرہیز کریں 
 



 ے آئے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ آپ سے اخیر میں ملیں۔اگر وہ آپ کے عالوہ کسی اور سے ملن
 

نرس سے  ے عملہ یا انفیکشن کی روک تھام سے متعلقہہیں تو برائے مہربانی وارڈ ک /چاہتیاگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے
 پوچھیں۔

 

 کس طرح روک سکتا/سکتی ہوں؟ کو پھیلنے سے میں کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل
ہاتھوں کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں، خاص طور پر ٹوائلیٹ استعمال کرنے کے بعد اور یہ بہت اہم ہے کہ آپ اپنے 

 کھانا کھانے سے پہلے۔
 

اگر اپنے ہاتھ دھونے کے لئے سنک تک جانے میں آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو برائے مہربانی عملہ سے اپنے پاس صابن اور پانی 
 نڈ وائپس بھی استعمال کر سکتے/سکتی ہیں۔کا کٹورا النے کے لئے کہیں یا آپ ہی

 

 اگر مجھے کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل ہے تو کیا میں گھر جا سکتا/سکتی ہوں؟
جیسے ہی آپ کی عمومی حالت اجازت دے گی، آپ گھر جا سکتے/سکتی ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کے جی پی سے رابطہ کرے گا 

 ۔اگر آپ کو دوبارہ اسہال ہووا تھا، تاکہ وہ آگاہ رہیں کہ آپ کو کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل ہ
 

آپ کا اسہال رک جانے اور آپ کی اجابتیں طبعی حالت میں واپس آجانے کے دو دن بعد، آپ اپنے رہائشی یا دیکھ بھال کے گھر 
 میں واپس جا سکتے/سکتی ہیں۔

 

 کر سکتا/سکتی ہوں؟ تو میں کس سے بات اگر مجھے کچھ مزید معلومات کی ضرورت ہو
کی دیکھ بھال کرنے والی نرسیں آپ کے تمام سواالت کے جواب نہیں دے سکتی ہیں تو آپ ان سے انفیکشن کی روک اگر آپ 

تھام سے متعلقہ نرسوں سے رابطہ کرنے کے لئے کہہ سکتے/سکتی ہیں جو آپ کو کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل کے بارے میں مزید 
 ۔گےمعلومات فراہم کر سکیں 

 

 کے بارے میں مزید معلومات کہاں سے مل سکتی ہیں؟ مجھے کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل
 

 ہیلتھ پروٹیکشن اسکاٹ لینڈ
www.hps.scot.nhs.uk 

 
 دی ہیلتھ پروٹیکشن ایجنسی
www.hpa.org.uk 

 

NHS انفارم  
www.nhsinform.co.uk 

 

NHS گریٹر گلیسگو اینڈ کالئڈ 
www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol 

 
ویب سائٹ سے آپ انفیکشن کی روک تھام سے متعلقہ مقامی ٹیم سے رابطہ کرتے ہوئے صالح لے سکتے/سکتی ہیں۔ درج ذیل 

 :دیگر زبانوں اور بڑے حروف والے ورژن میں کتابچے دستیاب ہیں
www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol 

 
NHS گریٹر گلیسگو اینڈ کالئڈ 

 سینئر انفیکشن کنٹرول مینجمنٹ ٹیم: 

0141 211 2526 
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