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

ل کے مریضوں، خاص طور پر عمر رسیدہ لوگوں، میں انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے۔ انفیکشن عام طور کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل اسپتا
جراثیم کش دوائیں آنت میں پائے جانے والے عام بیکٹیریا کو  پر ان مریضوں میں ہوتا ہے جو جراثیم کش دوائیں لے چکے ہوں۔

 ے اور اسہال کا سبب بن سکتا ہے۔تبدیل کر دیتی ہیں، جس سے کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل بڑھ سکتا ہ

 

 یہ کس طرح کی بیماری کا سبب بنتا ہے؟
 اسہال سب سے عام عالمت ہے لیکن پیٹ درد اور بخار بھی ہو سکتا ہے۔

 

زیادہ تر لوگوں کے لئے یہ معتدل لیکن تکلیف دہ بیماری ہوتی ہے اور وہ پوری طرح صحتیاب ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ بیمار پڑ 
 وں کہ اسہال پانی کی کمی کا سبب بن سکتا ہے۔سکتے ہیں کی

 

 ہم اس بیماری کی تشخیص کس طرح کرتے ہیں؟
کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل کا شبہ ہوگا تو ہم جانچ کے لئے اسہال کا ایک نمونہ تجربہ گاہ میں بھیجیں گے۔ اگر مثبت تشخیص اگر ہمیں 

کے کہ آپ کا عالج مکمل ہو جانے کے بعد اسہال دوبارہ شروع کی تصدیق ہوتی ہے تو ہم مزید نمونے نہیں لیں گے سوائے اس 
 ہو جائے۔

 

 ہم کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل کا عالج کس طرح کرتے ہیں؟
گے۔ کبھی کبھی عالمات واپس آسکتی  ئیں استعمال کریںاگر ممکن ہوگا تو ہم اس انفیکشن کا عالج کرنے کے لئے جراثیم کش دوا

 کر سکتے ہیں۔ ہیں اور ہم آپ کا دیگر عالج بھی

 

 ہیں؟ قابو پاتےکس طرح  پرپھیلنے  ہم کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل کے
بیکٹیریا کو پھیلنے سے روکنے کا سب سے مؤثر طریقہ مریض یا گاہک اور ان کے ماحول کے ربط میں آنے سے پہلے اور اس 

کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل کو آپ کے ہاتھوں سے تنہا الکحل کی جیلی  کے بعد صابن اور پانی کا استعمال کرتے ہوئے ہاتھ دھونا ہے۔
نے دھو اپنے ہاتھعملہ اور مریضوں کو ٹوائلیٹ استعمال کرنے کے بعد اور کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ ختم نہیں کرتی ہے۔ 

 ۔چاہئیں
 

 عملہ کو چاہئے کہ بستر پر رہنے والے لوگوں کو ہاتھ دھونے کی سہولیات فراہم کریں۔
 

 اسپتال کے اندر کا عملہ متاثرہ لوگوں کی دیکھ بھال کرتے وقت قابل رد دستانے اور پیش بند پہنے گا۔
 

کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل والے مکمل صفائی ماحول کو جراثیم سے پاک کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ عام طور پر، ہم اسپتال میں 
 کمرے میں رکھتے ہیں۔بستر والے مریضوں کو ایک 

 

 لوسٹریڈیم ڈیفیسائل میرے اہل خانہ اور دوستوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟کیا ک
 اگر آپ حفظان صحت کی بنیادی تدابیر، مثال ہاتھ دھونے اور ماحول کی صفائی، پر عمل کریں گے۔ –نہیں 

 

 اس انفیکشن کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟
استعمال، ہاتھ عقلمندانہ طریقہ سے یدی نکتہ جراثیم کش دواؤں کا اس انفیکشن کو پھیلنے سے روکنے اور اس پر قابو پانے کا کل

 صاف ماحول ہے۔ایک کا اچھا حفظان صحت اور 

 



 مجھے کلوسٹریڈیم ڈیفیسائل کے بارے میں مزید معلومات کہاں سے مل سکتی ہیں؟
 ہیلتھ پروٹیکشن اسکاٹ لینڈ

hs.ukwww.hps.scot.n 
 

 دی ہیلتھ پروٹیکشن ایجنسی
www.hpa.org.uk 

 
NHS انفارم 

www.nhsinform.co.uk 
 

NHS گریٹر گلیسگو اینڈ کالئڈ 
sggc.org.uk/infectioncontrolwww.nh  

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

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

 
NHS گریٹر گلیسگو اینڈ کالئڈ 

 سینئر انفیکشن کنٹرول مینجمنٹ ٹیم:
0141 211 2526 
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