
 
 

 معلومات برائے مریض و نگہداران بابت

MRSA 
 )میٹیسلن ریسسٹینٹ اسٹیفائلوکوکس اوریئس(

[Information for Patients and Carers about  
MRSA (Meticillin Resistant Staphylococcus aureus) - Urdu] 

 

 ...جب آپ اسپتال سے ڈسچارج کئے جاتے ہیں
 

 

MRSA کیا ہے؟ 
MRSA یسلن ریسسٹینٹ اسٹیفائلوکوکس اوریئس ہے۔ یہ ایک قسم کے عام بیکٹیریا )جراثیم( ہیں جنہیں اسٹیفائلوکوکس سے مراد میٹ

یہ کچھ جراثیم کش دواؤں کے لئے مزاحم ہے مگر سب کو الگ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ  MRSAاوریئس کہا جاتا ہے۔ جو چیز 
 (۔کلونائیزیشنناک میں رہ سکتا ہے )ر اور پورے طور پر بے ضرر طریقہ سے جلد پ MRSAکے لئے نہیں۔ 

 
 کس طرح ہوتا ہے؟ MRSAمجھے 

آپ کو اسپتال آنے سے پہلے ہوا ہو، کیوں کہ یہ کمیونٹی میں پایا جاتا ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو  MRSAہو سکتا ہے کہ 
 اسپتال میں ہوا ہو۔

 
 مجھے کس کو بتانا چاہئے؟

ملتے/ملتی ہیں کہ آپ کو جو آپ سے بتانا چاہئے  کمیونٹی نرس یا عملہ کے اس فرد کوٹ یا ے جی پی اور کسی ڈسٹرکآپ کو اپن
MRSA  ہے۔ جب آپ گھر جائیں گے/گی تو اسپتال آپ کے جی پی کو بتائے گا لیکن کبھی کبھی اس میں کئی ہفتے لگ جاتے

 ہیں۔

 
 میرے اہل خانہ اور دوستوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟MRSA کیا 

MRSA حت مند لوگوں، بشمول حاملہ عورتوں، بڑے اور چھوٹے بچوں، کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ص  
 

MRSA گردے کی ناکامی، جیسے  الحق ہیں، ان لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے جنہیں کچھ مخصوص طویل مدتی پریشانیاں
ت رکھتے/رکھتی ہیں تو برائے مہربانی سے متعلق تشویشا MRSAذیابیطس۔ اگر آپ اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے بارے میں 

 اپنے جی پی، ڈسٹرکٹ یا کمیونٹی نرس سے پوچھیں۔

 
 کے لئے عالج کی ضرورت ہوگی؟ MRSAکیا گھر جانے پر مجھے 

، تو رکھتے/رکھتی ہیں( MRSAپائی جاتی ہے )کسی انفیکشن کی عالمت کے بغیر  کلونائیزیشنکی  MRSAاگر آپ کے اندر 
ا عالج جاری رکھنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اگر گھر جاکر آپ کے لئے جراثیم کش دوائیں تجویز کی گھر جاکر آپ کو اپن

جاتی ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کورس مکمل کریں۔ گھر جانے سے پہلے آپ کو وارڈ کے عملہ کی طرف سے مزید معلومات 
 مل سکتی ہیں۔

 
 کے بارے میں کیا خیال ہے؟ معائنے

سوائے اس کے کہ ایسا کرنے  کے لئے آپ کا معائنہ نہیں کریں گے MRSAی تو ہم معمول کے مطابق جب آپ گھر جائیں گے/گ
، مثال کے طور پر زخم سرخ ہو جائے۔ اس چیز کی شناخت کے لئے کہ کیا کوئی انفیکشن پایا جاتا کے لئے کوئی طبی وجہ ہو

 نمونہ لے سکتے ہیں۔ پھایہ میں ایکہے ہم 

 



 کیا گھر جانے پر مجھے کوئی خاص احتیاط برتنی ہوگی؟
  نہیں۔ گھرانے کے تمام افراد کے لئے ہاتھ کا اچھا حفظان صحت ہی انفیکشن کی روک تھام کی واحد، اہم ترین تدبیر ہے۔

  ہے۔ روکتا قسم کے انفیکشن کو پھیلنے سے ر بہت سے مختلفاور دیگ MRSAیہ 

  ۔ ایسا اس یں گےتانے پہنہوئی ہیں تو ڈسٹرکٹ یا کمیونٹی نرس قابل رد پیش بند اور دساگر آپ کو زخم ہے یا پٹیاں لگی
 انہیں کمیونٹی میں اکثر دیگر ضرر پذیر مریضوں کے یہاں جانا ہوتا ہے۔ لئے ہے کیوں کہ

 گھر پر اپنے کپڑے حسب معمول دھوئیں اور صاف کریں۔ 

 وامی جگہ میں جا سکتے/سکتی ھی بھی سماجی پروگرام یا عتو اب اگر آپ کافی حد تک ٹھیک محسوس کرتے/کرتی ہیں
 ہیں۔

 
 اگر مجھے دوبارہ اسپتال میں داخل کیا جاتا ہے تو کیا ہوگا؟

ہوا  MRSAداخل کرتے ہیں تو آپ کے لئے عملہ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ کو ماضی میں  دوبارہ اسپتال میں اگر ہم آپ کو
 کے لئے آپ کا دوبارہ معائنہ کریں گے۔ MRSAکمرے میں رکھیں گے اور بستر والے ک تھا۔ کچھ صورتوں میں ہم آپ کو ای

 
 کے بارے میں مزید معلومات کہاں سے مل سکتی ہیں؟ MRSAمجھے 

 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  
 

شن کی روک تھام سے متعلقہ مقامی ٹیم سے رابطہ کرتے ہوئے صالح لے سکتے/سکتی ہیں۔ درج ذیل ویب سائٹ سے آپ انفیک
 دیگر زبانوں اور بڑے حروف والے ورژن میں کتابچے دستیاب ہیں:

www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol 
 

NHS یٹر گلیسگو اینڈ کالئڈگر 
 سینئر انفیکشن کنٹرول مینجمنٹ ٹیم:

0141 211 2526 
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