
 

 چند حقائق بابت

MRSA 
 )میٹیسلن ریسسٹینٹ اسٹیفائلوکوکس اوریئس(

[Some facts about MRSA (Meticillin Resistant Staphylococcus aureus) – Urdu] 

 
 اسٹیفائلوکوکس اوریئس کیا ہے؟

ہوتے ہیں منتقل اک میں اسٹیفائلوکوکس اوریئس وہ بیکٹیریا )جراثیم( ہیں جو عام طور پر صحت مند لوگوں کی جلد پر یا ن
ان میں سے زیادہ تر انفیکشن معمولی )جیسے مہاسے اور دانے(  ( اور کبھی کبھی انفیکشن کا سبب بن سکتے ہیں۔کلونائیزیشن)

ہوتے ہیں اور ہم جراثیم کش دواؤں کے بغیر ہی ان کا عالج کر سکتے ہیں۔ تاہم کبھی کبھی وہ سنگین انفیکشن کا سبب بنتے ہیں 
 مل جراحی کے زخم کے انفیکشن اور نمونیا(۔)جیسے ع

 
ماضی میں اسٹیفائلوکوکس اوریئس کے انتہائی سنگین انفیکشن کا عالج ہم پنسیلین سے متعلقہ ایک مخصوص قسم کی جراثیم کش 

 سالوں کے دوران، ان انفیکشنز کا عالج اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے کیوں کہ اس قسم کے 05دوا سے کرتے تھے۔ گزشتہ 
استعمال کی جانے والی جراثیم کش دواؤں سمیت، کچھ جراثیم کش دواؤں کے تئیں مزاحم ہو  عمومابیکٹیریا، پنسیلین سے متعلقہ 

  گئے ہیں۔
 

 کہا جاتا ہے۔ MRSA اوریئس یامزاحم بیکٹیریا کو میٹیسلن ریسسٹینٹ اسٹیفائلوکوکس 

 
 اور انفیکشن کے درمیان کیا فرق ہے؟کلونائیزیشن 

 کسی بیماری کا سبب بنے بغیر جسم پر یا اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ MRSAتی ہے جب اس وقت ہو یزیشنکلونائ
 

 متعلقہ شخص میں بیماری کا سبب بنتا ہے۔ MRSAتا ہے جب انفیکشن اس وقت ہو

 
MRSA کس قسم کے انفیکشن کا سبب بنتا ہے؟ 

MRSA  خون کے انفیکشن سمیت، مختلف قسم کی بیماریوں کا سبب بن جلد کے انفیکشن، ہڈی کے انفیکشن، نمونیا اور دوران
 سکتا ہے۔

 
MRSA کسے ہوتا ہے؟ 

MRSA  کا انفیکشن اسپتال کے ان مریضوں میں ہو سکتا ہے جو عمر رسیدہ یا بہت بیمار ہوں، جو کھال ہوا زخم رکھتے ہوں یا
 کوئی بھی انفیکشن شدید ہو سکتا ہے۔ اسپتال میں لمبی جن کے جسم کے اندر کوئی ٹیوب داخل کیا گیا ہو۔ اسپتال میں ہونے واال

مدت تک رہنے، جراثیم کش دوائیں لینے یا حال ہی میں عمل جراحی کرانے سمیت، کچھ مخصوص عناصر کچھ مریضوں کو 
MRSA کے زیادہ خطرہ میں ڈال سکتے ہیں۔ 

 
MRSA کے پھیلنے پر کس طرح قابو پائیں؟ 

 پر عمل کریں: ہدایاتے دی گئی صحت نگہداشت کے عملہ کی طرف س

 چادر، تکیے یا کمبل دیگر مریضوں کے ساتھ نہ بانٹیں۔ 

 زخم کی کوئی پٹی نہ بدلیں سوائے اس کے کہ ہم ایسا کرنے کے لئے کہیں۔ 

  اگر آپ کوئی درد یا تکلیف محسوس کریں یا کسی زخم یا آلہ جیسے اندرون ورید ڈرپ کے گرد سرخی پائی جائے تو
 کہ وہ آئیں اور اس کا جائزہ لیں۔ نرس سے کہیں

 تو دیکھ بھال کرنے والے عملہ کو اس کی اطالع دیں۔ہیں  اتاگر وارڈ سے متعلق آپ کو کوئی تشویش 

 ٹوائلیٹ جانے کے بعد ہمیشہ اپنے ہاتھ دھوئیں۔ 

 



 کیا صحت نگہداشت کے عملہ اور مریضوں کے رشتہ داروں کے لئے کوئی خطرہ پایا جاتا ہے؟
ہم صالح دیں گے کہ چھوٹے بچے اسپتال میں  ،صحت مند لوگوں بشمول بچوں کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تاہم MRSAنہیں۔ 

مریضوں سے نہ ملیں۔ اپنے مالقاتیوں سے براہ راست رابطہ رکھنے مثال ہاتھ مالنے، بوسہ دینے اور گلے لگانے میں کوئی حرج 
 نہیں ہے۔

 
طبی  ایسی یا دوست اسپتال میں آرہا ہے یا آپ کے اہل خانہ میں سے کسی فرد کو کوئیاگر مستقبل قریب میں کوئی رشتہ دار 

 پریشانی ہے جس کے بارے میں آپ فکرمند ہیں تو انفیکشن کی روک تھام سے متعلقہ نرسوں سے بات کرنے کے لئے کہیں۔

 
 کا عالج کس طرح کرتے ہیں؟ MRSAہم 
ج جراثیم کش دواؤں کے رریعہ کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر معامالت میں جہاں کی وجہ سے ہونے والے انفیکشن کا عال MRSAہم 

MRSA ہے۔ اثیم کش دواؤں کی ضرورت نہیںبس جلد پر یا ناک میں رہ رہا ہو اور انفیکشن کا سبب نہ بن رہا ہو وہاں آپ کو جر 

 
 ہونے کے بارے میں خوف زدہ ہوں۔ MRSAمیں اسپتال میں آرہا/آرہی ہوں اور میں 

تاہم اسپتال  ۔وجہ سے بتدریج بڑھا ہےکی کے تئیں ہماری ضرورت اور استعمال ؤں جراثیم کش دوا MRSAکہ  ،ا اس لئے ہےایس
 خطرہ کا اندازہ لگانے میں اپنی مدد کے لئے درج ریل چیزوں پر غور کریں: ونے کے تھوڑےہ MRSAمیں 

 خطرہ پایا جاتا ہے، لیکن،  ھوڑائی کے بعد انفیکشن ہونے کا تکسی عمل جراحی یا جارحانہ کاررواMRSA  کے ساتھ
 بھی یہ انفیکشن قابل عالج ہے۔

  صحت نگہداشت کے کارکنان اسپتالوں میں کام کرتے ہیں اور عام طور پر ایسے مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں
 ا ہے۔ہوتکا انفیکشن  MRSAہوتا ہے۔ ایسا بہت شار و نادر ہی ہوتا ہے کہ کسی کارکن کو  MRSAجنہیں 

 
 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  
 

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