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Urdu MRSA 

MRSA - کثیر مزاحم بیکٹیریا کی ایک قسم 
 

آپ سے ایک کلچر میں بیکٹیریا پائے گئے ہیں جو کہ کچھ اینٹی بائیوٹک ادویات کے تئیں مزاحم ہیں، جنہیں 

"MRSAکہا جاتا ہے۔ " 

 

MRSA کیا ہے؟ 
MRSA سیاورئ لوکوکسیسٹفمزاحم -کا مطلب ہے میچیسیلن (Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus ۔)

اورئیس )ایس اورئیس( بیکٹیریا ہیں جو کہ عام طور پر جلد اور زیادہ تر آبادی کی میوکس جھلیوں میں  لوکوکسیسٹف

% 20یس اورئیس کے کیریئر ہیں اور تقریباً % ا80پائے جاتے ہیں۔ کسی بھی وقت میں، ایک بالغ آبادی میں سے، 

ناک میں بیکٹیریا کے آزاد کیریئر ہیں۔ بنابیمار ہوئے ان بیکٹیریا کا کیریئر ہونا عام بات ہے، لیکن وہ بعض اوقات 

زخم کے انفیکشنز، پیپ دار پھوڑے، دیگر شدید انفیکشنز کا سبب بن سکتے ہیں۔ تاہم بیکٹیریا خاص طور پر اس وقت 

پھولتا" ہے جب ایک شخص کی جلد زخمی ہو جاتی ہے، یا جب اس میں کوئی اور شے بھی موجود ہو،  پھلتا"خوب 

 جیسا کہ پیشاب کی نالی کیتھیٹر۔

 

عام قسم کی اینٹی بائیوٹکس کے تئیں مزاحم  MRSAکے درمیان فرق یہ ہے کہ  MRSAعمومی ایس اورئیس اور 

کے  MRSAانفیکشن کے عالج کرنے کو زیادہ مشکل بناتا ہے۔ اگر آپ بنابیمار ہوئے  MRSAہے، جو کسی بھی 

 کیریئر ہیں، تو آپ کو عالج کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

 

MRSA کو کس طرح منتقل کیا جاتا ہے؟ 
ہے،  کا کیریئر ہو، شاذ و نادر ہی دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کھال زخم لگا MRSA ایک شخص جو

ایکزیما، یا جلدی انفیکشن ہے، تو اس سے دوسروں کو انفیکشن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ان معامالت میں آپ 

خطرہ کے عوامل سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک کیتھیٹر نالی یا اسٹوما لگا ہوا ہے تو یہ بھی خطرہ کا 

 ر جمع ہو جاتے ہیں۔ایک عنصر سمجھا جاتا ہے۔ ان حاالت میں بیکٹیریا اکث

 

میں پھیل سکتے ہیں، خاص  / مراکز نگہداشتدونوں نگہداشت صحت کی صورت حال MRSAسٹفیلوکوکسی اور 

 طور پر معاونتی رہنے یا دیگر طبی حاالت کی صورت میں۔ روز مرہ زندگی میں انفیکشن کا پھیلنا بھی پایا جاتا ہے۔

 

MRSA گہوں پر بہت عام ہے۔ لہذا اس بدیسی مرض کی طرف سے کئی دوسرے ممالک میں نگہداشت صحت کی ج

 انفیکشن کا خطرہ بھی بڑھ کر ہے۔

 

 کا کیریئر ہو، اس کی رائے کیا ہے؟ MRSAایسا شخص جو 
 آپ کو ہمیشہ اپنے ہاتھوں کے حفظان صحت سے متعلق محتاط رہنا چاہئے۔

 

 رکھیں۔اپنے تولیے اور اپنی ٹوائلٹ کی اشیاء کو استعمال کرنا یاد 

 

اگر آپ کو کوئی کھال خراب زخم ہے یا ایکزیما ہے تو آپ کو عوامی ماحول میں جسمانی اتصال سے ہمیشہ بچنا 

 چاہئے۔

 

اگر آپ کے خطرہ کے عوامل )کھلے گھاؤ/زخم، ایکزیما، جلد کے انفیکشن، پیشاب کی نالی یا کیتھیٹر، اسٹوما( ہیں، 

 تو ذہن میں رکھیں کہ:

 شاور میں نہائیں ٹب وغیرہ کے بجائے 

  ھانپ لیںڈاگر ضروری ہو، تو کسی بھی کھلے زخم کو پٹیوں یا بینڈیج سے 

 اگر آپ کو کیتھیٹر لگی ہوئی ہے، تو اسے کپڑوں کے نیچے رکھیں۔ 

 ایک کیتھیٹر یا کھلے زخم کو چھونے کے بعد ہمیشہ اپنے ہاتھ دھوئیں۔ 

 

 ومی طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ گھل مل سکتے ہیں۔اگر آپ مندرجہ باال کو ذہن میں رکھتے ہیں، تو آپ عم
 



 

 

 

 ( کے حوالے سے ضابطہ اخالقsmittskyddslagenسویڈش متعدی امراض کے قانون )
الزمی رپورٹنگ کے ساتھ مشروط ہے اور تقرری یا ٹیسٹنگ  MRSAسویڈش متعدی امراض کے قانون کے مطابق 

 سفارشات اور تکنیکی قوانین کی تعمیل کرنا امر الزم ہے۔ کے ذریعے آپ کیلئے اپنے ڈاکٹر کی تجویز کردہ

 

آپ کو انفیکشن کے پھیالؤ کی سراغ رسانی میں حصہ لینا چاہئے اور جب بھی نگہداشت صحت، دانتوں کی دیکھ 

 انفیکشن سے متعلق آگاہ کرنا چاہئے۔ MRSAبھال یا طبی پیڈیکیور حاصل کریں، اپنے 

 

خطرے والے عوامل سے دوچار ہیں یا نہیں، چھید کرانے، ٹیٹو بنوانے، مساج  دریافت کرنے کے لئے کہ آیا آپ

 وغیرہ کرانے تک انتظار کرنا غیردانشمندانہ بات ہے۔

 

 سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ MRSAکیا آپ 
ٹر اگر کم از کم تین منفی کلچر موجود رہے ہوں اور آپ میں کوئی دیگر خطرے والے عوامل نہیں ہیں، تو ڈاک ہاں۔

مزید پڑتال طریقہ کار میں چھوٹ دے سکتے ہیں۔ اس میں کتنا عرصہ لگتا ہے، یہ ہر معاملہ کے مطابق مختلف ہوتا 

 ہے۔

 

 اسکول یا پری اسکول میں موجود بچے
بچے اس وقت تک پری اسکول میں شرکت اور تمام سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں جب تک ان میں خطرہ کے 

خطرے کے عوامل موجود ہیں، تو بچوں کو عام طور پر الزماً گھر پر ہی ٹھہرنا چاہئے۔ اسکول عوامل نہ ہوں۔ اگر 

 کے عملے کو مطلع کرنے کیلئے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔

 

انفرادی طور پر مخصوص ہدایات سے مبرا اسکول میں موجود بچوں کیلئے کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ اسکول نگہداشت 

رپورٹ کرنے کا تعین بچے کے ڈاکٹر کے ساتھ مشاورت سے کیا جاتا ہے۔ جیسے ضروری ہو  صحت کے نظام کو

 اسکول کے دیگر عملے کو مطلع کیا جاتا ہے۔ 

 

 یہ سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان قوانین کی پیروی کرنا یقینی بنائے۔

 

 

 -Infektions)بانی انفیکشن اور جلد کلینک اگر اس معلومات کو پڑھنے کے بعد، آپ کے مزید سواالت ہیں، تو براہ مہر

och hudkliniken)  میں موجودMRSA  ۔67 10 73-0455کی انچارج نرس سے رابطہ کریں، فون 

 


