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একুই েকয়াের বহুিবধ ঔষধেরাধী অরগািনজমস ( এমিডআরও সমৃহ )
Multi-Drug Resistance Organisms (MDROs) in Acute Care
এমিডআরও সমৃহ িক ?
বহুিবধ ঔষধেরাধী অরগািনজমস (এমিডআরও সমৃহ ) হইল ঐ সকল
জীবানু যাহারা আপনার অ�নালীেত ( পিরপাকতে� ) বসবাস কিরেত পাের।
আপিন হয়েতা কারবােপেনম-েরিজে�� এ�ােরাবয্াকেটিরয়ািসে (িসআরই)
অথবা কারবােপিনেমছ-�িডউিসং এ�ােরাবয্াকেটিরিসে (িসিপই) নামি
শুিনয়া থািকেবন। এই গুিল এমিডআরও সমৃেহর �কারেভদ। এই জীবানুগিু ল
�া�য্বা মানুষেদর মােঝ সং�ামন সৃি� কেরনা, িক� জীবানুগিু ল সং�ামন
সৃি�কিরেত পাের যিদ েসগুিল শরীেরর অনয্ান অে� যথা র�, ব� অথবা
মৃ�াশয় এ ছড়ায়।
ঐ সকল বয্াি�রা সং�ািমত হয় সাধারনত: অনয্ান কারেন পূেব্র যাহারা
খুব অসু� থােক। এই জীবানু �ারা সং�ািমতেদর িচিকত্স করা কিঠ
কারন ডা�ার েয এি�বােয়ািট গুিল সাধারনত: �দান কেরন তাহা কাজ
কেরনা। সুতরাং এমিডআরও সমৃেহর িব�ার কমােনা জরুরী।
েকন আমােক পির�া করা হইেতেছ ?
েযেহতু এই জীবানুগিু ল িকছু বয্াি� মােঝ মারা�ক সং�ামন সৃি� কিরেত
পাের, যিদও আপিন সং�ামেনর
েকান িচ� �দশর্ কেরননা তবুও আপিন ঐ জীবানু বহন কেরন িকনা জানার
জনয আমরা পরী�া কিরেত পাির।
আমরা সবর্দ েরাগীেদর পরী�া কির যাহারা :
- গত ১২ মােসর িভতর কানাডার বািহের �া�য েসবা িনেয়েছন।
- গত ১২ মােসর িভতর ভারত, পািক�ান, অথবা বাংলােদশ �মন
কিরয়ােছন ( েয সকল বয্াি এই সকল েদশ �মন কিরয়ােছন এই সকল
জীবানু তাহােদর অ�নালীেত বহন করার স�বনা েবশী রিহয়ােছ)।
- স�বত: তাহােদর সং�েশর আিসয়ােছন যাহােদর মেধয এই জীবানু
িবদয্মা আেছ।
পিরবােরর সদসয এবং অতীিথেদর পরী�া কিরবার �েয়াজন নাই যিদও
তাহারা কানাডার বািহের �মন কিরয়ােছন অথবা �া�য্েসব িনয়ােছন
েকননা এমিডআরও কদািচত হাসপাতােলর বািহের সমসয্ অথবা সং�ামন
সৃি� কের।

েকমন কিরয়া এই পরী�া করা হয় ?
অনুস�ানী পরী�ার জনয সাধারনত: �েয়াজন পায়ু�ােরর েসায়াব। একি
েছাট তু লার েসায়াব পায়ু�াের �েবশ করাইয়া মৃদভু ােব েঘারােনা এবং বািহর
কিরয়া আনা হয়। নমুনাি পরী�ার জনয পরী�াগাের পাঠােনা হয়। পরী�ার
ফলাফল েফরত আিসেত কেয়কিদন সময় লািগেত পাের।
এমিডআরও সমৃহ িক িচিকতসােযাগয ?
এমিডআরও সমৃেহর জীবানুগিু ল আপনার অ�নালী অথবা আপনার শরীেরর
অনয্ান অংেশও বসবাস কিরেত পাের। এমিডআরও সমৃহ এর �ারা অপিন
যিদ সং�ািমত হন, আপনার ডা�ার এমন এি�বােয়ািট িনবর্াচ করেবন
যাহা এই সকল জীবানুর জনয কাজ কিরেব।

িকভােব এমিডআরও সমৃেহর িব�ার েরাধ কিরেত হইেব:
হাসপাতােল
যিদ আপনার পরী�ায় পাওয়া যায় েয আপনার অ�নালীেত এমিডআরও
সমৃহ আেছ, তার মােন আপিন একজন এমিডআরও সমৃহ এর "বাহক"।
আপনার হাসপাতােল অব�ান কািলন সমেয় এই জীবানু অনয্েদ মেধয
ছড়ােনা েরাধকে� :
• যেতােবশী স�ব আপনার হাসপাতােলর কে�ই থাকু।
•

ঘনঘন আপনার হাত পির�ার করুন এয্ালেকাহ যু�
হাতঘষা �বয অথবা সাবান এবং পািন �ারা, িবেশষ
কিরয়া পায়খানা বয্বহাের পৃেবর এবং পের, খাওয়া
অথবা পান করার পৃেবর এবং পের, এবং আপনার ক�
তয্া করার পৃেব।র

•

বয্বহা কিরেবননা- সাধারন �ানসমূহ যথা েরাগীেদর রা�াঘর,
উপহােরর েদাকান অথবা েকয্ি�। আপিন হাসপাতােলর অনয্ান জায়গা
সমূেহ যাইেত পােরন আপনার িচিকত্স এবং �েয়াজনীয় পরী�ার
জনয।
যিদ আেশপােস আপনার হাটাচলা জরুরী হয় তেব আপনার �া�য্কম�ে
িজ�াসা করুন কখন এবং েকাথায় আপিন হািটে পািরেবন এবং েকান
িবেশষ উপকরেনর �েয়াজন আেছ িকনা।

•
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িকভােব এমিডআরও সমৃেহর িব�ার েরাধ কিরেত হইেব:
হাসপাতােল - চলমান

বাড়ীেত:

পৃথকীকরন
যখন পরী�ার ফলাফেলর জনয অেপ�ায় থািকেবন, অথবা আপিন যিদ
একজন এমিডআরও বাহক হন, হাসপাতােলর অনয্ান েরাগীেদর মেধয
এমিডআরও সমৃেহর িব�ার েরাধকে� আপিন পৃথক বয্ব�া থািকেবন।
পৃথকীকরেন থািকবার অথর হইল :
• আমরা আপনার কে�র দরজায় একি পৃথকীকরন িচ� �াপন কির।
•

•

•

আপনােক শু�ষা কিরবার সময় আমরা হােত
�াভস এবং আমােদর পিরেধয় কাপেড়র উপর
একখািন গাউন পিরধান কির।
আমরা আপনােক আপনার িনেজর েধৗতগার অথবা কেমাড (চলমাল
পায়খানা) বয্বহা কিরেত বিল।
কিরেবননা- ভাগাভাগী কিরয়া বয্বহা, আপনার েধৗতগার অথবা
কেমাড অনয্ান েরাগী অথবা আপনার অতীিথেদর
সে�।

•

আপনার অতীিথেদর কে� �েবেশর পূেবর এবং
�স্হােন পের তাহাদার হাত পির�ার কিরেত বলুন।

•

যিদ আপনার পরী�ার ফলাফেল েদখা যায় েয এমিডআরও সমৃহ আপনার
অ�নালীেত িবদয্মা, তাহা হইেল েয েকহ আপনার কে� �েবশ কােল
অবশয্ �াভস এবং গাউন �িতবার পিরধান কিরয়া �েবশ কিরেবন।

•

�া�য্েসব দানকারীগন এবং অতীিথবৃ� ক� তয্া কিরবার কােল
তাহােদর �াভস এবং গাউন অপসারন কিরেবন।

�াস্হয্ব বয্াি�েদ এমিডআরও বাহক হওয়ার ঝু িক কম। যাহা হউক
অনয্েদ মেধয এমিডআরও সমৃেহর িব�ার �িতেরােধ িন�িলিখত এই সকল
িনেদর ্শাবল অনুসরন করুন।
•

ঘনঘন হাত েধৗত করুন িবেশষ কিরয়া েগাশলখানায় যাওয়ার পর এবং
খাদয �হেনর পৃেব।র

•

েয সকল বয্াি আপনার সে� বসবাস কেরন তাহারা অবশয্ হাত েধৗত
কিরেবন।

•

কিরেবননা- ভাগাভাগী কিরয়া বয্বহা বয্াি�গ বয্বহায সাম�ী যথা
েতায়ােল, দাত�াস অথবা দ�সাবান।

•

পির�� �ানাগার এবং অনয্ান ঘনঘন �শর েযাগয উপিরভােগ
( উদাহরন �রূপ লাইট সুইচ এবং পািনর কল ) �িতিদন একবার এবং
যিদ দৃশত: দুিষত মেন হয় তেব েবশী ঘনঘন পির�ার করুন।
না েফিলয়া িদবার েযাগয পির�ার করার কাপড় �িতবার বয্বহাের পর
েধৗত করুন।

•

উ�ু� িন:সৃতমান �েতর উপর একি পির�ার বয্াে� রাখুন।

•

যিদ আপনােক হাসপাতােল েফরত আিসেত হয়:
নাসর অথবা ডা�ারেক বলুন েয আপিন "এমিডআরও" বহনকারী, েযন
আপনােক পুনরায় পরী�া করা যায়।
আরও েবশী জািনবার জনয, িজ�াসা করা উ�ম:
- আপনার ফয্ািমি ডা�ারেক
- আপনার ফামর্িস�েক
-

েহলথ িলংক িবিস HealthLinkBC - েফান ৮-১-১ ( ৭-১-১
বিধর এবং কম �বনশীল বয্াি েদর জনয ) অথবা অনলাইেন েদখুন :
www.HealthLinkBC.ca.
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