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একইই েকয়্যর ে্ুােধ ঔষধযর্ধী অরগ্ানজমস ( এমাডআরও ্মৃ্  ) 
Multi-Drug Resistance Organisms (MDROs) in Acute Care 
 
এমাডআরও ্মৃ্  াক ? 
ে্ুােধ ঔষধযর্ধী অরগ্ানজমস (এমাডআরও ্মৃ্  ) ্ইল ঐ ্কল 
জীে্ন ুয্্্র্ আপন্র অ�ন্লীযত ( পারপ্কতয� ) ে্ে্্ কারযত প্যর। 
আপান ্য়যত্ ক্রে্যপযনম-েরাজয�� এ�্যর্েয্কযইারয়্া্যয় (া্আরই) 
অথে্ ক্রে্যপানযমছ-�াডউা্ং এ�্যর্েয্কযইারা্যয় (া্াপই) ন্মি  
শাুনয়্ থ্াকযেন। এই গাুল এমাডআরও ্মযৃ্র �ক্রযভি। এই জীে্নগুাুল 
�্�যে্ন ম্নষুযির ম্যঝ ্ং�্মন ্াৃ� কযরন্, াক� জীে্নগুাুল ্ং�্মন 
্াৃ�কারযত প্যর যাি ে্গাুল শরীযরর অনয্নয অয� যথ্ র�, ে� অথে্ 
ম�ৃ্শয় এ ছড়্য়। 
ঐ ্কল েয্া�র্ই ্ং�্ামত ্য় ্্ধ্রনত: অনয্নয ক্রযন পূযেরই য্্্র্ 
খুে অ্�ু থ্যক। এই জীে্নু �্র্ ্ং�্ামতযির াচাকত্্ কর্ কিন 
ক্রন ড্�্র েয এা�ে্যয়্িক গাুল ্্ধ্রনত: �ি্ন কযরন ত্্্ ক্জ 
কযরন্। ্তুর্ং এমাডআরও ্মযৃ্র াে�্র কম্যন্ জররুী। 
 
েকন আম্যক পার�্ কর্ ্ইযতযছ ? 
েযয্তু এই জীে্নগুাুল াকছু েয্া�র ম্যঝ ম্র্�ক ্ং�্মন ্াৃ� কারযত 
প্যর, যািও আপান ্ং�্মযনর 
েক্ন াচ� �িশরন কযরনন্ তেওু আপান ঐ জীে্নু ে্ন কযরন াকন্ জ্ন্র 
জনয আমর্ পরী�্ কারযত প্ার। 
আমর্ ্েরি্ ের্গীযির পরী�্ কার য্্্র্ : 
   - গত ১২ ম্য্র াভতর ক্ন্ড্র ে্া্যর �্�য ে্ে্ ানযয়যছন। 
   - গত ১২ ম্য্র াভতর ভ্রত, প্াক�্ন, অথে্ ে্ংল্যিশ �মন 
কারয়্যছন ( েয ্কল েয্া� এই ্কল েিশ �মন কারয়্যছন এই ্কল 
জীে্ন ুত্্্যির অ�ন্লীযত ে্ন কর্র  ্�েন্ েেশী  রা্য়্যছ)। 
   - ্�েত: ত্্্যির ্ং�যশর আা্য়্যছন য্্্যির মযধয এই জীে্নু 
ােিযম্ন আযছ। 
 
পারে্যরর ্ি্য এেং অতীাথযির পরী�্ কারে্র �যয়্জন ন্ই যািও 
ত্্্র্ ক্ন্ড্র ে্া্যর �মন কারয়্যছন অথে্ �্�যয্ে্ ানয়্যছন 
েকনন্ এমাডআরও কি্াচত ্্্প্ত্যলর ে্া্যর ্ম্য্ অথে্ ্ং�্মন 

্াৃ� কযর। 

েকমন কারয়্ এই পরী�্ কর্ ্য় ? 
অনু্ �্নী পরী�্র জনয ্্ধ্রনত: �যয়্জন প্য়ু�্যরর ে্্য়্ে। একি 
েছ্ই তুল্র ে্্য়্ে প্য়ু�্যর �যেশ কর্ইয়্ মিৃভু্যে েঘ্র্যন্ এেং ে্া্র 
কারয়্ আন্ ্য়। নমনু্ি পরী�্র জনয পরী�্গ্যর প্ঠ্যন্ ্য়। পরী�্র 
ফল্ফল েফরত আা্যত কযয়কািন ্ময় ল্াগযত প্যর। 
 

এমাডআরও ্মৃ্  াক াচাকত্্যয্গয ? 
 
এমাডআরও ্মযৃ্র জীে্নগুাুল আপন্র অ�ন্লী অথে্ আপন্র শরীযরর 
অনয্নয অংযশও ে্ে্্ কারযত প্যর। এমাডআরও ্মৃ্  এর �্র্ অপান 
যাি ্ং�্ামত ্ন, আপন্র ড্�্র এমন এা�ে্যয়্িক ানের্ চন করযেন 
য্্্ এই ্কল জীে্নরু জনয ক্জ কারযে। 
 

াকভ্যে এমাডআরও ্মযৃ্র াে�্র ের্ধ কারযত ্ইযে: 
     ্্্প্ত্যল 

যাি আপন্র পরী�্য় প্ওয়্ য্য় েয আপন্র অ�ন্লীযত এমাডআরও 
্মৃ্  আযছ, ত্র ম্যন আপান একজন এমাডআরও ্মৃ্  এর "ে্্ক"। 
আপন্র ্্্প্ত্যল অে�্ন ক্ালন ্মযয়  এই জীে্ন ুঅনযযির মযধয 
ছড়্যন্ ের্ধকয� : 
• যযত্যেশী ্�ে আপন্র ্্্প্ত্যলর কয�ই থ্কন। 
• ঘনঘন আপন্র ্্ত পার�্র করনু এয্লযক্্ল য�ু 

্্তঘষ্ �েয অথে্ ্্ে্ন এেং প্ান �্র্, ােযশষ 
কারয়্ প্য়খ্ন্ েযে্্যরর পযৃের এেং পযর, খ্ওয়্ 
অথে্ প্ন কর্র পযৃের এেং পযর, এেং আপন্র ক� 
তয্গ কর্র পযৃের। 

• েযে্্র কারযেনন্- ্্ধ্রন �্ন্মূ্ যথ্ ের্গীযির র্�্ঘর, 
উপ্্যরর েি্ক্ন অথে্ েকযা�ন।  আপান ্্্প্ত্যলর অনয্নয জ্য়গ্ 
্মযূ্ য্ইযত প্যরন আপন্র াচাকত্্  এেং  �যয়্জনীয় পরী�্র 
জনয।         

• যাি আযশপ্য্ আপন্র ্্ই্চল্ জররুী ্য় তযে আপন্র �্�যকমমযক 
াজ�্্্ করনু কখন এেং েক্থ্য় আপান ্্িযত প্ারযেন এেং েক্ন 
ােযশষ উপকরযনর �যয়্জন আযছ াকন্। 
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াকভ্যে এমাডআরও ্মযৃ্র াে�্র ের্ধ কারযত ্ইযে: 
্্্প্ত্যল - চলম্ন 

পৃথকীকরন 
যখন পরী�্র ফল্ফযলর জনয অযপ�্য় থ্াকযেন, অথে্ আপান যাি 
একজন এমাডআরও ে্্ক ্ন, ্্্প্ত্যলর অনয্নয ের্গীযির মযধয 
এমাডআরও ্মযৃ্র াে�্র ের্ধকয� আপান পথৃক েযে�্য় থ্াকযেন। 
 
পৃথকীকরযন থ্াকে্র অথর ্ইল : 
• আমর্ আপন্র কয�র িরজ্য় একি পথৃকীকরন াচ� �্পন কার। 
• আপন্যক শ�ুষ্ কারে্র ্ময় আমর্ ্্যত 

�্ভ্ এেং আম্যির পারযধয় ক্পযড়র উপর 
একখ্ান  গ্উন পারধ্ন কার। 

• আমর্ আপন্যক আপন্র ানযজর েধৗতগ্র অথে্ কযম্ড (চলম্ল 
প্য়খ্ন্) েযে্্র কারযত োল। 

• কারযেনন্-  ভ্গ্ভ্গী কারয়্ েযে্্র, আপন্র েধৗতগ্র অথে্ 
কযম্ড অনয্নয ের্গী অথে্  আপন্র অতীাথযির 
্য�।  

• আপন্র অতীাথযির কয� �যেযশর পূযের এেং 
�স্্যনর পযর ত্্্ি্র ্্ত পার�্র কারযত েলনু। 

• যাি আপন্র পরী�্র ফল্ফযল েিখ্ য্য় েয এমাডআরও ্মৃ্  আপন্র 
অ�ন্লীযত ােিযম্ন, ত্্্ ্ইযল েয েক্  আপন্র কয� �যেশ ক্যল  
অেশযই �্ভ্ এেং গ্উন �াতে্র পারধ্ন কারয়্ �যেশ কারযেন। 

• �্�যয্ে্ ি্নক্রীগন এেং অতীাথে�ৃ ক� তয্গ কারে্র ক্যল 
ত্্্যির �্ভ্ এেং গ্উন অপ্্রন কারযেন। 

 
 
 

ে্ড়ীযত: 

�্স্যে্ন েয্া�যির এমাডআরও ে্্ক ্ওয়্র ঝুাক কম। য্্্ ্উক 
অনযযির মযধয এমাডআরও ্মযৃ্র াে�্র �াতযর্যধ ান�ালাখত এই ্কল 
ানযিরশ্েলী অনু্ রন করনু। 
 
• ঘনঘন ্্ত েধৗত করনু ােযশষ কারয়্ েগ্শলখ্ন্য় য্ওয়্র পর এেং 

খ্িয �্যনর পযৃের। 
• েয ্কল েয্া� আপন্র ্য� ে্ে্্ কযরন ত্্্র্ অেশযই ্্ত েধৗত 

কারযেন। 

• কারযেনন্-  ভ্গ্ভ্গী কারয়্ েযে্্র েয্া�গত েযে্্যয ্্ম�ী যথ্ 
েত্য়্যল, ি্ত�্্ অথে্  ি�্্ে্ন।  

• পার�� �্ন্গ্র এেং অনয্নয ঘনঘন �শর েয্গয উপারভ্যগ  

( উি্্রন �রপূ ল্ইই ্ইুচ এেং প্ানর কল ) �াতািন একে্র এেং 
যাি িশৃত: িাুষত মযন ্য় তযে েেশী ঘনঘন পার�্র করনু। 

• ন্ েফালয়্ ািে্র েয্গয পার�্র কর্র ক্পড় �াতে্র েযে্্যরর পর 
েধৗত করনু। 

• উ�ু� ান:্তৃম্ন �যতর উপর একি পার�্র েয্য�জ র্খুন। 

 
যাি আপন্যক ্্্প্ত্যল েফরত আা্যত ্য়: 
ন্্র অথে্ ড্�্রযক েলনু েয আপান "এমাডআরও" ে্নক্রী, েযন 
আপন্যক পুনর্য় পরী�্ কর্ য্য়। 
 
আরও েেশী জ্ানে্র জনয, াজ�্্্ কর্ উ�ম: 

- আপন্র ফয্ামাল ড্�্রযক 
- আপন্র ফ্মর্ া্�যক 

- ে্লথ ালংক াো্ HealthLinkBC - েফ্ন ৮-১-১ ( ৭-১-১ 
োধর এেং কম �েনশীল েয্া� েির জনয ) অথে্ অনল্ইযন েিখুন : 
www.HealthLinkBC.ca. 
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