
(Combat Antimicrobial Resistance (AMR))

कॉबैट रोगाणुरोधी तरोध (AMR) (Hindi version)

एटमाइोबयल तरोध (AMR) को मुकाबला गनुहोस् (Nepali version)

(Urdu version) اینڻی مائیکروبیل ریزسڻنس (اے ایم آر) سے مقابلہ

(English version)What is Antimicrobial Resistance (AMR)?
AMR happens when microorganisms (e.g. bacteria, viruses, fungi and parasites) evolve to 
become resistant to previously effective medications (i.e. antimicrobials).

What causes AMR? 
AMR occurs naturally over time through genetic changes. It develops when microorganisms adapt and 
grow in the presence of antimicrobials (including properly used antimicrobials). 
However, AMR is accelerated by misuse and overuse of antimicrobials (examples include 
misuse of antibiotics for treatment of viral infections such as common cold and influenza, and 
improper use of antimicrobials on food animals).  Among all antimicrobials, resistance to 
antibiotics for treatment of bacterial infection is the most serious problem. 

What are the consequences of AMR?
If the problem of AMR does not improve, existing antimicrobials would become ineffective and 
infections could not be cured, resulting in prolonged illness and increased risk of death. 
Without effective antimicrobials for prevention and treatment of infections, medical procedures such as 
organ transplantation, chemotherapy for cancer, diabetes management and major surgeries become 
more risky in particular for patients who are frail.

What should the general public do to combat AMR?
AMR is affecting everyone. Members of the public should also play an important role in 
combating the threat of AMR by the following:
1. Proper use of antibiotics

• Do not demand antibiotics from your doctor
• Follow your doctor’s advice when taking antibiotics 
• Do not stop taking antibiotics by yourselves even if you are feeling better 
• Do not take leftover antibiotics
• Do not share your antibiotics with others 
• Do not self-purchase antibiotics without a prescription

2. Practise frequent hand hygiene, especially before eating and taking medicine, and after going to the
toilet

3. Ensure your vaccination is up-to-date
4. Maintain cough etiquette, wear a surgical mask if you have respiratory symptoms

What are the precautions when taking antibiotics?
1. You should enhance your personal hygiene to protect the health of you and your family:

• Practise frequent hand hygiene
• Eat or drink only thoroughly cooked and boiled items
• Disinfect and cover all wounds
• Wear a surgical mask if you have respiratory symptoms
• Young children with symptoms of infections should minimise contact with other children

2. Follow your doctor’s advice when taking antibiotics and do not stop taking antibiotics by
yourselves even if you are feeling better. Consult your doctor or pharmacist if in doubt.

Antimicrobials are 
a precious resource and

their effectiveness must be preserved 
to protect us from infections.
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रोगाणुरोधी तरोध (AMR) या है?

AMR तब होता है जब सूमजीव (जैसे बैटीरया, वायरस, कवक और परजीवी) पूव क भावी 
दवाओ (यानी रोगाणुरोधी) क तरोधी बन जाते है।े

AMR कसे होता है?ै

आनुवंशक परवतन क मायम से AMR समय क साथ वाभावक प से होता है। यह 
वकसत होता है जब सूमजीव एंटीमाइोबायस क उपथत मे अनुकल और वकसत 
होते है (ठीक से उपयोग कए गए एंटीमाइोबयल सहत)।

े े
ू

हालांक, एएमआर रोगाणुरोधको क पयोग और अत योग से तेज होता है (उदाहरणो मे 
वायरल संमण जैसे क सामाय सदी और इलूएंजा क उपचार क लए एंटीबायोटक 
दवाओ का पयोग और खा जानवरो पर रोगाणुरोधी का अनुचत उपयोग शामल है)। सभी 
रोगाणुरोधको मे, जीवाणु संमण क उपचार क लए एंटीबायोटक दवाओ क लए तरोध 
सबसे गंभीर।

े
े े

े े े

AMR क परणाम या है?े

यद AMR क समया मे सुधार नही होता है, तो मौजूदा रोगाणुरोधी दवाओ अभावी हो 
जाएंगी और संमण ठीक नही हो सकगा, जसक परणामवप लंबी बीमारी और मृयु का 
खतरा बढ़ सकता है।

े े

संमण क रोकथाम और उपचार क लए भावी रोगाणुरोधी दवाओ क बना, अंग यारोपण, 
कसर क लए कमोथेरेपी, मधुमेह बंधन और बड़ी सजरी जैसी चकसा याएं वशेष प 
से उन रोगयो क लए अधक जोखम भरी हो जाती है जो बल होते है।

े े
ै े

े

आम जनता को AMR का मुकाबला करने क लए या करना चाहए?े

AMR सभी को भावत कर रहा है। जनता क सदयो को ननलखत ारा AMR क खतरे 
का मुकाबला करने मे एक महवपूण भूमका नभानी चाहए:

े े

1. एंटीबायोटक दवाओ का उचत उपयोग

• अपने डॉटर से एंटीबायोटक दवाओ क मांग न करे

• एंटीबायोटस लेते समय अपने डॉटर क सलाह का पालन करे

• अगर आप बेहतर महसूस कर भी रहे है तो भी एंटीबायोटक लेना बंद न करे

• बचे ए एंटीबायोटस न ले

• अपनी एंटीबायोटक दवाओ को सरो क साथ साझा न करेे

(Hindi version)

• डॉटर क सलाह क बना एंटीबायोटक दवाओ को खुद से ना खरीदेे

2. हाथो को बार-बार साफ करे, वशेष प से खाने और दवा लेने से पहले और शौचालय जाने क
बाद

े

3. सुनचत करे क आपका टीकाकरण अतत है

4. खांसने का शाचार बनाए रखे, अगर आपको वसन संबंधी लण है तो सजकल माक पहने

एंटीबायोटस लेते समय या सावधानयां रखे?

1. आपको अपने और अपने परवार क वाय क रा क लए अपनी यगत वछता को बढ़ाना
होगा:

े े

• हाथो को बार-बार साफ करे

• कवल अछी तरह से पक और उबले ए पदाथो को खाएं या पीएंे े

• सभी घावो को कटाणुरहत और कवर करे

• वसन संबंधी लण होने पर सजकल माक पहने

• संमण क लणो वाले छोटे बचो को अय बचो क साथ संपक कम करना चाहएे े 

2. एंटीबायोटस लेते समय अपने डॉटर क सलाह का पालन करे और अगर आप बेहतर महसूस
कर रहे है तो भी अपने आप से एंटीबायोटस लेना बंद न करे। संदेह होने पर अपने चकसक या
फामासट से परामश करे।

रोगाणुरोधी एक कमती संसाधन है 
और संमण से हमारे बचाव क लए 

उनक भावशीलता को संरत 
करना होगा।

े

रोगाणुरोधी तरोध वषयक वेबपेज,
वाय वभाग जून 2020 मे नमत



एटमाइोबयल तरोध (AMR) क हो?े

AMR तब छ जब सूमजीवह (उदाहरण: याटेरयाह, भाइरस, ढसी र परजीवीह) 
पहले भावकारी औषधीह (अथात् एटमाइोबयल) को तरोध गन वकसत छन्।

ु

AMR क को कारण छ?े

AMR आनुवंशक परवतनह माफत वाभावक पमा समयमै देखा पदछ। जब सूमजीवह
एटमाइोबयल (उचत पमा योग गरएको एटमाइोबयल सहत) को उपथतमा 
अनुकल छन् र बछन्, यो वकसत छ।

  

ू

जे होस्, AMR एटमाइोबयलको पयोग र अधक योगबाट छटो छ (उदाहरणहमा 
सामाय चसो र इलूएजा जता भाइरल संमणको उपचारको लाग एटबायोटकको 
पयोग, र खा जनावरहमा एटमाइोबयलको अनुचत योग समावेश छ)। सबै 
एटमाइोबयलहमा, याटेरया संमणको उपचारको लाग एटबायोटक तरोध 
सबैभदा गभीर समया हो।

AMR को नतजा क छ?े

यद AMR को समया सुधार भएन भने अवथत एटमाइोबायलह अभावी नेछन् र 
संमणह ठीक न सदैनन्, परणामवप लामो समयसम बमारी छ र मृयुको 
जोखम बछ।

संमणको रोकथाम र उपचारको लाग भावकारी एटमाइोबयलह बना, अंग 
यारोपण, यासरको लाग कमोथेरापी, मधुमेह यवथापन र मुख शययाह वशेष 
गरी कमजोर भएका बरामीहको लाग बढी जोखमपूण छ।

AMR सँग लन आम जनताले क गनुपछ?े

AMR ले सबैलाई असर गररहेको छ। आम सदयहले पन ननलखत ारा AMR को 
खतरा व लन महवपूण भूमका खेनु पछ:

1. एटबायोटकको उचत योग

• तपाको डाटरबाट एटबायोटकको माग नगनुहोस्

• एटबायोटक लँदा तपाईको डाटरको सलाह अनुसरण गनुहोस्

(Nepali version)

• यद तपा राो महसुस गदै नुछ भने पन आफले एटबायोटक लन नरोनुहोस्ै

• बाँक एटबायोटक नखानुहोस्

• असँग एटबायोटक साझेदारी नगनुहोस्

• पचे बना एटबायोटक वयं खरीद नगनुहोस्

2. वशेष गरी खान र औषधी लनु अघ, र शौचालय पछ बारबार हात वछताको अयास गनुहोस्

3. नचत गनुहोस् क तपाको खोप अप-ट-डेट छु

4. यद तपाइँ वसन सबधी लणह भएको छ भने खोक शाचार कायम रानुहोस्, एक शय
माक लगाउनुहोस्

एटबायोटक लने समयको सावधानी क हो?े

1. तपाई र तपाईको परवारको वाय बचाउन तपाईले आनो यगत वछता बढाउनु पछ:

• बारबार हात वछताको अयास गनुहोस्

• राोसँग पकाएको र उमालेको मा खानु वा पउनु पछ

• सबै घाउहलाई कटाणुरहत र कभर गनुहोस्

• यद तपामा वसन लणह छन् भने एक शय माक लगाउनुहोस्

• संमणका लण भएका साना बचाहले अय बचाहसँगको सपक कम गनुपदछ

2. एटबायोटक लँदा तपाईको डाटरको सलाह अनुसरण गनुहोस् र तपाईले राो महसुस
गररहनु भए पन तपाई आफले एटबायोटक लन नरोनुहोस्। यद शंका छ भने आनो डाटर
वा फामासबाट परामश लनुहोस्।

ै

एटमाइोबयल एक मूयवान 
संसाधन न् र तनीहको 

भावकारता संमणबाट बचाउनको 
लाग सुरत गरनु पदछ। एटमोबायल तरोध वषयगत वेबपेज,

वाय वभाग

जुन 2020 मा उपादन गरयो



اینڻی مائیکروبیل ریزسڻنس (اے ایم آر) کیا ہے؟
 اے ایم آر وقوع پذیر ہوتا ہے جب خوردبینی اجسام (مثال بیکڻریا، وائرس، فنجائی اور پیراسائڻس)
 ارتقاء پذیر ہو کر مزاحمت ظاہر کرتے ہیں یعنی کہ برخالف گزشتہ موثر ادویات (جیسا کہ اینڻی

مائیکروبیلز)۔

اے ایم آر کا سبب کیا ہے؟
 اے ایم آر فطری طور پر جینیاتی تبدیلیوں سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ یہ تب پروان چڑھتی ہے جب

 خوردبینی اجسام اس ماحول میں ڈھلتے ہیں اور نمو پاتے ہیں جس میں اینڻی مائیکروبیلز موجود
ہوتے ہیں (بشمول موزوں طور پر مستعمل اینڻی مائیکروبیلز)۔

 تاہم، اے ایم آر اینڻی مائیکروبیلز کے غلط استعمال یا زائد استعمال سے بڑھتی ہے (مثالوں میں
 شامل ہیں اینڻی بائیوڻکس کا غلط استعمال برائے وائرل انفیکشنز کا معالجہ جیسے عام سردی اور

 انفلوئنزا، اور خوردنی حیوانات میں اینڻی مائیکروبیلز کا ناموزوں استعمال)۔ تمام اینڻی مائیکروبیلز
 میں، بیکڻیریل انفیکشن کے معالجے کے حوالے سے اینڻی بائیوڻکس کی مزاحمت سنگین ترین

مسئلہ ہے۔

اے ایم آر کے نتائج کیا ہیں؟
 اگر اے ایم آر اے ایم آر کا مسئلہ بہتر نہیں ہوتا تو، موجوده اینڻی مائیکروبیلز غیر موثر ہو جائیں
 گی اور انفیکشنز قابل عالج نہ رہیں گے، جس کا نتیجہ طویل بیماری اور موت کے بڑھتے ہوئے

خطرے کی صورت میں نکلتا ہے۔
 موثر اینڻی مائیکروبیلز اور انفیکشنز کے عالج کے بغیر، طبی پروسیجرز جیسا کہ آرگن

 ڻرانسپالنڻیشن، کیموتھراپی برائے کینسر، ذیابیطس کا انتظام اور نمایاں سرجریاں ان مریضوں کے
لیے بالخصوص زیاده خطرناک ہو جائیں گی جو کہ کمزور صحت رکھتے ہیں۔

عامۃ الناس کو اے ایم آر اے ایم آر کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
 اے ایم آر ہر ایک کو متاثر کر رہی ہے۔ عامۃ الناس کے ارکان کو درج ذیل پر عمل پیرا ہو کر

اے ایم آر سے مقابلہ آرائی کے حوالے سے کلیدی کردار بھی ادا کرنا چاہیے:
اینڻی بائیوڻکس کا موزوں استعمال .1

اپنے ڈاکڻر سے اینڻی بائیوڻکس طلب نہ کریں • 
اینڻی بائیوڻکس لیتے ہوئے اپنے ڈاکڻر کے مشوره پر عمل کریں • 

چاہے آپ بہتر محسوس کر رہے ہوں مگر آپ اینڻی بائیوڻکس خود سے لینا بند نہ کریں • 
بچ رہنے والی اینڻی بائیوڻکس نہ لیں • 

اپنی اینڻی بائیوڻکس کی دیگر کے ساتھ شراکت نہ کریں •
نسخے کے بغیر اینڻی بائیوڻکس خود سے نہ خریدیں •

(Urdu version)

2. کثرت سے ہاتھوں کی حفظان صحت کا خیال رکھیں، بالخصوص کھانے اور دوا لینے سے قبل، اور
ڻوائلٹ جانے کے بعد

یقینی بنائیں کہ آپ کی ویکسینیشن اپ ڈیٹ شده ہو .3
کھانسی کے آداب کا خیال رکھیں، اگر تنقسی مسائل ہوں تو سرجیکل ماسک پہنیں .4

اینڻی بائیوڻکس لیتے ہوئے احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟
1. آپ کو اپنی ذاتی حفظان صحت کو فروغ دینا چاہیے تاکہ آپ اور آپ کے گھرانے کی صحت کی

حفاظت ہو پائے:
کثرت سے ہاتھ دھونے کی مشق کریں • 

صرف اچھی طرح پکی اور ابلی ہوئی اشیاء کھائیں اور پئیں • 
تمام زخموں کو جراثیم سے پاک کریں اور ڈھانپیں • 

اگر آپ کو تنفسی عالمات محسوس ہوں تو سرجیکل ماسک پہنیں • 
 • انفیکشنز کی عالمات کا شکار نوعمر بچوں کو دیگر بچوں کے ساتھ میل جول کم سے کم سطح پر

رکھنا چاہیے
2. اینڻی بائیوڻکس لیتے ہوئے اپنے ڈاکڻر کے مشورے پر عمل پیرا ہوں اور خود سے اینڻی بائیوڻکس

 لینا ترک نہ کریں حتی کہ آپ بہتر محسوس کر رہے ہوں۔ اگر کوئی شک ہو تو اپنے ڈاکڻر یا
فارمسسٹ سے مشاورت کریں۔

اینڻی مائیکروبیلز ایک گرانقدر ذریعہ ہیں اور
ان کی اثر پذیری کو محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ 

وه ہمیں انفیکشنز سے محفوظ رکھ پائیں۔ 
، اینڻی مائیکروبیل ریزسڻنس تھیمیڻک ویب پیج

ڈیپارڻمنٹ آف ہیلتھ 

جون 2020 میں تیار کرده
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