ਗੈਰ-ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮੇਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ �ਟਰੋਬੈਕਟੀਰੀਆਸੀਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟੂ ਲਿਕੱਟ
ਅੰਿਤਕਾ 3: ਸੂਚਨਾ ਿਕਤਾਬਚਾ
ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮੇਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ �ਟਰੋਬੈਕਟੀਰੀਆਸੀਆ (CPE)
ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਿਕਤਾਬਚਾ
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‘ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮੇਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ �ਟਰੋਬੈਕਟੀਰੀਆਸੀਆ’ (Carbapenemase-Producing
Enterobacteriaceae) ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਹਰੇਕ ਸਧਾਰਨ, ਿਸਹਤਮੰਦ ਮਨੁਖੱ ਦੀ ਆਂਦਰ ਿਵੱਚ �ਟਰੋਬੈਕਟੀਰੀਆਸੀਆ (Enterobacteriaceae) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦ ਇਹ ਆਂਦਰ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਨੁ ਕਸਾਨ ਨਹ� ਪਹੁਚ
ੰ ਾ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ
ਨੂ ੰ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਵਸਣਾ) ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਗਲਤ ਜਗਹ੍ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਿਜਵ� ਿਕ ਮਸਾਨਾ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਪਰ੍ਵਾ, ਤਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨਫੈਕਸਨ (ਲਾਗ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮਸ
ੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ �ਟਰੋਬੈਕਟੀਰੀਆਸੀਆ (Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae - CPE)
ਇਹਨਾਂ �ਟਰੋਬੈਕਟੀਰੀਆਸੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮਸ ਨਾਮਕ �ਟੀਬਾਇਓਿਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਰ੍ਤ ਪਰ੍ਿਤਰੋ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮਸ �ਟੀਬਾਇਓਿਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੂਹ ਹੈ ਿਜਸ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ
ਅਕਸਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਦੂ ਜੀਆਂ �ਟੀਬਾਇਓਿਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਹੋਸਿਪਟਲ ਿਵੱਚ CPE ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਨੂ ੰ ਰੋਕੀਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ ਗਾ ਿਕ ਇਹ �ਟੀਬਾਇਓਿਟਕ
ਦਵਾਈਆਂ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਿਹਣ

ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮ ਪਰ੍ਤਰੋਧਕਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਕ� ਹੈ?
ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮ �ਟੀਬਾਇਓਿਟਕਸ ਿਸਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਿਸੱਧਾ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਓ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੁ ਝ
‘ਮੁਸ਼ਿਲਕ’ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ� ਹੋਰ �ਟੀਬਾਇਓਿਟਕਸ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ
ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ੍ਤੀਰੋਧ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ
ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ CPE ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ (ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਹੈ) ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਨਹ�, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ�। ਿਜਨਹ ੍ਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ CPE ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੁੰਦੀ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁਚ
ੰ ਾਏ, ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਆਂਦਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ CPE ਦੇ ਕਾਰਨ
ਹੋਈ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ �ਟੀਬਾਇਓਿਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

CPE ਿਕਵ� ਫੈਲਦੇ ਹਨ?
CPE ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹ� ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਉਪਕਰਣ ਸਮੇਤ, ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਬਲਕੁ ਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ
ਰਾਹ� ਫੈਲਦਾ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ (ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਾਪ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਤ), ਿਜੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂ ਿਸ਼ਤ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮਤਲਬ
ਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦੇ ਉਪਕਰਣ, ਟੌਇਲਟਾਂ, ਫਰਨੀਚਰ, ਨੂ ੰ ਸਾਫ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ
ਿਵੱਚ ਹੱਥ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸ� ਉਸੇ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮੇਸ
ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ �ਟਰੋਬੈਕਟੀਰੀਆਸੀਆ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂ ੰ ਸ�ੀਿਨੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵੱਜ,� ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮੇਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
�ਟਰੋਬੈਕਟੀਰੀਆਸੀਆ ਲਈ ਸ�ੀਿਨੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ�ੀਿਨੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ
ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਕੀ ਮੈਨੂ ੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮਸ
ੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ �ਟਰੋਬੈਕਟੀਰੀਆਸੀਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਿਸਹਤਮੰਦ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਨਹ� ਹੈ। ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤ�
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਹੱਥਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੌਇਲਟ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾ ਸਫਾਈ ਨੂ ੰ
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ। ਟੌਇਲਟ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਲੀਏ ਵਰਤਣ ਵਰਗੀ ਵਧੀਆ ਸਵੱਛਤਾ ਫੈਲਾਵ
ਰੋਕਣ ਦੇ ਿਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਕੱਪਿੜਆਂ ਅਤੇ ਲਾਂਡਰੀ ਨੂ ੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇ ਬਲ 'ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਸਭ ਤ� ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ਉ�ਤੇ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂ ੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਰ੍ਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁ ਸ� ਆਪਣੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁ ਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ
ਆਪਣੇ GP ਨੂ ੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮਸ
ੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ �ਟਰੋਬੈਕਟੀਰੀਆਸੀਆ (CPE)
ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ�ੀਿਨੰਗ ਬਾਰੇ HPS ਿਕਤਾਬਚਾ - ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੁਸਿਤਕਾ
http://www.hps.scot.nhs.uk/guidelines/detail.aspx?id=1661 ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਹ ਿਕਤਾਬਚਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ HPS ਇਸ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
NSS.HPSInfectionControl@nhs.net
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