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پروڈيوسنگ -ايکيوٹ اور کميونڻی سيڻنگس ميں کاربيپينيميز-نان

  انڻروبيکڻيرياسی پر قابو رکهنے کے لئے ڻول کٹ
 
 

3ضميمہ  مشاورتی کتابچہ:   
 

گهر پر يا کميونڻی ميں نگہداشت حاصل کرنے والے ان افراد کے 
پروڈيوسنگ -لئے صالح و مشوره جنہيں کاربيپينيميز

رياسیانڻروبيکڻي  (CPE)  کا انفيکشن ہو يا ان ميں اس کی آباد
 کاری پائی جاتی ہو۔
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' پروڈيوسنگ انڻروبيکڻيرياسی-کاربيپينيميز ' (CPE) کيا ہيں؟  
ہر نارمل، صحت مند انسان کی بڑی آنت ميں جراثيم ہوتے ہيں جنہيں انڻروبيکڻيرياسی کہا جاتا ہے۔ جب وه بڑی آنت ميں ہوتے ہيں تو 

ان نہيں پہنچاتے اور ہمارا کهانا ہضم کرنے ميں ہماری مدد کرتے ہيں۔ اسے نوآباد کاری کہا جاتا ہے۔ تاہم، اگر يہ جراثيم وه کوئی نقص
  غلط جگہ، جيسے مثانہ يا دوران خون، ميں پہنچ جائيں تو وه انفيکشن کا سبب بن سکتے ہيں۔
  

پروڈيوسنگ انڻروبيکڻيرياسی-کاربيپينيميز  (CPE) ڻيرياسی کی ہی ايک نسل ہيں۔ انہوں نے کاربيپينيمز نامی جراثيم کش ان انڻروبيک
دواؤں کے ايک طاقتور گروپ کے تئيں دفاعی قوت پيدا کر لی ہے۔ کاربيپينيمز جراثيم کش دواؤں کا ايک ايسا اہم گروپ ہے جس پر 

اؤں کے ذريعہ عالج ناکام ہو چکا ہو۔ يہ ڈاکڻر انفيکشن سے لڑنے کے لئے اکثر اس وقت بهروسہ کرتے ہيں جب ديگر جراثيم کش دو
کے پهيالؤ کو روکيں۔ يہ يقينی بنائے گا کہ يہ جراثيم کش دوائيں مستقبل ميں انفيکشن کا عالج  CPE اہم ہے کہ ہم اپنے اسپتالوں ميں
 کرنے کے لئے برابر دستياب رہيں
 

  کاربيپينيم کی دفاعی قوت کيوں اہم ہے؟
ں صرف اسپتالوں ميں براه راست دوران خون کے اندر دی جا سکتی ہيں۔ اب تک، ڈاکڻروں نے کچه کاربيپينيم جراثيم کش دوائي

انفيکشن کا کامياب عالج کرنے کے لئے اس وقت ان پر بهروسہ کيا ہے جب ديگر جراثيم کش دوائيں ايسا کرنے ' مشکل'مخصوص 
گ ميں، جہاں بہت سے ضرر پذير مريض ہوں، ان دفاعی جراثيم ميں ناکام رہی ہيں۔ اس لئے، کسی اسپتال يا نگہداشت کی ديگر سيڻن

  کا پهيالؤ پريشانيوں کا سبب بن سکتا ہے۔
 

  کے کيريج کا عالج کئے جانے کی ضرورت ہے؟ CPE کيا
ہو ان کا عالج کئے جانے کی ضرورت نہيں ہے کيوں کہ يہ جراثيم،  CPE نہيں، عام طور پر نہيں۔ وه لوگ جن کے جسم ميں

يوں کا سبب بنے بغير، بڑی آنت ميں بے ضرر طريقہ سے رہتے ہيں۔ تاہم، اگر آپ کو ايسا انفيکشن ہو جوپريشان  CPE  کی وجہ سے
ہوا ہو تو اس کا عالج کرنے کے لئے آپ کو جراثيم کش دواؤں کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو برائے مہربانی اپنے 

ی صورت حال کے بارے ميں مزيد تفصيل کے ساته وضاحت کرنے کے لئے کہيں۔ڈاکڻر يا نگہداشت کے کارکن سے اپن  
 

CPE کے پهيالؤ کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟  
سب سے اہم چيز جو آپ کر سکتے ہيں وه اپنے ہاتهوں کو صابن اور پانی سے اچهی طرح دهونا ہے، خاص طور پر بيت الخالء 

جيسے آپ کا پيشاب کا کيتهيڻر ڻيوب يا ديگر طبی ڻيوب يا (کوئی بهی طبی آالت يا ڻيوب  جانے کے بعد۔ آپ کو يقينی بنانا چاہئے کہ
چهونے سے پہلے آپ کے ہاته صاف ہوں، اگر آپ کو کوئی لگے ہوں، خاص طور پر اس جگہ جہاں يہ جسم يا جلد ميں داخل ) الئنيں

  کئے جاتے ہيں۔
 

ہيں، اس لئے آپ کو کسی بهی طرح سے اپنی طرز زندگی محدود نہيں چوں کہ آپ خود اپنے گهر ميں نگہداشت حاصل کر رہے 
کرنی چاہئے؛ تاہم کچه معقول احتياطی تدابير دوسروں تک پهيالؤ کو روکيں گی۔ اسی طرح ہاته سے متعلق مؤثر حفظان صحت، بيت 

نے کے سب سے بہتر طريقے ہيں۔ الخالء اور غسل خانہ کی جگہوں کو صاف رکهنا، اور الگ توليے استعمال کرنا پهيالؤ کو روک
 بستر کی چادريں، کپڑے اور ديگر النڈری عام طريقہ سے دهوئی جا سکتی ہيں۔
 
اگر آپ کو اسپتال يا صحت نگہداشت کے کسی ديگر ماحول ميں داخل کئے جانے کو ضرورت ہو تو يہ اہم ہے کہ آپ اپنی نگہداشت 
شن ہے، يا آپ ميں اس کی آباد کاری پائی جاتی ہے يا ماضی ميں پائی جاتی رہی کا انفيک CPE کرنے والے عملہ کو بتائيں کہ آپ کو
 ہے۔ يہ يقينی بنائے گا کہ آپ کو وه بہترين نگہداشت موصول ہو جس کی آپ کو ضرورت ہے۔
 

، براه آپ کو توقع کرنی چاہئے کہ نگہداشت سے متعلق کوئی بهی کارکنان، جنہيں آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہو، آنے کے وقت
راست نگہداشت فراہم کرنے سے پہلے اور اس کے بعد، اور جانے کے وقت اپنے ہاته صاف کريں گے۔ نگہداشت سے متعلق کارکنان 
کے پهيالؤ کو روکا جا سکے جنہيں وه آگے  CPE قابل رد پيش بند اور دستانے پہنيں گے تاکہ ان ديگر ضرر پذير مريضوں تک
  ديکهيں گے۔
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ور مالقاتيوں کے بارے ميں کيا ہوگا؟ميری فيملی ا   
اگر حفظان صحت سے متعلق کافی حد تک احتياطی تدابير پائی جاتی ہيں تو آپ کو مالقاتيوں کو يہ بتانے کی ضرورت نہيں ہے کہ 

کے کارکن آپ حامل ہيں يا آپ کو کوئی انفيکشن ہے۔ اگر آپ کو کوئی انفيکشن ہے تو يہ يقينی بنانے کے لئے اپنے صحت نگہداشت 
کے ساته کام کرنا اہم ہے کہ کسی زخم سے خارج ہونے واال کوئی بهی ماده، مثال کے طور پر، کپڑوں يا نرم سامان کو آلوده ہونے 
سے بچانے کے لئے، موزوں پڻی کے اندر ہی رہے۔ خاندان کے کسی نگہدار کو دستانے اور پيش بند پہننے کی ضرورت نہيں ہے۔ 

دوست گهر پر آپ کو نگہداشت فراہم کرنے ميں مدد کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ وه آپ کو نگہداشت فراہم  اگر کوئی رشتہ دار يا
 کرنے سے پہلے اور اس کے بعد صابن اور پانی سے اپنے ہاته دهو ليں۔
 

  مجهے مزيد معلومات کہاں مل سکتی ہے؟
نے صحت نگہداشت کے کارکن سے بات کر سکتے اگر آپ کو کوئی تشويش ہے يا آپ سواالت پوچهنا چاہتے ہيں تو آپ اپ

ليفليٹ پيشنٹ اسکريننگ  HPS ہيں يا صالح کے لئے اپنے جی پی سے رابطہ کريں۔ متبادل کے طور پر، مزيد معلومات
پروڈيوسنگ انڻروبيکڻيرياسی-فار کاربيپينيميز  (CPE) - ليفليٹ فار ہيلته کيئر ورکرز اينڈ پيشنڻس ميں مل سکتی ہيں 

http://www.hps.scot.nhs.uk/guidelines/detail.aspx?id=1661 
 
 :سے رابطہ کريں HPS  اگر آپ کو يہ کتابچہ کسی ديگر زبان ميں مطلوب ہو تو برائے مہربانی اس پر
NSS.HPSInfectionControl@nhs.net  
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