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ਗੈਰ-ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮੇਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ �ਟਰਬੈੋਕਟੀਰੀਆਸੀਆ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟੂਲਿਕੱਟ 
 

 
ਅਿੰਤਕਾ 3: ਸੂਚਨਾ ਿਕਤਾਬਚਾ 

 
ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸਲਾਹ ਿਜਸ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮੇਸ 

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ �ਟਰੋਬੈਕਟੀਰੀਆਸੀਆ (CPE) ਹਨ 
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‘ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮੇਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ �ਟਰੋਬੈਕਟੀਰੀਆਸੀਆ’ (Carbapenemase-Producing 
Enterobacteriaceae - CPE) ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?  
ਹਰਕੇ ਸਧਾਰਨ, ਿਸਹਤਮੰਦ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਆਂਦਰ ਿਵੱਚ �ਟਰੋਬੈਕਟੀਰੀਆਸੀਆ (Enterobacteriaceae) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
ਜਦ ਇਹ ਆਂਦਰ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਪਹੰੁਚਾ�ਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਨੰੂ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਵਸਣਾ) ਿਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਗਲਤ ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਿਜਵ� ਿਕ ਮਸਾਨਾ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਪਰਵਾਹ, ਤਾਂ 
ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨਫਕੈਸਨ (ਲਾਗ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 

ਕਾਰਬਾਪਨੇੇਮੇਸ ਪਦੈਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ �ਟਰੋਬੈਕਟੀਰੀਆਸੀਆ (Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae - CPE) 
ਇਹਨਾਂ �ਟਰੋਬੈਕਟੀਰੀਆਸੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮਸ ਨਾਮਕ �ਟੀਬਾਇਓਿਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦ ੇਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 
ਸਮੂਹ ਦੇ ਪਰਤੀ ਪਰਿਤਰੋਧ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਕਾਰਬਾਪਨੇੇਮਸ �ਟੀਬਾਇਓਿਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਸਮੂਹ ਹੈ ਿਜਸ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ 
ਅਕਸਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਭਰਸੋਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਦੂਜੀਆਂ �ਟੀਬਾਇਓਿਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਆਪਣੇ ਹੋਸਿਪਟਲ ਿਵੱਚ CPE ਦੇ ਫਲੈਾਵ ਨੰੂ ਰਕੋੀਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਿਕ ਇਹ �ਟੀਬਾਇਓਿਟਕ 
ਦਵਾਈਆਂ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਇਨਫਕੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਿਹਣ 

 

ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮ ਪਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਕ� ਹੈ?  
ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮ �ਟੀਬਾਇਓਿਟਕਸ ਿਸਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਿਸੱਧਾ ਖੂਨ ਦ ੇਵਹਾਓ ਿਵੱਚ ਿਦਤੱ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਾ ਂਨੇ ਕੁਝ 
‘ਮੁਸ਼ਿਲਕ’ ਇਨਫਕੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰਸੋਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ� ਹੋਰ �ਟੀਬਾਇਓਿਟਕਸ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ 
ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਕਮਜ਼ੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੰੁਦ ੇਹਨ, ਕਾਰਬਾਪਨੇੇਮਜ਼ ਦੇ ਪਰਤੀਰੋਧਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਫਲੈਣ 
ਕਾਰਨ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  
 

ਕੀ CPE ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ (ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਹ)ੈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ?ੈ  
ਨਹ�, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ�। ਿਜਨਹਾ ਂਲੋਕਾਂ ਦ ੇਸਰੀਰ ਿਵੱਚ CPE ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ 
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਿਬਨਾ ਂਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਏ, ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਪਦੈਾ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਆਂਦਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ CPE ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਹੋਈ ਕੋਈ ਇਨਫਕੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ �ਟੀਬਾਇਓਿਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

 
CPE ਿਕਵ� ਫੈਲਦੇ ਹਨ?  
CPE ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹ� ਜਾ ਂਦਖੇਭਾਲ ਉਪਕਰਣ ਸਮੇਤ, ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ 
ਰਾਹ� ਫਲੈਦਾ ਹੈ। 

ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਦਖੇਭਾਲ ਸਹੂਲਤ (ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਦਖੇਭਾਲ ਸਮੇਤ), ਿਜੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਦੰਰ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਿਸ਼ਤ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਕ ਦਖੇਭਾਲ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮਤਲਬ 
ਿਕ ਦਖੇਭਾਲ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਦਂੇ ਉਪਕਰਣ, ਟੌਇਲਟਾ,ਂ ਫਰਨੀਚਰ, ਨੰੂ ਸਾਫ ਰਿੱਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਅਤੇ ਬਾਅਦ 
ਿਵੱਚ ਹੱਥ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  
 
ਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਨੰੂ CPE ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 
CPE ਿਸਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਨਹ� ਹਨ। ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਕੰਮ ਜੋ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਚੰਗੀ ਿਨੱਜੀ ਸਫਾਈ 
ਨੰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੱਖਆ ਜਾਵੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧਣੋਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਇੌਲਟ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ। ਟੌਇਲਟ ਅਤੇ 
ਬਾਥਰਮੂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ ਰਖੱਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਲੀਏ ਵਰਤਣ ਵਰਗੀ ਵਧੀਆ ਸਵੱਛਤਾ ਫਲੈਾਵ ਰਕੋਣ ਦ ੇਿਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਘਰ ਿਵੱਚ 
ਕੱਪਿੜਆਂ ਅਤੇ ਲਾਡਂਰੀ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਿਦਤੱ ੇਸਭ ਤ� ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ਉ�ਤੇ ਧਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 

ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ CPE ਲਈ ਸ�ੀਿਨੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ  
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ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਦਸੱੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮ�ਬਰ CPE ਦਾ 
ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਰਿਕਿਰਆ ਵੱਜ� ਤੁਹਾਡੀ CPE ਲਈ ਸ�ੀਿਨੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
 
 

ਮਨੈੂ ੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥ� ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?  
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾਵਾ ਂਜਾ ਂਪਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਦੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ GP ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਦਲ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਬਾਪਨੇੇਮੇਸ ਪਦੈਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
�ਟਰੋਬੈਕਟੀਰੀਆਸੀਆ (CPE) ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਸ�ੀਿਨੰਗ ਬਾਰ ੇHPS ਿਕਤਾਬਚਾ - ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਪਸੁਿਤਕਾ 
http://www.hps.scot.nhs.uk/guidelines/detail.aspx?id=1661 ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ 

 

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

http://www.hps.scot.nhs.uk/guidelines/detail.aspx?id=1661�
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