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' وسنگ انڻروبيکڻيرياسیپروڈي-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 

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

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

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

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

انفيکشن کا کامياب عالج کرنے کے لئے اس وقت ان پر بهروسہ کيا ہے جب ديگر جراثيم کش دوائيں ايسا کرنے ' مشکل'وص مخص
ميں ناکام رہی ہيں۔ اس لئے، کسی اسپتال ميں، جہاں بہت سے ضرر پذير مريض ہوں، کاربيپينيمز کے تئيں دفاعی جراثيم کا پهيالؤ 
  پريشانيوں کا سبب بن سکتا ہے۔
 

ياک  CPE کے کيريج کا عالج کئے جانے کی ضرورت ہے؟  
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
کی وجہ سے  CPE پريشانيوں کا سبب بنے بغير، بڑی آنت ميں بے ضرر طريقہ سے رہتے ہيں۔ تاہم، اگر آپ کو ايسا انفيکشن ہو جو
 ہوا ہو تو اس کا عالج کرنے کے لئے آپ کو جراثيم کش دواؤں کی ضرورت پڑے گی۔

 
CPE کس طرح پهيلتے ہيں؟  
CPE  متعلقہ شخص کے ساته براه راست رابطہ ميں آنے سے يا بالواسطہ طور پر متعلقہ شخص کے قريبی ماحول کے رابطہ ميں

ق آالت بهی شامل ہيں۔آنے سے پهيلتا ہے جس ميں نگہداشت سے متعل  
جہاں کوئی مريض اس جرثومہ کا حامل ) گهر پر موصول ہونے والی نگہداشت سميت(کسی ايسے اسپتال يا نگہداشت کی سيڻنگ ميں 

ہو، وہاں ماحول آلوده ہو سکتا ہے اور جرثومہ دوسروں تک پهيل سکتا ہے۔ يہ اہم ہے کہ نگہداشت کا ماحول مثال نگہداشت کے لئے 
کئے جانے والے آالت، بيت الخالء، فرنيچر، صاف رکها جائے اور رابطہ ميں آنے سے پہلے اور اس کے بعد سميت ہاته  استعمال

  سے متعلق اچهی حفظان صحت کا استعمال کيا جائے۔
 
 کے رابطہ ميں آنے کا خطره ہے؟ CPE کيا فيملی کے
CPE اطی تدبير جو فيملی کے افراد اختيار کر سکتے ہيں وه ہاته صحت مند لوگوں کے لئے کوئی خطره نہيں ہے۔ سب سے اہم احتي
سے متعلق اچهی حفظان صحت کا دهيان رکهنا ہے، جس ميں ہاتهوں کو صابن اور پانی سے دهونا شامل ہے، خاص طور پر بيت 

توليے استعمال کرنا الخالء جانے کے بعد۔ اچهی حفظان صحت جيسے بيت الخالء اور غسل خانہ کی جگہوں کو صاف رکهنا اور الگ 
پهيالؤ کو روکنے کے سب سے بہتر طريقے ہيں۔ گهر ميں کپڑے اور النڈری، ليبل پر بتائے گئے گرم ترين درجۂ حرارت پر عام 
  طريقہ سے دهوئے جانے چاہئيں۔
 

  کے لئے خاندان کے فرد کی اسکريننگ کرنے کی ضرورت ہوگی؟ CPE اگر اسپتال ميں داخل کئے جاتے ہيں تو کيا
کا حامل ہے  CPE اگر اسپتال ميں داخل کئے جاتے ہيں تو اسپتال کے عملہ کے کسی فرد کو بتائيں کہ آپ کے گهرانے کا کوئی فرد
 کے لئے آپ کی اسکريننگ کی جا سکتی ہے۔ CPE يا رہا ہے۔ داخلہ کی کارروائی کے حصہ کے طور پر
 

  مجهے مزيد معلومات کہاں مل سکتی ہے؟
تشويش ہے يا آپ کچه پوچهنا چاہتے ہيں تو آپ اپنے فيملی ممبر کے صحت نگہداشت کے کارکن سے بات کر اگر آپ کو کوئی 

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