
 

 CPE ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਚਂ 
ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਜੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸ  
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਿਸੰਗ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। 

 

 



CPE ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ 
ਹਰ ਸਧਾਰਣ, ਿਸਹਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਂਦਰ ਿਵਚ ਐਂਟੇਰੈਬੈਕਟੀਿਰਆਸੀਆਈ (Enterobacteriaceae) ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਿਰਆ ਮੌਜਦੂ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਆਂਦਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ  ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਬੈਕਟੀਿਰਆ ਬਲੈਡਰ ਜਾਂ ਲਹੂ ਦੇ ਪਰ੍ਵਾਹ ਵਰਗੀ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਕਾਰਬਾਪੈਨਮੇਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਂਟੇਰੈਬੈਕਟੀਿਰਆਸੀਆਈ (CPE) ਇਸ ਬੈਕਟੀਿਰਆ ਦੀ ਇਕੱ ਿਕਸਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮ ਨਾਂ ਦੇ 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਿਟਕਾਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਪਰ੍ਿਤਰੋਧ ਿਵਕਸਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਿਟਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਨਹ  ਕਰਦੇ।  
ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਿਟਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਵਰਤ ਡਾਕਟਰ ਲਾਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਉਸ ਸਮ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਜਦ ਦੂਜੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਿਟਕਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਿਵਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹ  ਿਮਲਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ  CPE ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਿਵਚ 
ਫੈਲਣ ਤ ਰੋਕੀਏ।  ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਿਟਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 
ਉਪਲਬਧ ਰਿਹਣਗ।ੇ  

ਜ ੇਮਨੂੈ ੰCPE ਹ,ੈ ਕੀ ਮਨੂੈ ੰਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹਵੋਗੇੀ? 

ਨਹ , ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ । ਿਜਨਹ੍ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵਚ CPE ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੁੰਦੀ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਬੈਕਟੀਿਰਆ 
ਆਂਦਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ  ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ CPE ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗ ਲਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ 
ਐਂਟੀਬਾਇਓਿਟਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।  

CPE ਲਈ ਮੱੁਢਲੀ ਜਾਚਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀ CPE ਲਈ ਜਾਚਂ ਿਕਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ?ੈ 

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ CPE ਦੇ ਵਾਹਕ ਹਨ, ਅਸ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਬਹਤਰੀਨ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ CPE ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤ 
ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ CPE ਲਾਗਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  

CPE ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ CPE ਦਾ 
ਵਾਹਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤ ਚੰਗੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਿਟਕ ਦੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ 
ਹੈ।  

CPE ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਮੁਢੱਲੀ ਜਾਚਂ ਿਕਵ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ?ੈ 

ਸਕਾਟਲਡ ਦੇ ਐਿਕਊਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਿਵਚ ਿਜਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ CPE ਦੇ ਵਾਹਕ ਹਣੋ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ । ਤੁਹਾਨੰੂ CPE ਲਈ ਮੱੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ: 

-  ਤੁਸ  ਸਕਾਟਲਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਰਹੇ ਹ ੋ(ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਲਿਸਸ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਤ); 

-  ਤੁਸ  CPE ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਰਹੇ ਹੋ; ਜਾਂ 

-  ਬੀਤੇ ਸਮ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚ CPE ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

CPE ਲਈ ਮਰੇੀ ਜਾਚਂ ਿਕਵ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਸਿਟੰਗ ਦੇ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਖੇਭਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਬਰ ਇੱਖ ਫਾਹੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲ-ਦੁਆਰ (ਗੁਦਾ) ਿਵਚ ਥੋੜੀ 
ਅੰਦਰ ਤਕ ਪਾਏਗਾ। ਜਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਟੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ, ਿਜਵ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈੋ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜਾਂ ਿਪਸ਼ਾਬ ਲਈ 
ਕੈਿਥਟਰ ਲਿਗਆ ਹਇੋਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਲਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਜਤਾ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਧਆਨ ਰੱਿਖਆ ਜਾਏਗਾ।  

ਸਾਰੇ ਫਾਿਹਆਂ ਅਤੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਨੰੂ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਭੇਿਜਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਜਾਏਗਾ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਬੈਕਟੀਿਰਆ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸੇਗੀ।  

ਜਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਤਾ ਨਹ  ਚਲਦੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕੱਲਹ੍ੇ  ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 



CPE ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਟਸੈਟ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਜ ੇਮਰੇਾ CPE ਟਸੈਟ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਪਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹ ੈਤਾ ਂਕੀ ਹਵੋਗੇਾ? 

ਜੇ CPE ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱੁਢਲਾ ਜਾਂਚ ਟਸੈਟ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਿਕ ਤੁਸ  CPE ਬੈਕਟੀਿਰਆ ਦੇ ਵਾਹਕ ਹੋ। 
ਿਫਟ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨਹ  ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈੋ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ। 
ਜੇ ਤੁਸ  ਲਾਗ ਦੇ ਕਈੋ ਲੱਛਣ ਨਹ  ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਗ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸ  CPE ਦੇ ਵਾਹਕ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗ ਦੇ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਤ ਚੰਗੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਿਟਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸ  ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਰਹੋਗੇ CPE ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਜਦ ਤਕ ਮ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਹਾ ਂਲਾਗ ਨੂ ੰਰਕੋਣ ਅਤ ੇਕਾਬ ੂਿਵਚ ਰਖੱਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ?  

ਜਦ ਤਕ ਤੁਸ  ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਹੋ ਜਾਂ ਜਦ ਤਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨ ਨਹ  ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਿਕ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ CPE ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹ  ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿਕਸੇ ਇਕੱਲਹ੍ੇ  ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਲਾਗ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਟਇੌਲਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਧੋਣਾ। ਤੁਸ  ਅਲ਼ਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹਡ-ਰਬ ਦੀ ਵਰਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ  ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ 
ਸਾਧਨ, ਿਜਵ ਿਪਸ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਕੈਿਥਟਰ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਨਸੀ ਿਡਰ੍ਪਾਂ ਨੰੂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ CPE ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਦਾ 
ਜੋਖਮ ਘਟੱ ਕਰਨ ਿਵਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ।  

 

ਕੀ ਹਾਲਾ ਂਵੀ ਲੋਕ ਮਨੂੈ ੰਿਮਲਣ ਲਈ ਆ ਸਕਦ ੇਹਨ? 

CPE ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਲਾਗ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ ਿਸ਼ਸ਼ੂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ, 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਆਉਣ ਤੋ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਿਗਆਂ ਸਾਰੇ 
ਿਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

 

ਮਰੇੇ ਹਸਪਤਾਲ ਛਡੱਣ ਦ ੇਬਾਅਦ ਕੀ ਹਵੋਗੇਾ? 

ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਣ ਸਮ ਤੁਸ  CPE ਦੇ ਵਾਹਕ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਖਾਸ 
ਤੌਰ ਤੇ ਟੌਇਲਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ। ਜੇ 
ਕੋਈ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਘਰ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤ 
ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦ ੇਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣ। ਿਬਸਤਰੇ ਦੀਆਂ ਚੱਦਰਾਂ, ਕਪੜੇ ਅਤ ੇਲਾਂਡਰੀ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਧੋਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਜ ੇਤੁਸ  ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਦਖੇਭਾਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੁਸ  ਇਹ ਦੱਸ ਿਦਉ ਿਕ ਬੀਤੇ ਸਮ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡਾ CPE ਟੈਸਟ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਿਨਕਿਲਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ CPE ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ 
ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ CPE ਦੀ ਲਾਗ ਲਗਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਬਹਤਰੀਨ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।  

 

ਮਨੂੈ ੰਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਥ ੇਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ  
ਜੇ ਤੁਸ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਿਸੰਗ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮਬਰ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਿਕਸੇ ਸਥਾਨਕ ਲਾਗ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
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ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਤ ਤੁਸ  ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਥਾਂ ਿਵਚ ਉਹ 
ਸਵਾਲ ਿਲੱਖੋ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

ਇਹ ਲੀਫਲੈਟ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਿਪਰ੍ੰਟ, ਈਜ਼ੀ ਰੀਡ ਅਤੇ ਬਰ੍ੇਲ (ਿਸਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਿਵਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
ਿਕਸੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਸ ਲੀਫਲੈਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਪਰ੍ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕਾਟਲਡ ਨਾਲ 
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