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கார்பெபனிேமஸ்-உற்பத்தி ெசய்�ம் உயிாிகள் 
(Carbapenemase-Producing Organisms, CPO) 

ம�த்�வமைனயில் கார்பெபனிேமஸ்-உற்பத்தி ெசய்�ம் உயிாிகள் 
(Carbapenemase-Producing Organisms, CPO) பற்றி அறிதல் 
(Learning About Carbapenemase-Producing Organisms (CPO) in the Hospital) 
கார்பெபனிேமஸ்-உற்பத்தி ெசய்�ம் உயிாிகள் (Carbapenemase-Producing Organisms, CPO) என்பைவ 
யாைவ? 
(What are carbapenemase-producing organisms (CPO)?) 

• CPO என்பைவ, கார்பெபனிம்கள் உட்பட்ட பல்ேவ� வைகயான ஆன்�பயாட்�க்�க�க்� எதிர்ப்�த்திற�ள்ள ��ைவச்
ேசர்ந்த கி�மிகள் (பாக்�ாியா) ஆ�ம்.

• கார்பெபனிம்கள் என்பைவ, பிற ெபா�வான ஆன்�பயாட்�க்�கள் திறம்படச் ெசயலாற்றாதேபா� பயன்ப�த்தப்ப�ம் ஒ�
வைகயான ஆன்�பயாட்�க் ஆ�ம்.

இ� எப்ப�ப் பர�கிற�? 
(How does it spread?) 

• CPO-ஐ மலத்தில் அல்ல� சிலேவைளகளில் ச�ம ேமற்பரப்பில் கண்டறியலாம். 
• CPO-ஐக் ெகாண்�ள்ள ைககள் மற்�ம் உபகரணங்களி��ந்� அ� ஒ�வாில் இ�ந்� மற்றவ�க்�ப் பரவக் ��ய�. இ�

ச�கத்தில் அல்ல� உடல்நலக்கவனிப்� அைமப்�களில் நிகழலாம்; நீங்கள் எங்� CPO உடன் ெதா�ைக�ற்றீர்கள் என்ப�
உங்க�க்�த் ெதாியாமல் இ�ப்பதற்�ச் சாத்திய�ள்ள�.

CPO எவ்வள� தீங்கான�? 
(How harmful is a CPO?) 

• ��ேயற்றம் –CPOகள் மக்க�க்�த் தீங்� விைளவிக்காமல் வாழ்கின்றேபா� இந்தச் ெசால் பயன்ப�த்தப்ப�ம்.
ெப�ம்பாலனவர்களில், CPO-இன் ��ேயற்றமான� நம் உடன் வா�ம் ேவ� ஏேத�ம் கி�மிகைள விட�ம் அதிக
அபாயமான� அல்ல.

• ெதாற்�கள் – சில�க்� ெதாற்�கள் ஏற்படக்��ய ஆபத்� இ�க்கலாம். ேவ� ஏேத�ம் வைகயான ெதாற்றில் உள்ள�
ேபாலேவ, இந்தத் ெதாற்�க�ம் க�ைமயானதாக மாறலாம்.

• ��ேயற்றம் அல்ல� ெதாற்� ஏற்பட்�ள்ளவர்களிடமி�ந்� CPO கள் மற்றவர்க�க்�ப் பரவலாம்.
• ம�த்�வமைன அைமப்�களில், �த்தமில்லாத ைககளில் இ�ந்�ம் பயன்பா�க�க்� இைடயில் சாியாகச் �த்தம்

ெசய்யப்படாத உபகரணங்களில் இ�ந்�ம் ஒ�வாில் இ�ந்� மற்றவ�க்� CPO பரவலாம்.
இதற்� எவ்வா� சிகிச்ைசயளிக்கப்ப�கிற�? 
(How is it treated?) 

• CPO ��ேயற்றம் உள்ளவர்க�க்� ஆன்�பயாட்�க்�கைளப் பயன்ப�த்திச் சிகிச்ைசயளிக்கப்படா�. CPO-இன் ��ேயற்றம்
ஆன� சிகிச்ைச எ��ம் இல்லாமேல விட்� விலகக் ��ம்.

• CPO ெதாற்� உள்ளவர்க�க்� ெப�ம்பா�ம் ஆன்�பயாட்�க்�கள் ெகா�க்கப்ப�கின்றன. காயம், இரத்தம் அல்ல�
சி�நீர் ேபான்றவற்றில் ெதாற்�கள் ஏற்படக் ��ம். உங்க�க்� உடல்நலம் நன்றாகிவிட்டதாக உணர்ந்தால் �ட,
பாிந்�ைரத்த காலம்வைர ஆன்�பயாட்�க்�கைள ��வ�மாக எ�த்� ��ப்ப� மிக �க்கியம்.

நீங்கள் CPO ஏற்பட்�ள்ள ஒ� ேநாயாளியாக இ�ந்தால்: 
(If you are a patient with CPO:) 

• எளிதில் ெதாற்�க்� உள்ளாகக்��ய பிற ேநாயாளிக�க்� CPO பர�வைதத் த�க்க நாங்கள் வி�ம்�வதால்,
ம�த்�வமைனயில் ��தல் �ன்ெனச்சாிக்ைககள் எ�க்கப்ப�கின்றன.

• ெதா�ைக �ன்ெனச்சாிக்ைககைளப் பயன்ப�த்�மா� மற்றவர்க�க்� நிைன�ட்�ம் ஒ� சின்னம் உங்கள் அைறயின்
கதவில் ைவத்தி�க்கப்ப�ம். ��தல் தகவல்கைள அறிய, MyHealth.Alberta.ca ெதாடர்� ேவறாக்க �ன்ெனச்சாிக்ைககள்
ேநாயாளிக் கவனிப்� �றித்த �ண்�ப் பிர�ரம் பார்க்க�ம்.

• அத்தியாவசிய ேநாக்கங்க�க்காக (எ.கா. ம�த்�வச் ேசாதைனக்காகச் ெசல்�தல்) மட்�ேம உங்கள் அைறயி��ந்�
ெவளிேய�ங்கள்.

• உங்கள் அைறயி��ந்� ெவளிேய�ம் ஒவ்ெவா� �ைற�ம்:
o ேசாப்�ம் நீ�ம் ெகாண்� அல்ல� ஆல்கஹால் அ�ப்பைடயான ைக ேதய்த்�க் �ைடக்�ம் திரவம் ெகாண்� உங்கள்

ைககைளச் �த்தம் ெசய்�ங்கள். நீங்கள் ைக�ைறகைள அணிய ேவண்�யதில்ைல.
o உங்கள� ைபஜாமாக்கள் அல்ல� ஆைடக�க்� ேமலாக �த்தமான, �திய ம�த்�வமைன ேமலாைடைய (ஹ�ஸ்ேகாட்)

அணி�ங்கள்.
o உங்கள் காயங்கைள ஒ� �த்தமான �ணியால் ��மா� அல்ல� உங்கள் காயத்தில் கட்��ள்ள �ணி அ�க்காகி அல்ல�

கழன்� இ�ந்தால் அைத மாற்�மா� உங்கைளக் கவனித்�க்ெகாள்ள இ�ப்பவாிடம் ேக�ங்கள்.
o உங்கள் சக்கரநாற்கா� (ஆர்ம்ெரஸ்ட்கள்) அல்ல� வாக்கர் ைகப்பி�கள், பிரம்� அல்ல� IV �ைன ேபான்றவற்றி�ள்ள

அதிகம் ெதாடப்ப�ம் ப�திகைளச் �த்தம் ெசய்�ங்கள் அல்ல� �த்தம் ெசய்வதற்� உதவி ேக�ங்கள்.

https://myhealth.alberta.ca/Alberta/pages/contact-isolation-precautions.aspx
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�ட்�ல் ெசய்ய ேவண்�யைவ 
(What to do at home) 

• �ட்�ல், CPO ெதாற்� உட்பட ெதாற்� பர�வைதத் த�ப்பதற்� இந்த எளிய நைட�ைறகைளப் பயன்ப�த்தலாம்:
o ெதாற்�கள் பர�வைத நி�த்�வதற்� ைக க��வேத மிகச்சிறந்த வழியா�ம். ேசாப்�ம் தண்ணீ�ம் ெகாண்� உங்கள்

ைககைள ஒ�ங்��ைறயாகக் க��ங்கள்.
o தனிப்பட்ட ெபா�ட்கைள (எ.கா. �ண்�கள், ஆைட, பார் ேசாப், சவரக் கத்திகள் அல்ல� விைளயாட்� உபகரணம்)

மற்றவர்க�டன் பகிர்ந்�ெகாள்ளாதீர்கள்.
o உங்கள� �ட்ைட, �றிப்பாகச் சைமயலைறைய�ம் �ளியலைறைய�ம் ஒ�ங்��ைறயாகச் �த்தம் ெசய்�ங்கள்.
o ஒ�ங்��ைறயான க��ம் �ழற்சியில் வழக்கமான சலைவ ேசாப்ைப உபேயாகித்� ஆைடகைளக் க��ங்கள்.
o பகிர்ந்த ெபா�ட்கைள (எ.கா. விைளயாட்� உபகரணம் அல்ல� கல்லாக்கள் ேபான்ற ேமற்பரப்�கள்) �ட்�ற்�ாிய

ெதாற்�நீக்கிையக் ெகாண்� �த்தம் ெசய்�ங்கள்.
o ெதாற்� இ�ப்பதற்கான அறி�றி ஏ�ம் உள்ளதா எனக் கண்டறிய ம�த்�வைரப் பார்க்க�ம்.
o வ�ந்�ெகாண்��க்�ம் காயங்கைளச் �த்தமான, உலர்ந்த �ணியால் ��வி�ங்கள்.
o நீங்கள் சாதாரணமாக ேவைலக்�ச் ெசல்லலாம். நீங்கள் உண�சார் ெதாழில்�ைறயில் ேவைல ெசய்தால், ேநாய்க்கி�மி

கலப்பைதத் த�க்க, பா�காப்பான உண� ைகயா�ம் ெசயல்�ைறகைள நீங்கள் பயன்ப�த்�வைத உ�திப்ப�த்த�ம்.
o உங்க�க்� CPO இ�ந்தால் அல்ல� கடந்த காலத்தில் உங்க�க்� இ�ந்தி�ந்தால், உங்கள் உடல்நலக் கவனிப்�ப்

பணியாளாிடம் ��ங்கள்.

24/7 ேநர�ம் ெசவி�யர் ஆேலாசைன மற்�ம் ெபா�வான உடல்நலத் தகவல்கைளப் ெபற, 811 என்ற எண்ணில் ெஹல்த் 
�ன்க்ைக (Health Link) அைழ�ங்கள். 

��ப்பிக்கப்பட்ட ேததி: ஏப்ரல் 23, 2018 

எ�தியவர்: ெதாற்�த் த�ப்� மற்�ம் கட்�ப்பா� (Infection Prevention and Control), அல்ேபர்ட்டா உடல்நலச் ேசைவகள் (Alberta Health Services)

This material is not a substitute for the advice of a qualified health professional. This material is intended for general information only and is provided on an "as 
is", "where is" basis. Although reasonable efforts were made to confirm the accuracy of the information, Alberta Health Services does not make any 
representation or warranty, express, implied or statutory, as to the accuracy, reliability, completeness, applicability or fitness for a particular purpose of such 
information. Alberta Health Services expressly disclaims all liability for the use of these materials, and for any claims, actions, demands or suits arising from 
such use.
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கார்பெபனிேமஸ்-உற்பத்தி ெசய்�ம் உயிாிகள் 
(Carbapenemase-Producing Organisms, CPO) 
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