
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0 AMAÇ  
Vankomisine dirençli enterokokla kolonize olan hastaları erken dönemde saptayarak gerekli izolasyon 

önlemlerini almak, hastane içi yayılımı ve klinik enfeksiyonların ortaya çıkışını önlemek.  
 

2.0  KAPSAM 

Fethiye Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Yoğun Bakım ve Tüm Servisler.  
 

3.0  KISALTMALAR 

EKK: Enfeksiyon Kontrol Komitesi 
FDH: Fethiye Devlet Hastanesi 

VRE: Vankomisin Dirençli Enterekok  
 

4.0 SORUMLULAR 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı, Mikrobiyoloji Lab. Sorumlusu, Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi, Servis       
Sorumlu Hemşireleri.  
 

5.0 TANIMLAR 

Sürveyans: Belirli hastalıkların nasıl ortaya çıktığı ve dağıldığına ilişkin sistematik olarak yapılan gözlemdir.  
 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

Literatür bilgileri dikkate alınarak VRE kolonizasyonu/enfeksiyonu için yüksek risk grubuna giren hastaların 
aktif sürveyans programına alınması önerilir. Bu bilgiler ışığında hastanemiz Koroner Yoğun Bakım Ünitesi 

dışında diğer Yoğun Bakım Ünitelerinde yatan tüm hastalar aktif sürveyans programına alınır. Sürveyans 
çalışması sırasında elde edilen kültür sonuçlarına veya hastane Mikrobiyoloji Laboratuvarından gelecek klinik 

örnek sonuçlarına göre, Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı sürveyans kapsamına alınan ünite ve/veya 
hastaları, nötropenik hastalar, hemodiyaliz hastaları, onkoloji servis hastaları vb. olacak şekilde genişletebilir.  
 Prosedür şu şekilde işletilir; 

1. Sürveyans kapsamına alınan hastalardan haftada bir kez, her pazartesi mesai saati başında perirektal sürüntü 
kültürü alınır. Suicid teşhisi hariç Genel Yoğun Bakım Servisine acilden, poliklinikten, servislerden veya başka 

hastaneden gelen tüm hastalara VRE taraması yapmak için  perirektal sürüntü kültürü alınır.  Enfeksiyon Kontrol 
Komitesi Başkanı, Yoğun Bakım Sorumlu Hekimleri ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı Sorumlu Hekimi, 
Laboratuvar ve Yoğun Bakım yoğunluk durumuna göre karşılık lı mütabakatla kültür alım gününü değiştirebilir. 

Kültür alma işlemi Mikrobiyoloji Laboratuvarı tarafından görevlendirilen Teknisyen tarafından alınır. Perirektal 
kültürler, steril nonbakteriyostatik serum fizyolojikle ıslatılmış steril eküvyonlar kullanılarak alınır ve hasta 

başında selektif besiyerine ekilerek değerlendirmenin yapılacağı laboratuvara gönderilir.  
2. Hastalardan alınan perirektal  sürüntü örnekleri  6  mg/ml vankomisin ve 64  mg/ml seftazidim içeren 
enterokokkosel agara (ör: D-Coccosel agar) ekilerek 37C’de 48 saat süreyle inkübe edilir. 24 ve 48. saatlerde 

yapılan kontrollerde üreme olmaması durumunda inkübasyon işlemi sonlandırılır. Selektif besiyerinde üreyen 
siyah renkli kolonilerden kanlı agara pasaj yapılır. Üreyen kolonilerin gram-pozitif, katalaz-negatif oldukları 
görüldükten sonra,  enterokok oldukları otomatik yarı bakteri tanımlama sistemi ile tanımlanır.  Selektif besi 

yerinde üreyen siyah renkli kolonilerin gram-pozitif kok olduğu görülmüş ise daha sonraki işlem basamaklarının 
sonuçları beklenmeden Enfeksiyon Kontrol Ekibi uyarılır ve ilgili hasta için aşağıda belirtilen izolasyon 

önlemleri alınır. İşlem basamakları tamamlandığında üreyen mikroorganizma VRE olarak tanımlanmamış ise 
izolasyona son verilir.  
3. VRE ile kolonize/enfekte bir hasta bulunması nedeniyle sürveyans kapsamına alınan bir serviste yatan tüm 

hastalardan haftada bir perirektal kültür alınır. Dört hafta üst üste alınan tüm perirektal kültürlerin negatif 
bulunması durumunda haftada bir kültür alma işlemi sonlandırılıp tarama çalışmalarına ayda bir kez olacak 

şekilde devam edilir. Aylık taramalarda VRE-pozitif olgu saptanması durumunda tekrar haftalık taramalara 
dönülür. 
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4. VRE cansız yüzeyler üzerinde çok uzun süre yaşayabilme özelliğine sahip olduğu için perirektal kültürde VRE 
üremesi saptanan her serviste ortam kültürlerinin alınması önerilir.  Ortam kültürleri hem VRE üremesi saptanan 
hasta ya da hastaların odalarından hem de o servisteki diğer yüzeylerden alınır. Özellikle elle teması sık olan  

Yüzeylerden kültürü alınması gereklidir (kapı kolu, komodinler, yemek masaları, doktor ve hemşire deskleri,  
serum askıları, musluklar, monitörler, ventilatörler, vb.).  

Hastanemizde aktif sürveyans programı uygulanan Yoğun Bakım Servisinde, her pazartesi mesa i başlangıcında, 
perirektal sürüntü örnekleri ile beraber ortam kültürleri de alınır.Kültürler tüm hasta yatak kolçakları, komidinler, 
monitörler ve hemşire gözlem masasından alınır. Aktif surveyans programına dahil edilen diğer servislerin hangi 

yüzeylerinden kültür alınacağı  Enfeksiyon Kontrol Ekibi tarafından belirlenir ve kültür alma işlemi aynı ekip 
tarafından gerçekleştirilir.  

 5. Ortam kültürü alırken steril nonbakteriyotatik serum fizyolojikle ıslatılmış eküvyonlar kullanılır, eküvyon 
kendi etrafında en az bir kez tam dönecek şekilde yüzeyle teması sağlanır. Eküvyonlar hasta başında 6 mg/ml 
vankomisin ve 64 mg/ml seftazidim içeren D-coccosel Agar’a ekim yapılır ve perirektal kültür kısmında 

belirtilen inkübasyon ve tiplendirme basamakları aynen uygulanır. 
Kontrol Önlemleri (Sıkı Temas İzolasyonu)  

Vankomisin-dirençli enterokok (VRE) ile  enfekte veya kolonize olduğu gösterilen hastalar için aşağıda belirtilen 
önlemlere uyulması gerekmektedir: 
 Klinik enfeksiyon belirtisi/bulgusu olmadığı sürece hastaya VRE’ye yönelik herhangi bir tedavi verilmez. 

Antimikrobiyal tedavi ile kolonizasyonun temizlenmesi mümkün değildir.  
 VRE-pozitif bulunan hastanın klinik durumu uygun olur olmaz hastaneden taburcu edilmesi, yatış süresinin 

gereksiz uzatılmaması diğer hastalara bulaş riskini azaltmak yönünden büyük önem taşır.  
 VRE-pozitif olduğu saptanan hasta tek kişilik odada izole edilmelidir. Bu mümkün olmuyorsa aynı 
mikroorganizma ile kolonize ve/veya enfekte olan hastalar aynı odaya yerleştirilmelidir (cohorting). Tek k işilik 

oda veya hastaların gruplandırılmasının mümkün olmadığı durumlarda sıkı temas izolasyonu gereken hastalara 
yaklaşım konusunda enfeksiyon kontrol komitesinden yardım istenmelidir.  

  Sıkı temas izolasyonu uygulanan hastaların odasına girerken temiz, steril olmayan önlük ve eldiven 
giyilmelidir. Hastanın odasını terk etmeden hemen önce önlüğün ve eldivenlerin çıkarılması, ellerin 
antimikrobiyal bir ajanla yıkanarak ya da su içermeyen alkollü el antiseptikleri kullanılarak dezenfekte edilmesi 

gerekir. Hasta bakımı sırasında yoğun kontaminasyona neden olabilecek işlemleri takiben (gaita ve  enfekte 
yaraların drenajı ile direkt temas) eldivenler değiştirilmelidir.  

 Sıkı temas izolasyonu uygulanan hastalar için kullanılan her türlü tıbbi cihazın diğer hastala rla ortak 
kullanımından kaçınılmalı, ortak kullanım gerekiyorsa bu aletler diğer hastalar için kullanılmadan önce 
temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.  Dezenfeksiyon için 4 litre suya 3 klor tabletle (1000ppm) hazırlanmış su 

kullanılmalıdır. 
 Sıkı temas izolasyonu uygulanan hastaların odalarındaki tüm yüzeyler her gün Enfeksiyon Kontrol Komitesi 

önerilerine uygun olarak dezenfekte edilmelidir. Dezenfeksiyon için 4 litre suya 3 klor tabletle (1000ppm) 
hazırlanmış su kullanılmalıdır.  
  VRE ile kolonize veya enfekte olan hastaların “ex” olma durumunda yada taburculuğunu takiben hasta 

odalarındaki tüm yüzeyler dezenfekte edilecek ve yoğun bakım personeli tarafından bu odalardan ortam 
kültürleri alınacaktır. Ortam kültürlerinin sonuçları belli olana kadar bu odalara yeni hasta yatırılmaması ve 

odadaki malzemelerin başka hastalar için kullanılmaması tercih edilir. Eğer yeni hasta yatışı zorunlu ise 
dezenfeksiyon işleminin (ortam yüzeyleri ve aletler) enfeksiyon kontrol hemşiresi, süpervizör hemşire veya 
servis sorumlu hemşiresinin denetiminde iki kez uygulanması zorunludur.  
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