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SIKI TEMAS İZOLASYONU GEREKTİREN HASTALIKLAR 

VRE (Vankomisin Dirençli Enterokok) 

 

UYGULAMALAR 

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 

kişilik 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 35-40 saniye 3ml el dezenfektanı ile 

kuruyuncaya kadar el yıkama talimatına uygun ovalanmalı. Temiz, steril olmayan önlük ve eldiven 

giyilmelidir. Hastanın odasını terk etmeden önce eldivenler çıkarılıp kırmızı torbaya, daha sonra önlük 

çıkarılıp yine kırmızı torbaya atılmalı. Eller tekrar el dezenfaktanı ile ovalanmalıdır. 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 hastalarla 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 kolonizeveya  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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