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1. AMAÇ: Hastanemizde VRE infeksiyonları kontrolü için gerekli önlemlerin alınmasını
sağlayarak, olası salgınları önlemek.

2. KAPSAM: Bu talimat, KSÜ Hastanesinde vankomisine dirençli enterekok
enfeksiyonlarının kontrolü için alınması gereken önlemleri kapsar.

3. TANIMLAR:

4. UYGULAMA:

4.1. Rutin veya başka amaçlı kültürlerde VRE ( vankomisine dirençli enterekok ) üremesi
durumunda, Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesi haberdar edilir.
4.2. Başka bir hastanede veya serviste uzun süre yatan ve geniş spektrumlu antibiyotik
kullanım öyküsüne sahip her hasta mümkünse tek yataklı odaya alınarak, VRE ve diğer
dirençli mikroorganizmalar açısından araştırılır.
4.3. VRE saptanması ya da şüphelenilmesi durumunda sıkı temas izolasyonu uygulanır.
4.4. Odaya hastaya özel steteskop, tansiyon aleti, termometre vs. malzemeler sağlanır, eğer bu
malzemelerin/ aletlerin dışarı çıkışı gerekiyorsa dezenfekte edilir.
4.5. Odaya girişte, hastaya yakın temasta önlük giyilir ve önlüğün odada kalması sağlanır.
4.6. Hasta odasına giriş ve çıkışta eller alkol bazlı hızlı el dezenfektanı ile dezenfekte edilir.
4.7. Hasta ve infekte materyal ile temasta steril olmayan eldiven giyilir, eldiven odadan
çıkmadan çıkartılır ve eller talimata göre yıkanır
4.8. Hastaya ait yatak takımları vb. yıkamaya gönderilecek kumaş materyal, özel bir torbada
toplanır, çamaşırhane görevlisi eşyaların yüksek derecede yıkanması konusunda uyarılır.
4.9. Hastanın çıkartıları, çöpleri infekte atık torbasında toplanır, atık merkezine çift torba ile
gönderilir.
4.10. Hasta başka bir bölüme/servise gönderilecekse mutlaka izolasyon kurallarına nakil
sürecinde de uyum gösterilir, serviste yatak takımları ve hasta giysileri değiştirilir, varsa
mevcut lezyonların üstü kapatılır, hasta ile giden kişilere önlük giydirilir ve ilgili servis/kurum
uyarılır.
4.11. Odanın temizliği yüksek riskli alan temizliği talimatına uygun olarak yapılır.
4.12. VRE üremiş olan hastalardan komitenin belirleyeceği sıklıkta kontrol kültürleri alınır.
HİKK gerekli görürse tüm hastalar ve personelden tarama kültürleri yapılabilir. Temas
önlemlerinin sonlandırılması için haftada bir olmak üzere peş peşe yapılan üç rektal sürüntü
kültürünün negatif çıkması gerekir.


