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1. AMAÇ: Vankomisin Dirençli Enterokok (VRE) enfeksiyonlarının oluşumunu ve yayılımını 

engellemektir.  
 

2. KAPSAM: Hasta bakımı hizmeti veren bütün birimleri ve buralarda çalışan tüm sağlık personelini 

kapsar.  

 

3. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından hastanenin tüm birimlerindeki sağlık çalışanları 

sorumludur. Bu talimatın uygulanması ile ilgili denetimlerden Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve 

Başhekimlik sorumludur.  

 

4. TANIMLAR:  
 VRE: Vankomisin adı verilen geniş spektrumlu antibiyotiğe dirençli olan enterokoktur. Enterokoklar, 

düşük virulans özelliklerine sahip gram pozitif koklardır. İnsanlarda VRE sıklıkla gastrointestinal 

sistemde kolonize olur. Bu kolonizasyon semptom vermeden uzun süre devam eder ve diğer hastalara 

geçişte rezervuar olarak rol oynar. VRE ile kolonize bazı hasta grupları enfeksiyon riski altındadır. 

Vankomisin direnci özellikle hastanede uzun süre antibiyotik kullanan ve uzun sürekli yatan hastalarda 

önemli bir problemdir 

 

5. FAALİYET AKIŞI: 

 

5.1. Temel Enfeksiyon Kontrol Önlemleri:  
 Hasta odasına giriş ve çıkışta, hastayla temastan önce ve sonra “El Hijyeni” talimatına uygun el 

hijyeni sağlanmalıdır.  

 VRE ile kolonize ve/veya enfekte olan tüm hastalara temas izolasyonu uygulanır.  

 VRE yayılımının önlenmesinde devamlı eğitim büyük önem taşır. Devamlı eğitimin hemşire, 

laboratuvar personeli, eczacı, konsültan ve asistan doktorlar, öğrenciler, temizlik işlerinden sorumlu 

personel ve hasta bakımı ile ilgili diğer tüm personeli kapsayacak şekilde yürütülmesi gereklidir.  

 Hastane idaresi, temizlik işlerindeki tüm personelin bu konudaki eğitimini sağlamalıdır.  

 Hastanedeki bütün birimler, temizlik standartlarını sağlama, temizlik ve eğitim için gerekli kaynakların 

sağlanması konusunda ortak sorumluluk almalıdır.  

 Herhangi bir klinik örnekte VRE üremesi durumunda, Mikrobiyoloji Laboratuvarı hızlı bir şekilde 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi‟ni haberdar etmelidir.  

 Direnç saptandığında ilgili klinik bu konuyla ilgili olabilecek bütün sağlık personelini 

bilgilendirmelidir.  

 Dikkatli ve akılcı antibiyotik kullanımı sağlanarak mümkün olduğunca antibiyotik kullanımı 

kısıtlanmalıdır.  

 

5.2. Hastaların Sürveyansı ve Taranması:  
 Sürveyans çalışmalarının amacı gastrointestinal kolonizasyonu saptamaktır.  

 Geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımına bağlı olarak selektif baskı nedeniyle çalışanların 

ellerinde ve ortamda yaşayabilir. Bu yüzden VRE rektal kolonizasyonunun prevalansı ve risk 

faktörlerinin saptanması önemlidir.  

 VRE üremiş hastalardan Enfeksiyon Kontrol Komitesi‟nin belirleyeceği sıklıkta kontrol kültürleri 

alınmalıdır.  

 Yeni saptanan VRE olgusu ile aynı odada yatan diğer hastalar gayta kültürü veya perirektal sürüntü 

kültürü ile VRE kolonizasyonu yönünden araştırılır.  

 Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi gerekli görürse tüm hastalardan ve personelden tarama 

kültürleri yapabilir.  

 Riskli hastaların yattığı ünitelerde (yoğun bakım üniteleri vb.) hastaların tamamından VRE 

kolonizasyonunun tespit etmek için aylık olarak perirektal sürüntü örneği alınmalıdır. 

 Bir ünitede VRE kolonizasyon/enfeksiyonu tespit edildiğinde, o ünitede tarama kültürleri 

haftalık olarak devam etmektedir. Bir hastada VRE kolonizasyon/enfeksiyonu için hastanın 3 
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kez perirektal kültüründe üreme olmaması durumunda Temas izolasyonu önlemleri, 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi önerileri doğrultusunda sonlandırılmalıdır.  

 VRE kolonizasyon/enfeksiyonu tespit edilen ve izolasyon önlemleri sonlanmayan 

hastanın, taburcu olduktan sonraki hastaneye başvurusunda, gerekli önlemlerin alınması 

için otomasyon sistemine uyarı konmaktadır. Hasta hastanemize başvurduğunda sistem, 

hastanın mesai saatleri içinde HEKK Ekibine (Tel:), mesai saatleri dışında da Enfesiyon 

Hastalıkları Doktoruna (Tel:) bilgi vermesi için uyarı vermektedir. Enfeksiyon Kontrol 

Kuruluna bu konuda bilgi akışı olduğunda, ilgili personel alınması gereken enfeksiyon 

kontrol önlemleri konusunda bilgilendirilmektedir. 

 Kolonize ya da enfekte hastaların verileri düzenli olarak dosyalarına işlenmelidir.  

 Başka hastanelere transfer söz konusu ise mutlaka VRE kolonizasyonu ve/veya 

enfeksiyonu belirten bir notla gönderilmelidir.  

 VRE için risk faktörü olan ve daha önce VRE ile kolonize/enfekte olduğu bilinen 

hasta polikliniğe geldiğinde VRE kolonizasyonunun tespiti için ilgili bölüm doktoru 

tarafından perirektal sürüntü kültürü alınmalı ve HEKK Ekibine haber verilmelidir. VRE 

kolonizasyonu için ayaktan tetkik ve tedavisi olacak hastalardan perirektal sürüntü 

kültürü, yatışı yapılacak hastalardan da çalışılması için perirektal sürüntü örneği 

alınmalıdır. Hastanın hastaneden çıkışından itibaren 6 ay geçmiş ise ve hasta bu dönem 

içerisinde herhangi bir antibiyotik tedavisi veya immünosüpressif tedavi almamışsa, tek 

negatif perirektal sürüntü örneği durumunda izolasyon önlemleri kaldırılacaktır. 6 ay 

içerisinde başvuran hastada izolasyon önlemlerinin kalkması için en az 3 ardı ardına 

negatif sonucunun olması gerekmektedir. 
 

5.3. Hasta İzolasyonu ve Kohortlama:  

 VRE ile kolonize ya da enfekte hastalara temas izolasyonu önlemleri „„İzolasyon 

Önlemleri Talimatı‟‟ önerileri doğrultusunda uygulanmalıdır.  

 Enfekte veya kolonize hastalar mümkünse tek kişilik odalarda izole edilmeli, mümkün 

olmayan durumlarda benzer özellikteki diğer hastalar ile birlikte yatırılmalıdır.  

 İzolasyon odasına giriş çıkışlar sorumlu hemşirenin denetiminde olmalıdır.  

 Oda kapılarına ya da yatak başlarına VRE için izolasyon yapıldığını izolasyon kartı 

asılmalıdır. İzolasyon kartı hasta kurum içinde farklı alanlara transportunda da 

kullanılmalıdır. 

 Her şiftte o hastaya bakım veren personel ayrı olmalı, mümkünse bu personel başka 

hastaya bakım vermemelidir.  

 Hastanın oda dışına transportu zorunlu haller dışında yapılmamalıdır. Transport zorunlu 

ise ilgili bölüm uyarılmalıdır.  

 Steteskop, tansiyon aleti, termometre vb. malzemeler mümkünse hastaya özel olmalı, eğer 

bu malzemelerin başka hastaya kullanılması gerekiyorsa dezenfekte edilmelidir.  

 Hasta odalarına her girişte mutlaka eldiven giyilmelidir. Eldiven „„Eldiven Kullanımı 

Talimatı‟‟ na uyularak kullanılmalıdır.  

 Hastanın atıkları enfekte atık torbasında toplanmalı ve „„Hastane Atıkları Yönetimi 

Talimatı‟‟na uygun olarak çift torba içinde uzaklaştırılmalıdır.  

 Hasta odasındaki tüm yüzeyler dezenfektanlar ile „„Hastane Temizlik ve Dezenfeksiyon 

Talimatı‟‟da yer alan yksek riskli alan temizlik kurallarına uygun olarak her gün 

temizlenmelidir. Hasta tuvaleti her kullanım sonrası dezenfekte edilir.  

 Hasta odasında kullanılan temizlik malzemesi başka bir yerde kullanılmamalıdır.  

 Hasta odasına girerken sırası ile koruyucu önlük, maske, gözlük (gerekli hallerde) ve en 

son eldiven giyilmelidir. Eldiven önlük kolunun üzerine kadar çekilmeli, açık alan 

bırakılmamalıdır.  

 Maske ve gözlük kullanım talimatına göre endikasyon yoksa takılmayabilir Odadan 

çıkarken önce eldiven çıkartılmalı, önlüğün iç yüzü dışa gelecek biçimde katlanarak ve 
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silkelenmeden etrafı kontamine etmeden, tıbbi atık çöpüne atılmalı ve varsa maske en son 

çıkartılmalıdır. Odadan çıktıktan sonra eller yıkanmalı veya alkol bazlı el antiseptiği ile 

ovulmalıdır.  

 Odadaki eşyalar ile gereksiz temastan kaçınılmalıdır.  

 Dışkı gibi VRE yoğunluğu fazla olan örnek ile temas edilmesi halinde eldiven 

değiştirilmelidir.  

 Hasta klinik açıdan uygunsa hemen taburcu edilmelidir.  

 VRE ile kolonize veya enfekte hastaların taburculuğunu takiben hasta odalarındaki tüm 

yüzeyler dezenfekte edilmeli ve HEKK Ekibi tarafından bu odalar “Hastane Temizlik ve 

Dezenfeksiyon Talimatı” na göre klinik sorumlu hemşiresi sorumluluğunda oda iki kere 

üst üste yüksek riskli alan temizlik standarlarına uygun bir şekilde dezenfekte edilir ve 

yeni hasta kabul edilir.  

 Temizlik ve Dezenfeksiyon işlemi yapılmadıysa yeni hasta yatırılmamalı ve odadaki 

malzemeler başka hasta için kullanılmamalıdır.  

 Kan ve vücut sıvıları ile kontamine yüzeylerin temizliğinde 1.000 ppm klor 

konsantrasyonu ile yüzey temizlenecektir.  

 Hasta başka bir bölüme veya servise gönderilecekse nakil süresince de izolasyon 

önlemlerine uyulmalı, serviste yatak takımları ve hasta giysileri değiştirilmeli, varsa 

mevcut lezyonların üstü kapatılmalı, hasta ile giden kişilere önlük giydirilmeli ve ilgili 

servis veya kurum uyarılmalıdır.  

 VRE tespit edilen Yoğun Bakım Ünitelerinde rutin olarak ayda bir kez rektal sürüntü 

örneği alınarak VRE kolonizasyonu araştırılmalıdır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


