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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 
 
 
 

 
1.AMAÇ 

VRE ( Vankomisine Dirençli Enterokoklar) enfeksiyonlarını önlemek için gerekli kontrol 

önlemlerini belirlemek, olası salgınları önlemek 

2. KAPSAM 

Hastanedeki tüm birimler ve çalışanları kapsar. 

3.TANIMLAR 

Özel bir tanım yoktur 

4.UYGULAMA 

4.1. VRE ile enfekte ya da kolonize hastalar hakkında hastane politikalarını belirleyen EKK bilgilendirilmelidir. 

4.2. En ufak bir gecikme VRE’nin daha da yayılması ve kontrol çabalarını zorlaştırmasına neden olacağından, VRE 

saptanır saptanmaz hemen önlem alınmalı ve uygulamaya geçilmelidir. 

4.3. Klinik örnekten VRE izole edildiğinde, ilgili klinik ve personeli acilen bilgilendirilmelidir. 

4.4. VRE’nin hastadan hastaya geçişini önlemek için VRE ile enfekte ya da kolonize hastalar ayrı (özel) odalara, bu 

mümkün değilse bir odaya toplanmalıdır ( temas izolasyonu ). 

4.5. VRE ile enfekte ya da kolonize bir hastanın odasına girerken temiz, nonsteril eldiven giyilmelidir. Hasta 

bakımında, yüksek konsantrasyonda VRE içerdiği düşünülen materyal (örneğin dışkı) ile temas sonrası eldiven 

değiştirilmelidir. 

4.6.VRE enfekte ya da kolonize bir hastanın odasına girerken eğer hasta ya da çevre ile temas söz konusu ise, 

temiz, nonsteril koruyucu önlük giyilmelidir. 

4.7. Hasta odasından çıkmadan eldivenler ve koruyucu önlük çıkarılmalı, antiseptik sabunla ya da alkol bazlı 

antiseptik ajanla eller yıkanmalıdır. Sabun her zaman VRE’yi uzaklaştıramayacağından eller, eldivenleri çıkarırken 

ya da eldivene rağmen kontamine edilmemeye gayret edilmelidir. 

4.8. Eldiven ve koruyucu önlük çıkarıldıktan sonra, eller ve elbiseler hasta odasında muhtemel kontamine 

olabilecek yerler ile (kapı tokmağı, perdeler vb) temas etmemelidir. 

4.9. Steteskop, tansiyon aleti ve termometre gibi tıbbi ekipmanların her hasta için ayrılması ya da kontamine olan 

hasta grubuna ayrılması sağlanmalıdır. Eğer bu aletler diğer hastalara da kullanılacaksa kullanmadan önce 

öncelikle uygun şekilde dezenfekte edilmelidir. 

4.10. Odalar uygun dezenfektan (desam-ox) ile dezenfekte edilmelidir. 

4.11. VRE ile enfekte yada kolonize olduğu saptanan yeni hastaların, oda arkadaşlarından kültür için mümkünse 

dışkı, bu mümkün olmazsa rektal sürüntü alınmalı, gerekirse bu hastalara da izolasyon önlemleri uygulanmalıdır. 

İnfeksiyon kontrol önlemleri açısından, serviste yatan diğer hastalar da VRE kolonizasyonu açısından taranmalıdır. 

4.12. VRE ile enfekte yada kolonize hastaların izolasyon önlemlerinin sonlandırılması için, birer hafta ara ile alınan 

en az 3 kültür negatifliği olması gerekir. 

4.13. Kolonize iken hastaneden taburcu edilip evine gönderilen hastalar yeniden hastaneye başvurma ihtimaline 

karşı ellerine verilecek uygun bir yazı ile başvuracağı sağlık kurumu uyarılmalıdır. 
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4.14. VRE ile enfekte yada kolonize hasta taburcu edilerek bakımevine, başka bir hastaneye gönderilmesi 

planlandığında, hastanın gideceği birim VRE izolasyon önlemleri açısından uyarılmalıdır. Yeniden hastaneye 

yatmaları gerektiğinde bu hastaların tanınmasını sağlayacak bir kayıt sisteminin oluşturulması ( tekrar yatışta 

tarama çalışmalarının sonuçları belli olana kadar izolasyon uygulanmalıdır ) 

4.15. Önlemleri ve uygun işlemleri monitorize etmek için sistem(ler) kurulmalıdır (örneğin; VRE kolonizasyonu 

kümülatif insidansı veya insidans yoğunluğu, VRE izolasyon önlemleri ve el yıkamaya uyum oranı, laboratuvarda 

VRE identifikasyonu ile servislerde izolasyon önlemlerinin uygulanması arasındaki zaman farkı, servise kabul 

edilen ve izolasyon önlemleri uygulanan hastalardan daha önce kolonize olanların yüzdesi vb).Bu verilerin, klinik, 

yönetsel, laboratuvar birimlere dağıtılması ve eğitim ile kontrol çabalarının güçlendirilmesi sağlanmalıdır. 

4.16. VRE izole edilen birimde çalışan personel izolasyon önlemleri konusunda yeniden eğitilmelidir. 

5.İLGİLİ DÖKUMAN 

İlgili dökuman yoktur. 


