
 نیسیوانکوما کیوتیب یمقاوم در برابر آنت یانتروکوکھا
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جلوگیری از عفونت و برگھ اطالعاتی مراقبت برای بیماران  
 و مراقبان

 

 

 چیست؟  )VRE( نی س یوانکوما  کیوتیب یمقاوم در برابر آنت  یانتروکوکھا

میتواند باعث عفونت    انتروکوکھاگاھا    نوعی باکتری است کھ عموما در معده انسانھا یافت میشود.  انتروکوکھا
  ن ی سیوانکوما وتیکی بھ نام ی ما معموال عفونت را با آنتی ب خون شود. گردش مجاری ادراری، زخم ھا و در 

  ن ی سی وانکومابھ این آنتی بیوتیک مقاوم میشود، بھ عبارت دیگر،   انتروکوکھادرمان میکنیم. گاھی اوقات 
 )VRE( یا    نیس یوانکوما  کیوت ی ب  یمقاوم در برابر آنت   یانتروکوکھا روی آنھا جواب نمیدھد. ما بھ این حالت  

 میگوئیم. 

 

 دارم؟  VREچطور بدانم 

معموال شامل آزمایش خون و نمونھ برداری از معقد میشود کھ برای آزمایش بھ  VREآزمایش برای 
ما گاھی اوقات از   حامل این باکتری باشند، بنابراینآزمایشگاه برده میشود. سایر اعضا بدن نیز ممکن است  

ا تعیین  انجام این آزمایش ھا بھ کارکنان بخش سالمت کمک میکند تسایر نواحی ھم نمونھ برداری میکنیم. 
 نیاز بھ درمان دارید یا خیر.   VREکنند آیا شما برای  

 

 دارم چھ اتفاقی می افتد؟  VREاگر در بیمارستان تشخیص بدھند 

  درصورتی کھ مشخص شده باVRE  بدین معنا کھ باکتری در بدن شما یا معده  کلونیزه شده اید )
 درمانی نیاز ندارید. شما وجود دارد اما ھیچ نشانھ ای از عفونت نیست)، بھ ھیچ 

  درصورتی کھ عفونی ازVRE  ،ما شما را با آنتی بیوتیک درمان خواھیم کرد.دارید 
  انتقال خواھیم داد. (  یک نفرهدرصورتی کھ عالئمی مانند اسھال داشتھ باشید شما را بھ اتاق

VRE   خودش باعث ایجاد اسھال نمیشود، ھرچند نشانھ ھای اینچنینی میتواند باعث شود عفونت
 راحتتر بھ سایرین منتقل شود.)

  پیش بند زرد پالستیکی یک   ،دستکشکارکنان بخش سالمت در زمان مراقبت از شما ممکن است
 بار مصرف بپوشند.

 



 از بین میرود؟  VREآیا 

VRE  ،را در معده داشتھ باشید،   انتروکوکھاچون طبیعی است کھ نھایتا خود بھ خود از بین میرود. ھرچند
 بھ عنوان حامل احتماال باقی خواھید ماند. درصورتی کھ سالم  باشید برای شما مشکلی ایجاد نخواھند کرد.

 

 حتیاطی انجام دھم؟آیا میبایست در منزل اقدام ا آیا دوستان و خانواده ام در خطر ھستند؟

VRE بھداشت دست ھا حائز  ھای باردار، بچھ ھا و کودکان ندارد. انمخطری برای افراد سالم از جملھ خ
 از کدام ھیچ رعایت اھمیت است و شما میبایست زمانی کھ بھ منزل میروید مرتب دستھای خود را بشورید. 

در منزل ضروری نیست و شما میتوانید طبق معمول بھ  تیاطی برای شستن لباس ھا با سایر موراد  حموارد ا
 روید. بان ھای عمومی مکمراسم و 

 ر بیمارستان بستری شود چھ رخ میدھد؟ درصورتی کھ دوباره د
 داشتید.  VREقبال درصورتی کھ دوباره بستری شوید، میبایست حتما بھ کارکنان بگوئید کھ 

 جھت کسب اطالعات بیشتر لطفا با پرستاری کھ از شما مراقبت میکند صحبت کنید

 


