Enterococi rezistenți la vancomicină (VRE)
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pentru părinți și îngrijitori
Ce sunt enterococii rezistenți la vancomicină (VRE)?

VRE sunt bacterii care se găsesc în mod obișnuit în intestinele (mațele) oamenilor.
Câteodată enterococii pot cauza infecții în tractul urinar, răni și în sânge. În general,
tratăm aceste infecții cu un antibiotic numit vancomicină. Câteodată, enterococii devin
rezistenți la acest antibiotic, cu alte cuvinte, vancomicina nu mai funcționează împotriva
lor. Numim aceștia enterococi rezistenți la vancomicină sau VRE.

De unde știu dacă am VRE?

Testarea pentru VRE presupune, de obicei, fie prelevarea unei mostre de scaun ori o
mostră rectală pe care o trimitem la laborator pentru analiză. Și alte părți ale corpului
pot fi purtătoare de aceste bacterii, așadar, câteodată prelevăm probe din alte părți.
Efectuarea acestor teste va ajuta cadrul medical să stabilească dacă aveți sau nu
nevoie de tratament pentru VRE.

Ce se întâmplă dacă se constată că sunteți purtător de VRE cât
sunteți în spital?

 Dacă se constată că aveți colonii de VRE, (cu alte cuvinte, dacă aveți bacterii pe
corp sau în intestine dar nu arătați semnele infecției) nu veți avea nevoie de
niciun tratament.
 Dacă aveți o infecție cu VRE, vă vom trata cu antibiotice.
 Ați putea avea nevoie de o cameră de o persoană cât timp aveți simptome
precum diaree. (VRE în sine nu cauzează diaree însă, simptomele de acest gen
ar putea duce la răspândirea cu ușurință a infecției la alții)
 Cadrele medicale vor purta un șorț galben de plastic de unică folosință și mănuși
atunci când vă vor îngriji.

VRE va trece?

VRE ar putea trece de la sine la un moment dat. Însă, deoarece este normal să aveți
enterococi în intestine, este posibil să rămâneți purtător/purtătoare. Aceștia nu ar trebui
să vă cauzeze probleme dacă aveți o stare fizică bună și sunteți sănătos/sănătoasă.

Prietenii și familia mea sunt supuși vreunui risc? Trebuie să iau
măsuri de precauție acasă?

VRE nu afectează persoanele sănătoase, inclusiv femeile însărcinate, copiii și
bebelușii. Buna igiena este importantă și trebuie să continuați să o mențineți când
mergeți acasă. Nu există măsuri de precauție speciale atunci când vă spălați hainele
sau alte obiecte acasă și puteți merge la evenimente sociale sau locuri publice ca de
obicei.

Ce se îtâmplă dacă sunt internat(ă) în spital din nou?

Dacă sunteți internat(ă) în spital din nou, este important să spuneți personalului că ați
avut VRE în trecut.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să discutați cu asistentul medical
care vă îngrijește

