Başka ne öğrenmek istiyorum?

Bizler kimiz?

VRE, 3+4 MRGN - Nedir bu?

Amaç
Hedefimiz, çok dirençli virüslerin
yayılmasına karşı mücadele etmektir.

• Westküstenkliniken gGmbH
(Heide und Brunsbüttel)
• Kreis Dithmarschen
• St. Georg gGmbH
• St. Johannis gGmbH
• Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH
• Pflegeservice Albersdorf
• Pflegewerk Albersdorf gGmbH Haus Möller &
Tiessen
• Seniorenresidenz Dethlefsen
• Alten- und Pflegeheim Am Kaiser-Wilhelm-Kanal
• Haus Uthaven GmbH
• Pflegezentrum Marsch und Geest
• DRK -Altenhilfezentrum „Ernst-Heinrich-DetlefsHaus“
• DRK -Altenhilfezentrum „Haus Süderdöﬀte“
• DRK -Altenhilfezentrum „Haus am Park“
• DRK KV-Dithmarschen
• Sicher-Daheim GmbH „Juhlsche Villa“
• Pflegeheim Kohlsaat
• Reha-Haus-Buchholz GmbH
• Seniorenhaus Lunden GmbH & Co. KG
• DOMICIL-Seniorenpflegeheim Am Markt GmbH

MR E - Dithmarschen ağı

İşbirliği yapanlar

Müessesenin / kuruluşun mührü

Bakım tesislerinde yatarak ve evde bakım gören
çok dirençli virüs kapmış olan

sakinlerin/müşterilerin yakınları
için bilgilendirme

www.dithmarschen.sh-mre.de
MRE-Netzwerk Dithmarschen
Esmarchstr. 50, 25746 Heide
Tel. 0481 785 49 00
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MRE-Dithmarschen ağı
Ç OK D AYANIKLI V IRÜSLER

VRE, 3+4 MRGN - Nedir bu?

Nasıl bir tutum sergilemeliyim?

Nerede ne yapılmalı?

İnsan vücuduna karşı zararlı olmayan birçok

Etkilenen kişi tecrit edilmek zorunda olmayıp,

Belirli faaliyetlerde

bakteri son yıllarda antibiyotiklere karşı direnç

sosyal yaşama katılabilir.

(örn. Emme, ağız bakımı) bir ağız-burun

geliştirerek bu nedenle tıbbi bir sorun haline

korumalığının kullanımı önerilir

gelmişlerdir. Vücuttaki bu bakterileri tam olarak
öldürmek şuan için mümkün değil.
Yayılmaları sadece standart temizlik kurallarına
harfi harfine uymakla minimize edilebilmektedir.

Tavsiye olunan alanların dezenfeksiyonu.
• İlk etapta el hijyeni Çünkü bu virüslerin aktarımı, yani bulaşması

İcabında yaraların antiseptik tedavisi.

doğrudan veya dolaylı el teması ile
Almanya‘da, gram negatif bakterili enfeksiyonlar
(bunlar, belirli bir içyapıya sahiptir) 4 farklı antibiyotik grubu ile tedavi edilmektedirler.
VRE (Vankomisin Dirençli Enterokoklar) bu 4
antibiyotik gruplarından birine karşı dirençli olan

gerçekleşmektedir.
• Klozetler, lavabolar, musluklar, kulplar
vs. günde en az bir kez dezenfeksiyon
maddeleri ile silinmelidirler.
• Etkilenen kişinin kendine ait bakım eşyaları

bakterilerdir.

olmalıdır (örn. Sabun, diş bakım eşyaları,

(Vankomisin glikopeptid antibiyotikler grubuna

havlu).

aittir).
MRGN (Çok dirençli gram-negatif çubuklar) bakterileri birden fazla antibiyotik gruplarına karşı
duyarsız (dirençli) olan bakterilerdir.
3MRGN’ler mevcut 3 veya 4 antibiyotik gruplarına
karşı dirençlidirler.
4MRGN’ler mevcut 4 antibiyotik grubunun 4 ne
karşı dirençlidirler. Yani tümüne karşı.

• Çamaşırlar en az 60 derecede yıkanmalıdır.
• Çatal bıçak ve tabaklar bulaşık makinesinde
en az 65 derecede yıkanmalıdır.
• Bağırsağa yerleşmiş olması durumunda
etkilenen kişinin kendine ait bir tuvaleti
olması önerilir.

Çamaşır ve atıkların bakım faaliyetini takiben
imha edilmesi.
Nakil
Bir hastaneye veya başka bir eve veya muayenehaneye nakilde (röntgen çekimi için de olsa)
kolonizasyon veya enfeksiyon bildirilmelidir.

