
Tháng 8 năm 2019
Vietnamese | Tiếng Việt

Thông tin dành cho bệnh nhân, gia đình và
khách tới thăm
Vi khuẩn đường ruột sản sinh Carbapenemase hay CPE

Vi khuẩn đường ruột là gì?
Vi khuẩn đường ruột là vi khuẩn thường sống vô
hại trong ruột mọi người. Nếu vi khuẩn này ra
khỏi ruột, chúng có thể gây nhiễm trùng như
nhiễm trùng đường tiểu. Vấn đề này thường xảy
ra nhất ở những người có hệ thống miễn dịch suy
yếu hoặc bị các vấn đề sức khỏe dài hạn nhất
định.

Vi khuẩn đường ruột sản sinh
Carbapenemase (CPE) là gì?
CPE là Vi khuẩn đường ruột trong ruột chúng ta,
đã kháng được với các loại thuốc kháng sinh
thông thường và rất công hiệu. Điều này biến
chúng từ vô hại thành có thể gây nhiễm trùng
trầm trọng. Nhiễm trùng CPE khó điều trị hơn vì
có ít thuốc kháng sinh công hiệu. Quý vị có thể bị
CPE nhưng không có bất kỳ triệu chứng nào hết.
Trong trường hợp này, CPE sống vô hại trong cơ
thể quý vị mà không gây ra vấn đề gì cả, điều này
gọi là vi sinh vật cư trú hoặc người mang mầm
CPE. Nếu là người mang mầm bệnh, quý vị
không cần phải điều trị. Trường hợp này khác với
nhiễm trùng thường gây ra các triệu chứng và
khiến quý vị không khỏe.

CPE lây lan bằng cách nào?
CPE không lây lan qua không khí do ho hoặc hắt
hơi. CPE chủ yếu lây lan khi quý vị chạm vào các
bề mặt. Người mang mầm bệnh hoặc bị nhiễm
trùng CPE, có thể làm lây lan CPE qua tay chưa
rửa, thiết bị đã sử dụng và không rửa sạch không
kỹ hoặc khi sử dụng bất kỳ bề mặt chung và đơn
giản như băng ghế ngồi. Quý vị có thể lây hoặc bị
nhiễm CPE trong cộng đồng hoặc trong bệnh
viện.

Tại sao tôi lại được làm xét nghiệm?
Nhiều người bị CPE không có triệu chứng. Quý vị
sẽ được làm xét nghiệm nếu có khả năng quý vị
là người mang mầm bệnh. Có thể quý vị đã được
chăm sóc y tế ở nước ngoài hoặc đã tiếp xúc với
người bị CPE. Điều quan trọng là phải biết nếu
quý vị có CPE để bác sĩ có thể xác định loại
thuốc kháng sinh phù hợp nhất để điều trị cho
quý vị nếu quý vị bị nhiễm trùng. Chúng tôi cũng
sẽ thực hiện các biện pháp để giảm nguy cơ lây

lan CPE sang người khác. Nếu CPE gây nhiễm
trùng, quý vị có thể bị bệnh nặng.
Quý vị sẽ làm xét nghiệm dò tìm CPE
đối với tôi như thế nào?
Chúng tôi thử mẫu phân quý vị. Nếu chúng tôi
không thể thử phân quý vị thì chúng tôi sử dụng
tăm bông hoặc dụng cụ nhỏ để lấy mẫu xét
nghiệm từ trực tràng (hậu môn) quý vị. Chúng tôi
có thể cần phải lấy các mẫu xét nghiệm khác như
nước tiểu.

Khi nào tôi sẽ biết nếu tôi có CPE?
Kết quả xét nghiệm có thể mất một vài ngày.
Trong thời gian này, quý vị có thể phải ở trong
một phòng đơn. Nhân viên cũng có thể sử dụng
các biện pháp phòng ngừa để giữ an toàn cho
quý vị và các bệnh nhân khác.

Tôi đã được cho biết rằng tôi có CPE,
chuyện gì xảy ra bây giờ?
Kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được thảo
luận với quý vị và ghi vào bệnh án của quý vị.
· Như thường lệ, nhân viên sẽ làm sạch tay

trước và sau khi chạm vào quý vị. Họ cũng
sẽ mặc tạp dề hoặc áo choàng khi chăm sóc
quý vị.

· Nếu không đang ở trong phòng đơn, quý vị
có thể phải dời phòng. Trên cửa phòng quý vị
sẽ có dấu hiệu để nhắc nhở mọi người về
tầm quan trọng của việc kiểm soát nhiễm
trùng.

· Hãy hỏi y tá xem quý vị có thể rời khỏi phòng
mình được không nếu quý vị cảm thấy đủ
khỏe.

· Thường xuyên rửa tay kỹ bằng xà-bông và
nước và đặc biệt là sau khi đi tiêu tiểu, trước
khi rời khỏi phòng và khi trở về phòng.

· Chỉ sử dụng phòng vệ sinh dành riêng cho
quý vị sử dụng.

Ai có thể đến thăm tôi?
Thân nhân và khách tới thăm khỏe mạnh có thể
đến thăm quý vị. Nếu khách tới thăm quý vị bị
bệnh, chúng tôi khuyên họ nên tránh xa cho đến
khi họ khỏe hơn.
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Khách tới thăm quý vị nên:
· làm sạch tay trước khi vào phòng và khi rời

khỏi phòng
· không sử dụng phòng tắm của quý vị
· không ăn hoặc uống trong phòng của quý vị.

Nếu trẻ em đến thăm quý vị trong bệnh viện,
chúng phải luôn luôn có người trông coi để bảo
đảm an toàn. Khách tới thăm đang được điều trị
bệnh nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi đến thăm.

Có cách điều trị CPE hay không?
Nhiễm trùng CPE có thể rất khó điều trị. Nhiễm
trùng gây ra bởi CPE được bác sĩ chuyên khoa
bệnh truyền nhiệm hướng dẫn điều trị, họ có thể
giúp xác định cách điều trị bằng thuốc kháng sinh
tốt nhất.
Những người có CPE có thể sẽ có chúng trong
một thời gian dài. Cơ thể của quý vị có thể loại bỏ
CPE khỏi ruột khi quý vị hồi phục nhưng không
phải lúc nào cũng vậy. Uống thuốc kháng sinh có
thể khuyến khích CPE lại phát triển trong ruột vì
vậy chỉ nên uống thuốc kháng sinh khi có lý do rất
chính đáng. Có các loại thuốc kháng sinh để điều
trị nhiễm trùng CPE nhưng chúng sẽ không loại
bỏ CPE khỏi ruột. Tình trạng có CPE của quý vị
sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ khía cạnh nào
khác của việc chăm sóc của quý vị.

Khi tôi về nhà thì sao?
Có một số biện pháp phòng ngừa đơn giản tại
nhà.
Không nên: sử dụng chung khăn tắm, xà-bông,
xơ mướp và khăn mặt trừ phi trước tiên đã làm
sạch hoặc giặt sạch chúng.
Nên:
· sử dụng chung đĩa, ly và tấm trải sau khi đã

rửa sạch, với người khác (rửa sạch như
thường lệ)

· tiếp tục đến thăm và để bạn bè và gia đình
đến thăm quý vị

· đi bất cứ nơi nào quý vị muốn đi, ví dụ như
mua sắm.

Luôn luôn rửa tay bằng xà-bông và nước:

· sau khi đi tiêu tiểu
· trước khi nấu nướng thức ăn và ăn

· trước và sau khi quý vị chạm vào bất kỳ vết
thương hoặc thiết bị y tế nào

· trước và sau khi tới nơi chốn công cộng/sử
dụng chung mà quý vị cần phải thường
xuyên chạm vào các bề mặt (ví dụ như tập
thể dục, chuyên chở công cộng, trung tâm
mua sắm).

Không cần sử dụng chất tẩy rửa đặc biệt nào
trong nhà quý vị và có thể giặt giũ quần áo quý vị
như thường lệ, chung với đồ giặt của người khác
trong gia đình. Có thể rửa tất cả vật dụng ăn
uống và bát đĩa như thường lệ. Quý vị có thể đi
làm trở lại. Không có biện pháp phòng ngừa đặc
biệt nào ngoài làm sạch tay quý vị.
Điều quan trọng là nói cho các nhà cung cấp dịch
vụ chăm sóc sức khỏe khác biết về kết quả xét
nghiệm dương tính CPE của quý vị để họ có thể
sắp xếp cách thức chăm sóc tốt nhất.

Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?
Hãy hỏi bác sĩ hoặc y tá. Quý vị cũng có thể xin
được nói chuyện với một ai đó trong nhóm ngăn
ngừa và kiểm soát nhiễm trùng của bệnh viện.
Thông tin trực tuyến khác có sẵn tại:
www.cec.health.nsw.gov.au/patient-safety-
programs/assurance-governance/healthcare-
associated-infections
và Australian Commission on Safety and Quality in
Health Care (Ủy hội Đặc trách An toàn và Chất lượng
Chăm sóc Sức khỏe của Úc)
www.safetyandquality.gov.au/wp-
content/uploads/2017/12/CPE-Guide_Patient-
information.pdf

Healthcare Associated Infections (HAI) (Chương trình
Chăm sóc Sức khỏe Nhiễm trùng Liên quan) trợ giúp
các khu vực y tế địa phương và các mạng lưới
chuyên khoa tại NSW đối phó với và theo dõi việc
phòng ngừa và kiểm soát HAI. Muốn biết thêm thông
tin về chương trình Nhiễm trùng Liên quan, xin truy
cập http://www.cec.health.nsw.gov.au


