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Enterobakteri nedir? 

Enterobakteriler, normalde herkesin bağırsağında 

yaşayan zararsız bakterilerdirll Bu bakteriler 

bağırsak dışına çıkarsa, idrar yolları enfeksiyonları 

gibi enfeksiyonlara yol açabilir. Bu durum, bağışıklık 

sistemi zayıflamış veya uzun süren rahatsızlıkları 

olan kişilerde daha sık yaşanır. 

Karbapenem Üreten Enterobakteri (CPE) 

Nedir? 

CPE'ler, bağırsaklarımızda yaşayan, her zaman 

kullanılan son derece etkili antibiyotiklere direnç 

kazanmış Enterobakterilerdir. Böylece normalde 

zararsız olan bakteriler, ciddi enfeksiyonlara yol 

açma riskini taşımaya başlar. CPE enfeksiyonunun 

tedavisi zordur çünkü etkili olabilecek çok az 

antibiyotik vardır. Sizde CPE olmasına rağmen hiç 

belirti göstermeyebilirsiniz. CPE'nin vücudunuzda 

soruna yol açmadan yaşadığı böyle durumlara 

kolonizasyon veya CPE taşıyıcılığı denir. 

Taşıyıcıysanız tedavi edilmenize gerek olmaz. Bu 

durum, genellikle belirti gösteren ve sizi hasta eden 

enfeksiyonlardan farklıdır.  

CPE nasıl yayılır? 

CPE, öksürerek veya hapşırarak hava yoluyla 

yayılmaz. Çoğunlukla yüzeylere temas edildiğinde 

bulaşır. Taşıyıcı ya da CPE enfeksiyonu olan bir 

kişi, ellerini yıkamayarak, aletleri kullanıp yeterince 

temizlemeyerek veya tezgâh gibi ortak yüzeyleri 

kullanarak CPE'yi yayabilir. Halk arasında veya 

hastanede CPE'yi yayabilir veya CPE kapabilirsiniz.  

Neden test oluyorum? 

CPE'li birçok kişi belirti göstermez. Taşıyıcı olma 

ihtimaliniz varsa test edilirsiniz. Yurtdışında tedavi 

görmüş veya CPE'li biriyle temas etmiş olabilirsiniz.  

CPE'niz olup olmadığını bilmemiz önemlidir; 

böylece, enfeksiyonunuz varsa doktorlar sizi tedavi 

etmek için en uygun antibiyotiği belirleyebilir. 

CPE'nin başka insanlara bulaşma riskini azaltmak 

için de önlem alırız. CPE enfeksiyona yol açarsa sizi 

çok hasta edebilir. 

CPE testimi nasıl yapacaksınız? 

Dışkınızdan bir örnek alarak test ederiz. Dışkınızı 

test edemiyorsak, rektumunuzdan (makat) bir örnek 

almak için küçük bir çubuk kullanırız. İdrar örneği 

gibi başka örnekler de almamız gerekebilir. 

Bende CPE olup olmadığını ne zaman 

öğrenebilirim? 

Test sonuçlarının gelmesi birkaç gün sürebilir. Bu 

süre içerisinde tekli odada kalmanız istenebilir. 

Çalışanlarımız sizin ve diğer hastalarımızın 

güvenliği için önlemler alabilir.  

Bende CPE olduğunu öğrendim, şimdi ne 
olacak? 

Test sonucu pozitif çıkarsa sizinle görüşürüz ve bu 

sonucu sağlık dosyanıza kaydederiz. 

• Çalışanlar, her zamanki gibi size dokunmadan 

önce ve dokunduktan sonra ellerini yıkarlar. 

Ayrıca sizinle ilgilenirken önlük giyerler. 

• O ana kadar tekli odada kalmıyorsanız,  yeriniz 

değiştirilebilir. Kapınızda, enfeksiyon 

kontrolünün önemini herkese hatırlatmak üzere 

bir tabela bulunur. 

• Kendinizi iyi hissediyorsanız, hemşirenize 

odanızdan çıkıp çıkamayacağınızı sorun.  

• Ellerinizi sabun ve su kullanarak, özellikle 

tuvaletten sonra, odanızdan çıkmadan önce ve 

odanıza döndükten sonra sık sık, adamakıllı 

yıkayın.  

• Yalnızca sizin kullanabileceğiniz tuvaleti 

kullanın.  

Ziyaretime kimler gelebilir? 

Sağlıklı aile fertleriniz ve ziyaretçileriniz, ziyaretinize 

gelebilir. Ziyaretçileriniz hastaysa, iyileşene kadar 

yanınıza gelmemelerini öneririz.  
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Ziyaretçileriniz: 

• odanıza girmeden ve odanızdan çıkmadan önce 

ellerini yıkamalı  

• banyonuzu kullanmamalı 

• odanızda yiyip içmemelidir. 

Hastaneye bir çocuk ziyaretçiniz gelirse, güvenliği 

için her zaman gözetim altında olmalıdır. Kendileri 

tedavi gören hastalar ziyaret etmeden önce 

doktorlarına danışmalıdır. 

CPE'nin tedavisi var mıdır? 

CPE'nin yol açtığı enfeksiyonları tedavi etmek çok 

zor olabilir. CPE'nin yol açtığı enfeksiyonlar, en iyi 

antibiyotik tedavisini belirleyebilecek bir bulaşıcı 

hastalıklar uzmanının önerileriyle idare edilir.  

CPE'si olanlar, bu hastalıktan büyük olasılıkla uzun 

süre kurtulamazlar. Siz iyileştikçe vücudunuz CPE'yi 

bağırsaklarınızdan atabilir, ancak her zaman böyle 

olmayabilir. Antibiyotik almanız CPE'nin 

bağırsaklarınızda yeniden oluşmasını 

sağlayabileceğinden, antibiyotikler ancak çok 

gerektiğinde alınmalıdır. Antibiyotikler, CPE 

enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılabilirler, 

ancak CPE'yi bağırsaklarınızdan atmazlar. CPE 

durumunuz, bakımınızla ilgili diğer konuları 

etkilememelidir. 

Eve döndüğümde ne olacak? 

Evde alabileceğiniz basit önlemler vardır. 

Asla: havlu, kuru sabun, banyo lifi ve yüz temizleme 

bezlerinizi yıkamadan veya temizlemeden 

paylaşmayın. 

Bunları yapabilirsiniz: 

• tabak, bardak ve nevresimlerinizi yıkadıktan 

sonra başka insanlarla paylaşabilirsiniz (her 

zamanki gibi yıkayabilirsiniz) 

• ailenizi ve arkadaşlarınızı ziyaret edebilir, siz de 

onları ağırlayabilirsiniz 

• istediğiniz yere, örneğin alışverişe gidebilirsiniz. 

 

Ellerinizi her zaman su ve sabunla yıkayın: 

• tuvalete gittikten sonra 

• yemek hazırlamadan ve yemeden önce 

• yaralara veya tıbbi cihazlara dokunmadan önce 

ve dokunduktan sonra  

• yüzeyleriyle sık sık temas ettiğiniz ortak 

kullanımlı/halka açık bir yeri ziyaret etmeden 

önce, ziyaret ettikten sonra (örn. spor salonu, 

toplu ulaşım, alışveriş merkezi). 

Evinizde özel bir temizlik yapılması gerekmez; 

giysileriniz de evde çıkan diğer çamaşırlarla birlikte 

her zamanki gibi yıkanabilir. Yemek yerken 

kullandığınız tabak çanaklar her zamanki gibi 

yıkanabilir. İşe dönebilirsiniz. Ellerinizi yıkamanız 

dışında özel bir önlem almanıza gerek yoktur. 

Diğer sağlık kuruluşlarına da pozitif CPE testi 

sonucunuzu haber vermeyi unutmayın, böylece 

sizin için en iyi bakımı ayarlayabilirler. 

Daha fazla bilgiye nereden ulaşabilirim? 

Doktorunuza veya hemşirenize sorabilirsiniz. Ayrıca 

hastanenin enfeksiyonu önleme ve kontrol 

ekibinden biriyle de konuşabilirsiniz. 

Daha fazla bilgiye internet üzerinden ulaşabilirsiniz: 

www.cec.health.nsw.gov.au/patient-safety-

programs/assurance-governance/healthcare-

associated-infections  

ve Australian Commission on Safety and Quality in 

Health Care (Avustralya Sağlık Bakımında Güvenlik 

ve Kalite Komisyonu)  

www.safetyandquality.gov.au/wp-

content/uploads/2017/12/CPE-Guide_Patient-

information.pdf 
 

 

Healthcare Associated Infections (HAI) Program  

(Sağlık Bakımıyla İlişkili Enfeksiyonlar Programı), 

NSW eyaletindeki yerel sağlık bölgelerine ve 

uzmanlık ağlarına, bu enfeksiyonların önlenmesi ve 

kontrolüyle ilgili yardımcı olur. Sağlık Bakımıyla İlişkili 

Enfeksiyonlar programıyla ilgili daha fazla bilgi için 

lütfen http://www.cec.health.nsw.gov.au adresini 

ziyaret edin.  
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