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Πληροφορίες για ασθενείς, οικογένειες και επισκέπτες
Εντεροβακτήρια που παράγουν Καρβαπενεμάση ή CPE

Τι είναι τα Εντεροβακτήρια;
Τα εντεροβακτήρια είναι βακτήρια που κανονικά ζουν στο
έντερο, χωρίς να προκαλούν βλάβες. Αν μετακινηθούν
έξω από το έντερο, μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις,
όπως του ουροποιητικού συστήματος. Αυτό συμβαίνει
συχνότερα σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό
σύστημα ή με μακροχρόνια προβλήματα υγείας.

Τι είναι τα Εντεροβακτήρια που παράγουν
καρβαπενεμάση (CPE);
Τα CPE είναι εντεροβακτήρια στα έντερά μας, που έχουν
γίνει ανθεκτικά στα συνήθη και εξαιρετικά αποτελεσματικά
αντιβιοτικά. Αυτό από αβλαβή, τα καθιστά ικανά να
προκαλούν σοβαρές λοιμώξεις. Μια λοίμωξη από CPE
είναι δυσκολότερο να θεραπευτεί, γιατί υπάρχουν
λιγότερα αποτελεσματικά αντιβιοτικά. Μπορεί να έχετε
CPE,αλλά να μην έχετε συμπτώματα. Σε αυτή την
περίπτωση, τα CPE ζουν στο σώμα σας χωρίς να
προκαλούν προβλήματα. Αυτό ονομάζεται αποικισμός ή,
με άλλα λόγια, είστε φορέας CPE. Αν είστε φορέας, δεν
χρειάζεστε θεραπεία. Είναι κατάσταση διαφορετική από
τη λοίμωξη, η οποία προκαλεί συμπτώματα και σας κάνει
να αισθάνεστε άρρωστοι.

Πώς μεταδίδονται ταCPE;
Τα CPE δεν μεταδίδονται μέσω του αέρα με τον βήχα
ή το φτάρνισμα, αλλά κυρίως με το άγγιγμα
επιφανειών. ένας φορέας ή άτομο που έχει λοίμωξη
από CPE, μπορεί να τα μεταδώσει με άπλυτα χέρια,
εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε και δεν καθαρίστηκε
καλά ή με κοινή και απλή χρήση οποιωνδήποτε
επιφανειών όπως πάγκων. Μπορείτε να μεταδώσετε  ή
να κολλήσετε CPE στις κοινωνικές επαφές σας ή σε
νοσοκομείο.

Γιατί κάνω εξέταση;
Πολλοί άνθρωποι με CPE δεν έχουν συμπτώματα. Θα
εξεταστείτε, αν υπάρχει πιθανότητα να είστε φορέας.
Ίσως είχατε ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό ή ήρθατε
σε επαφή με κάποιον που έχει CPE. Είναι σημαντικό
να γνωρίζετε αν έχετε CPE, για να μπορέσουν οι
γιατροί σας να βρουν το καταλληλότερο αντιβιοτικό για
να σας θεραπεύσουν, αν έχετε λοίμωξη. Θα λάβουμε
επίσης μέτρα για να μειώσουμε τον κίνδυνο μετάδοσης

των CPE σε άλλα άτομα. Αν τα CPE προκαλέσουν
λοίμωξη, μπορεί να αρρωστήσετε πολύ σοβαρά.

Πώς θα με εξετάσετε για CPE;
Θα εξετάσουμε ένα δείγμα από τα κόπρανά σας. Αν
δεν μπορούμε, τότε χρησιμοποιούμε μπατονέτα ή ένα
μικρό εφαρμοστή, για να πάρουμε δείγμα από το ορθό
σας (πρωκτό). Μπορεί να χρειαστεί να πάρουμε και
άλλα δείγματα, όπως δείγμα ούρων.

Πότε θα ξέρω αν έχω CPE;
Ίσως χρειαστούν μερικές ημέρες για να βγουν τα
αποτελέσματα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, ίσως σας
ζητήσουμε να μείνετε σε μονόκλινο δωμάτιο. Το
προσωπικό ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσει
προφυλάξεις, για να κρατήσει ασφαλείς εσάς και άλλους
ασθενείς.

Μου είπαν ότι έχω CPE. Τι θα συμβεί
τώρα;
Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, θα το συζητήσουμε μαζί
σας και θα το καταγράψουμε στο ιατρικό σας αρχείο.
· Όπως πάντα, τα μέλη του προσωπικού θα

καθαρίσουν τα χέρια τους πριν και μετά την επαφή
μαζί σας. Θα φορούν επίσης ποδιά ή ρόμπα όταν
σας φροντίζουν.

· Αν δεν είστε ήδη σε μονόκλινο δωμάτιο, ενδέχεται να
μετακινηθείτε. Μια πινακίδα στην πόρτα σας θα
θυμίζει σε όλους τη σημασία του ελέγχου των
λοιμώξεων.

· Ρωτήστε τους νοσηλευτές σας αν μπορείτε να βγείτε
από το δωμάτιό σας, σε περίπτωση που νιώθετε
αρκετά καλά.

· Να πλένετε καλά τα χέρια σας συχνά, με σαπούνι και
νερό, και ειδικά μετά τη χρήση της τουαλέτας, πριν
φύγετε από το δωμάτιό σας και όταν επιστρέφετε.

· Να χρησιμοποιείτε μόνο την τουαλέτα που
προορίζεται για δική σας χρήση.

Ποιος μπορεί να με επισκέπτεται;
Υγιή μέλη της οικογένειας και υγιείς επισκέπτες μπορούν
να σας επισκέπτονται. Αν οι επισκέπτες σας είναι
άρρωστοι, τους συμβουλεύουμε να μείνουν μακριά σας,
μέχρι να είναι καλύτερα.
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Οι επισκέπτες σας πρέπει:
· να πλένουν τα χέρια τους πριν μπουν στο δωμάτιό

σας και όταν φεύγουν από αυτό
· να μη χρησιμοποιούν το μπάνιο σας
· να μην τρώνε ή πίνουν στο δωμάτιό σας.

Αν σας επισκεφθεί ένα παιδί στο νοσοκομείο, πρέπει να
επιτηρείται συνεχώς, για την ασφάλειά του. Επισκέπτες
που υποβάλλονται οι ίδιοι σε οποιαδήποτε θεραπεία,
πρέπει να συμβουλευθούν τον γιατρό τους πριν σας
επισκεφθούν.

Υπάρχει θεραπεία για CPE;
Οι λοιμώξεις που προκαλούνται από τα CPE μπορεί να
είναι πολύ δύσκολο να θεραπευθούν. Αντιμετωπίζονται
με τη βοήθεια ειδικού για μολυσματικές ασθένειες, ο
οποίος έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει την καλύτερη
αντιβιοτική αγωγή.

Τα άτομα με CPE θα το έχουν πιθανώς για πολύ καιρό.
Το σώμα σας ενδεχομένως να καθαρίσει το CPE από το
έντερο καθώς αναρρώνετε, ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει
πάντοτε. Η λήψη αντιβιοτικών είναι δυνατόν να
ενθαρρύνει τα CPE να αναπτυχθούν στο έντερο και πάλι,
γι’ αυτό πρέπει να λαμβάνονται μόνο για πολύ σημαντικό
λόγο. Τα αντιβιοτικά είναι διαθέσιμα για τη θεραπεία της
λοίμωξης από CPE, αλλά δεν θα καθαρίσουν τα CPE από
το έντερο. Η κατάσταση του CPE σας δεν πρέπει να
επηρεάζει οποιαδήποτε άλλη πτυχή της φροντίδας σας.

Τι θα συμβεί όταν επιστρέψω στο σπίτι;
Υπάρχουν μερικές απλές προφυλάξεις στο σπίτι.

Απαγορεύεται: να χρησιμοποιείτε από κοινού με τους
άλλους πετσέτες, σαπούνια, σφουγγάρια μπάνιου και
προσόψια, εκτός αν πρώτα έχουν καθαριστεί ή πλυθεί.

Επιτρέπεται:
· να χρησιμοποιείτε από κοινού με άλλους πιάτα,

φλιτζάνια και σεντόνια, αφού πρώτα έχουν καθαριστεί
(πλύνετέ τα όπως συνήθως)

· να συνεχίσετε να ανταλλάσσετε επισκέψεις με τους
φίλους και την οικογένειά σας

· να πηγαίνετε όπου θέλετε, π.χ. για ψώνια.

Πάντοτε να πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό:

· αφού πάτε στην τουαλέτα
· πριν ετοιμάσετε φαγητό και φάτε

· πριν και αφού αγγίξετε τυχόν πληγές ή ιατρικές
συσκευές

· πριν και αφού επισκεφθείτε ένα δημόσιο/κοινόχρηστο
χώρο, όπου απαιτείται να αγγίζετε συχνά επιφάνειες
(π.χ. γυμναστήρια, μέσα δημόσιας συγκοινωνίας,
εμπορικά κέντρα).

Κανένας ειδικός καθαρισμός δεν απαιτείται στο σπίτι σας
και τα ρούχα σας μπορούν να πλένονται όπως συνήθως,
μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα του νοικοκυριού σας. Όλα τα
σκεύη φαγητού και τα πιάτα μπορούν να πλένονται όπως
συνήθως. Μπορείτε να επιστρέψετε στην εργασία σας.
Δεν υπάρχουν ειδικές προφυλάξεις, εκτός από τον
καθαρισμό των χεριών σας.

Είναι σημαντικό να ενημερώσετε άλλους παρόχους
υγειονομικής περίθαλψης σχετικά με το θετικό
αποτέλεσμα της εξέτασής σας για CPE, ώστε να
μπορέσουν να οργανώσουν την καλύτερη φροντίδα.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες
πληροφορίες;
Ρωτήστε τον γιατρό ή τον νοσηλευτή/τη νοσηλεύτριά σας.
Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να μιλήσετε με κάποιον από
την νοσοκομειακή ομάδα πρόληψης και ελέγχου
λοιμώξεων.
Περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμες
στη διεύθυνση:
www.cec.health.nsw.gov.au/patient-safety-
programs/assurance-governance/healthcare-associated-
infections
και στην Australian Commission on Safety and Quality in
Health Care (Αυστραλιανή Επιτροπή για την Ασφάλεια
και την Ποιότητα στην Υγειονομική Περίθαλψη)
www.safetyandquality.gov.au/wp-
content/uploads/2017/12/CPE-Guide_Patient-
information.pdf

Το Healthcare Associated Infections (HAI) Program
(Πρόγραμμα Λοιμώξεων Σχετιζόμενων με την
Υγειονομική Περίθαλψη) βοηθά τοπικές
υγειονομικές περιφέρειες και ειδικά δίκτυα στη
Ν.Ν.Ο. να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν την
πρόληψη και τον έλεγχο των ΗΑΙ. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Healthcare
Associated Infections, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
http://www.cec.health.nsw.gov.au


