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V R E 
Vancomycin Resistant Enterococcus

Што е VRE?
 • Enterococcus се вообичаени бактерии кои се наоѓаат во цревната флора кај секој човек.  
 • Понекогаш тие може да предизвикаат инфекција на мочниот меур и во ретки случаи, 
посериозни инфекции. 

 • Кога ќе ви кажат дека имате VRE, тоа значи дека бактериите од сојот Enterococcus се отпорни 
на некои антибиотици, така што ако добиете инфекција, докторот ќе треба да користи друг  
вид на антибиотик за да ја лекува. 

Кога сте во болница... 
 • Персоналот ќе ги мие рацете пред да ве допира и после тоа. 
 • Тие ќе носат престилки и ракавици.
 • Ако имаат на располагање еднокреветна соба, може да ве преместат во неа. 
 • Ќе бараме од вас често да ги миете рацете, посебно пред излегување од вашата соба и кога ќе 
се вратите.  

 • Можете да продолжете да примате посетители и да имате контакт со нив колку што сакате, на 
пример, да ги прегрнувате и бакнувате вашите деца. 

 • Ако се чувствувате доволно добро, можете да излегувате од вашата соба, меѓутоа не 
посетувајте други пациенти. 

Кога сте дома...
 • Нема потреба да правите нешто посебно или различно. 
 • Можете да користите предмети за заедничка употреба, на пример, чинии, шолји, чаршафи и 
крпи за бришење, како што тоа го правите вообичаено. 

 • Можете да продолжите да ги посетувате или да ве посетуваат пријателите и семејството. 
 • Слободно можете да одите каде што сакате. 

Кого треба да го известам?
 • Вашиот доктор
 • Болницата во која ве примиле или
 • Медицинската сестра од заедницата

Каде можам да добијам повеќе информации?
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