
 
 

 Karbapenemāzi izraisošu 
enterobaktēriju (CPE) pārbaude 

Informācija pacientiem 
Ja jums ir kādi jautājumi par šajā materiālā sniegto informāciju, noteikti pārrunājiet tos ar 

jūs ārstējošajiem vai aprūpējošajiem medicīnas darbiniekiem. 

 

 



Informācija par karbapenemāzi izraisošām enterobaktērijām (CPE) 

Katra normāla, vesela cilvēka zarnās ir baktērijas, kuras dēvē par enterobaktērijām. Kamēr šīs 
baktērijas ir zarnās, tās nerada bīstamību un palīdz mums sagremot ēdienu. To sauc par kolonizāciju. 
Taču, ja baktērijas nonāk nepareizā vietā, piemēram, urīnpūslī vai asinsritē, tās var izraisīt infekciju.  

Karbapenemāzi izraisošās baktērijas (CPE) ir šo enterobaktēriju paveids. Tās ir ieguvušas rezistenci 
pret spēcīgu antibiotiku — karbapenemu — grupu. Karbapenemi ir svarīga tādu antibiotiku grupa, 
kuras ārsti bieži izmanto, lai cīnītos pret infekcijām gadījumos, kad citas antiobiotikas izrādījušās 
bezspēcīgas. Tādēļ ir svarīgi, lai mēs apturētu karbapenemāzi izraisošo baktēriju (CPE) izplatīšanos 
mūsu slimnīcās. Tas palīdzēs mums nodrošināt, ka antibiotikas joprojām varam izmantot, lai ārstētu 
infekcijas nākotnē.  

Ja man ir karbapenemāzi izraisošās enterobaktērijas (CPE) — vai man būs jāārstējas? 

Nē, parasti nē. Pacienti, kuriem ķermenī ir karbapenemāzi izraisošās baktērijas (CPE), nav jāārstējas, 
jo šīs baktērijas, nevienu neapdraudot un neradot problēmas, dzīvo mūsu zarnās. Taču, ja jums tiks 
konstatēta karbapenemāzi izraisošo baktēriju (CPE) radīta infekcija, jums būs jālieto antibiotikas.  

Informācija par karbapenemāzi iaraisošo enterobaktēriju (CPE) 
pārbaudi 

Kādēļ pacientiem pārbauda karbapenemāzi izraisošās enterobaktērijas (CPE)? 

Zinot, kuriem pacientiem ir karbapenemāzi izraisošās baktērijas (CPE), mēs varam nodrošināt, ka viņi 
saņem vislabāko aprūpi, lai novērstu šo baktēriju izplatīšanos un nepieļautu to izraisītās slimības.  

Karbapenemāzi izraisošo baktēriju (CPE) radītās infekcijas ir grūti ārstēt. Tādēļ ir ļoti svarīgi zināt, ka 
kādam cilvēkam ir karbapenemāzi izraisošās baktērijas (CPE), lai gadījumā, ja attīstās infekcija, 
medicīniskais personāls var ātri noteikt infekcijas ārstēšanai vispiemērotākās antibiotikas.  

Kā pacientiem pārbauda karbapenemāzi izraisošās enterobaktērijas (CPE)? 

Pacientus, kurus Skotijā uzņem slimnīcās akūtu slimību ārstēšanai, uzņemšanas laikā pārbauda, lai 
novērtētu, vai pastāv risks, ka viņi ir karbapenemāzi izraisošo baktēriju (CPE) nēsātāji. Jūs var lūgt 
piekrist karbapenemāzi izraisošo baktēriju (CPE) pārbaudei, ja: 

-  esat bijis slimnīcā ārpus Skotijas (tostarp, lai saņemtu dialīzi, esot atvaļinājumā); 

-  esat bijis saskarē ar kādu personu, kurai ir karbapenemāzi izraisošās baktērijas (CPE); vai 
 
-  jums iepriekš ir konstatētas karbapenemāzi izraisošās baktērijas (CPE). 

Kā man pārbaudīs karbapenemāzi izraisošās enterobaktērijas (CPE)? 

Jums tiks paņemts paraugs pārbaudei — kāds no jūs aprūpējošajiem darbiniekiem paņems paraugu, 
taisnajā zarnā nedaudz ievietojot tamponu. Vai arī viņi pārbaudes paraugu var paņemt no 
izkārnījumiem (fēcēm). Citi paraugi, iespējams, būs vajadzīgi, piemēram, ja jums ir brūce vai 
urīnpūšļa katetrs. 

Jebkurā gadījumā vienmēr tiks ievērots jūsu privātums, un, ņemot šos paraugus, pret jums izturēsies 
ar cieņu.  

Visi tamponi un paraugi tiks nosūtīti uz laboratoriju, lai pārliecinātos, kuras baktērijas aug, un jūs 
aprūpējošie darbinieki informēs jūs par rezultātiem.  

Līdz pārbaudes rezultāti kļūs zināmi, jūs, iespējams, lūgs uzturēties atsevišķā telpā. 



Informācija pacientiem ar pozitīvu karbapenemāzi 
izraisošo enterobaktēriju (CPE) pārbaudes rezultātu 

Kas notiks, ja mans karbapenemāzi izraisošo enterobaktēriju (CPE) pārbaudes 
rezultāts būs pozitīvs? 

Ja jūsu karbapenemāzi izraisošo baktēriju (CPE) pārbaudes rezultāts būs pozitīvs, tas 
nozīmē, ka jūs esat šo baktēriju nēsātājs. Parasti spēcīgiem un veselīgiem cilvēkiem tas 
nerada nekādas problēmas, un jūs varat neizjust nekādas slimības pazīmes. Ja jums 
nav nekādu infekcijas pazīmju, nekāda ārstēšana nav vajadzīga.  

Ja jums ir infekcija, ārstam ir noderīgi zināt, ka esat karbapenemāzi izraisošo baktēriju 
(CPE) nēsātājs. Tas nozīmē, ka ārsts var noteikt vispiemērotākās antibiotikas, lai ātri 
novērstu jūsu infekciju.  

Ja jūsu karbapenemāzi izraisošo baktēriju (CPE) pārbaude būs pozitīva, jums, 
iespējams, šāda pārbaude tiks veikta katru nedēļu, kamēr uzturēsieties slimnīcā. 

Kamēr uzturēšos slimnīcā — kas tiks darīts, lai novērstu un kontrolētu infekciju?  

Jūs, iespējams, lūgs uzturēties atsevišķā telpā, kamēr būsiet slimnīcā vai līdz ārsti būs 
pārliecinājušies, ka nav riska izplatīt karbapenemāzi izraisošās baktērijas (CPE) citiem 
pacientiem.  

Svarīgākais, ko varat darīt, lai novērstu infekciju,— rūpīgi mazgājiet rokas ar ziepēm un 
ūdeni pēc tualetes apmeklējuma. Varat izmantot arī spirtu saturošu roku tīrīšanas 
līdzekli. Noteikti centieties nepieskarties savam medicīniskajam aprīkojumam, 
piemēram, urīnpūšļa katetriem vai intravenoziem ievades līdzekļiem. Tas palīdzēs 
mazināt risku, ka jums attīstās karbapenemāzi izraisošo baktēriju (CPE) radīta infekcija. 

Vai es varu pieņemt apmeklētājus? 

    Pacienti ar karbapenemāzi izraisošajām baktērijām (CPE) slimnīcā var pieņemt 
apmeklētājus. Apmeklētājiem, kuri var būt jutīgi pret infekciju — bērniem un  
zīdaiņiem —, ieteicams atturēties no apmeklējuma. Visiem apmeklētājiem, ieejot telpā 
un izejot no tās, ir jāmazgā rokas.  

Kas notiks, kad es došos prom no slimnīcas? 

Ja esat karbapenemāzi izraisošo baktēriju (CPE) nēsātājs, pēc izrakstīšanas no 
slimnīcas problēma laika gaitā var izzust. Mājās jums nav jāievēro papildu piesardzība, 
izņemot rūpīgu roku mazgāšanu ar ziepēm un ūdeni, īpaši pēc tualetes apmeklējuma. 
Ja radi vai draugi palīdz jūsu aprūpē mājās, svarīgi, lai viņi mazgā rokas ar ziepēm un 
ūdeni gan pirms jūsu aprūpes, gan pēc tās. Gultas veļu, apģērbus un citu veļu varat 
mazgāt, kā parasti. 

Ja atgriežaties slimnīcā vai dodaties uz citu veselības aprūpes iestādi, noteikti 
informējiet aprūpējošos darbiniekus, ka jums iepriekš ir bijis pozitīvs karbapenemāzi 
izraisošo baktēriju (CPE) pārbaudes rezultāts. Tas nodrošinās jums vislabāko aprūpi, lai 
novērstu un mazinātu karbapenemāzi izraisošo baktēriju (CPE) izplatīšanos.  

Kur es varu iegūt sīkāku informāciju?  

Ja vēlaties saņemt papildu informāciju, lūdzu, pārrunājiet šo jautājumu ar jūs aprūpējošo 
medicīnisko personālu, kas jūsu vārdā var tieši sazināties ar Infekciju profilakses un 
kontroles nodaļu.                                                                       
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Lūdzu, izmantojiet brīvo vietu tālāk un ierakstiet jautājumus, kādi jums var būt jūs 
aprūpējošajiem darbiniekiem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Šis informatīvais materiāls ir pieejams arī citās valodās, kā arī lielā drukā, viegli lasāmā 

versijā un Braila rakstā (tikai angļu valodā). 

Lai iegūtu šī informatīvā materiāla eksemplāru citā valodā vai formātā, lūdzu, sazinieties 
ar Skotijas Veselības aizsardzības iestādi (Health Protection Scotland): 

NSS.HPSHAIScreening@nhs.net 

Health Protection Scotland 
Meridian Court, 5 Cadogan Street, Glasgow G2 6QE 

0141 300 1100 
 


