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 قديات المجموعة أ؟ما هي عدوى العِ 
أو  حلقيمكن أن تتواجد في األنف أو ال) جراثيم(هي بكتيريا ) GAS(قديات المجموعة أ عدوى العِ 

في بعض األحيان يمكن أن توجد هذه البكتيريا في . الجلد بدون أن تتسبب في أي ضرر أو عدوى
وهذا قد يتسبب في حدوث الرئتين ، مثل الدم أو العضالت أو أجزاء من الجسم ال توجد فيها عادةً 

 . عدوى

 قديات المجموعة أ؟كيف يمكن أن أُصاب بعدوى العِ 
) حلقاألنف وال(عة أ بصورة أساسية عن طريق المجاري التنفسية قديات المجموتنتشر عدوى العِ 

ا كما يمكن أن تنتشر البكتيريا أيضً . أو يعطس أو يقوم بالتقبيل سعلللشخص المصاب بالعدوى عندما ي
 . عن طريق األيدي التي لم يتم غسلها إلى داخل الجروح أو التشققات في الجلد

 قديات المجموعة أ أم ال؟بعدوى العِ  كيف لي أن أعرف إذا ما كنُت ُمصابًا
بأخذ مسحة من الموضع المصاب ويُرسلها إلى ) ممرض أو طبيب(سيقوم أحد عاملي الرعاية الصحية 

وتعاني من  قد تشعر بأنك لست على ما يرام. أم البالعدوى  اأحد المعامل لمعرفة ما إذا كنت مصابً 
 .الغدد حلق أو تورم فيجفاف الأو  أعراض مثل حمى شديدة

 ما مدى خطورة العدوى؟
وأغلب . إلى خطيرةخفيفة قديات المجموعة أ ما بين يمكن أن تتراوح العدوى الناجمة عن عدوى العِ 

 . أو عدوى الجلد، على سبيل المثال التهاب الحلق خفيفةحاالت العدوى تكون 
. iGASالغَْزوية، أو  قدية المجموعة أعِ  بعدوى أشد خطورة تُسمىقد يُصاب عدد قليل من األشخاص 

الدم أو العضالت  إلى مواضع أخرى في الجسم مثل تنتشر اعندما تُطلق البكتيريا سمومً النوع ويحدث هذا 
ت ا يحتاج األمر إلى التدخالالعدوى الناتجة بصورة كبيرة وأحيانً تتفاوت خطورة يمكن أن . الرئتينأو 

  ).  عملية جراحية(الجراحة  الطبية مثل
  



 قديات المجموعة أ؟العِ  ىسيتم معالجتي إذا ما أُصبت بعدوكيف 
من الممارس ) أدوية(مضادات حيوية  تناولالِعقديات المجموعة أ إلى  المصابين بعدوىسيحتاج أغلب 

 . لمعالجة العدوى) طبيب األسرة(العام الخاص بهم 
لوقف انتشار العدوى لآلخرين  إذا ما كنت في مستشفى فقد تحتاج إلى البقاء في غرفة مفردة لعدة أيام

 .حتى يُعالج المضاد الحيوي العدوى
ويرتدون بصورة صحيحة لليدين ة يحالص بإجراء النظافةا الذين يعتنون بك دائمً سيقوم أفراد الطاقم 

 . بأعراض تنفسية اإذا ما كنت مصابً  اوسيرتدون قناعً  ،القفازات والمئزر
باستخدام بصورة صحيحة الصحية لليدين بإجراء النظافة ائلتك بإبالغ أصدقائك وعأفراد الطاقم سيقوم 

 . بقاعدة كحولية قبل وبعد الزيارة معقّم لليدينالصابون والماء أو 
طبية فقد يتضمن العالج الذي تحتاجه تدخالت ) iGAS(الغَْزوية إذا كنت مصابًا بِعقدية المجموعة أ 

 . عائلتك في ذلك الشأن ا معك ومعدائمً أفراد الطاقم سوف يتناقش . أخرى

 كيف يمكنني منع انتشار العدوى ألصدقائي وعائلتي؟ 
 .ال يُصاب معظم األشخاص الذين يتعاملون مع المصاب بعدوى الِعقديات المجموعة أ بالعدوى

من غسل يديك جيًدا بالصابون والماء الدافئ، خاصة بعد السعال أو العطس أو لمس الجروح أو  تأكد
 . التشققات الموجودة بالجلد

يتعين فالعالمات أو األعراض التالية، من إذا ما أُصيب أي من أصدقائك أو أحد أفراد عائلتك بأي 
بأنهم اتصلوا بشخص مصاب بعدوى  إلخباره) طبيب األسرة(عليهم االتصال بالممارس الخاص بهم 

 .الِعقديات المجموعة أ
 جفاف الحلق •
 حمى شديدة •
 في العضالتأو وهن ألم  •
 احمرار حول الجروح •

  



تحدث إلى ف ،إذا ما كنت تشعر بالقلق أو عدم التأكد بشأن أي شيء يتعلق بعدوى الِعقديات المجموعة أ
والتفاصيل الخاصة . أو عامل الرعاية المسئول عن العناية بك الممرض بالطاقم الطبيأو  الممرضة األخت

 . بهم هي كما يلي
  

 : االسم
 

 : القسم
 

 : رقم الهاتف

للحصول على ). فقطاإلنجليزية باللغة (يتوافر هذا المنشور بلغات متعددة وبأحرف كبيرة وبطريقة برايل 
 .1100 300 0141مزيد من المعلومات يُرجى االتصال بهاتف رقم 
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