
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

معلومات برائے 
 ۔مريض

 Aگروپ
 اسڻريپڻو کوکل 

 ۔انفيکشن

 



 اسڻريپڻو کوکل انفيکشن کيا ہے؟ Aگروپ 

جو کوئی نقصان يا انفيکشن پيدا ہوتے ہيں ) جراثيم(ايسے بيکڻيريا ) GAS(اسڻريپڻو کوکس  Aگروپ 
سکتے ہيں۔ بسا اوقات يہ بيکڻيريا جسم کے ان حّصوں ميں موجود ره ناک، حلق يا جلد پر بغير کيے 

، مثال کے طور پر خون، عضالت يا پهيپهڑے وه نہيں ہوتے ہيںپہنچ جاتے ہيں جہاں عام طور پر 
 سکتے ہيں۔کا باعث ہو ميں، اور اس صورت ميں يہ انفيکشن 

 انفيکشن کس طرح ہوتا ہے؟ GASمجهے 

GAS  سانس کی کسی متاثره شخص کے کهانسنے، چهينکنے يا بوسہ دينے کے دوران بنيادی طور پر
ميں ذرات کے سرايت کر جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ يہ بيکڻيريا ان ہاتهوں کے ) ناک اور حلق(نالی 

 ذريعہ بهی زخموں يا جلد کے شگافوں ميں پهيل سکتا ہے جنہيں دهويا نہ گيا ہو۔ 

 سے متاثر ہوں؟ GASمجهے کيسے پتہ چلے گا کہ ميں 

پهاہے کی مدد سے متاثره جگہ کا ايک نمونہ حاصل ) نرس يا ڈاکڻر(نگہداشت کا کارکن صحت 
کرکے اسے جانچ کے ليے کسی ليبارڻری کو بهيج دے گا کہ آيا آپ کو کوئی انفيکشن ہے۔ آپ نا 
ساز محسوس کر سکتے ہيں اور ہو سکتا ہے آپ کو زياده بخار، حلق کی سوزش يا سوجے ہوئے 

 ۔ کا سامنا ہوغدود جيسی عالمات 

 ين ہے؟انفيکشن کتنا سنگ

GAS  ،کے باعث ہونے والے انفيکشنز معتدل تا شديد ہو سکتے ہيں۔ بيشتر انفيکشنز معتدل ہوتے ہيں
 مثال کے طور پر، حلق کی سوزش يا جلد کا انفيکشن۔

اسڻريپڻو کوکس يا  Aسنگين انفيکشن ہو سکتا ہے جسے متجاوز گروپ نہايت لوگوں کو ايک کچه 
iGAS  کہا جاتا ہے۔ يہ تب ہوتا ہے جب بيکڻيريا زہر خارج کرنے لگتا ہے جو کہ جسم کے دوسرے

مقامات ميں پهيل جاتا ہے، مثال کے طور پر، خون، عضالت يا پهيپهڑوں ميں۔ ہونے والے انفيکشن 
کی ) آپريشن( جيسے سرجریہو سکتا ہے اور بسا اوقات طبی مداخلتوں  فرقميں بہت زياده 

 تی ہے۔آجا پيشضرورت 
  



 انفيکشن ہو جاتا ہے تو ميرا عالج کس طرح کيا جائے گا؟ GASاگر مجهے 

GAS  فيملی ڈاکڻر(عالج کے ليے اپنے جی پی کے انفيکشن  لوگوں کو بيشترانفيکشن سے متاثره (
 لينے کی ضرورت ہوگی۔ )دوا(سے صرف اينڻی بائڻکس 

کچه  آپ کوجب تک اينڻی بائڻکس سے انفيکشن کا عالج مکمل نہيں ہوجاتا اگر آپ ہسپتال ميں ہيں تو 
دوسروں دنوں کے ليے ايک سنگل روم ميں قيام کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تاکہ انفيکشن کو 

 ۔ ميں پهيلنے سے روکا جا سکے

ستهرائی کا خيال رکهے گا،  صفائیآپ کی ديکه بهال کرنے واال عملہ ہميشہ ہاته سے متعلق درست 
 دستانے اور ايپرن پہنے رہے گا، نيز اگر آپ کو سانس کی پريشانياں ہيں تو وه ماسک لگائے گا۔ 

صابن، پانی يا الکحل آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کو مالقات سے قبل اور اس کے بعد  عملہ
رکهنے کی ہدايت  ستهرائی ہاته سے متعلق درست صفائیپر مشتمل ہينڈ رب کا استعمال کر کے 

 گا۔  دے

انفيکشن ہے تو آپ کے ليے مطلوبہ عالج ميں ديگر طبی مداخلتيں شامل ہو سکتی  iGASاگر آپ کو 
 اور آپ کے اہل خانہ کے ساته ان پر بات چيت کرے گا۔ سے ہميشہ آپ  عملہہيں۔ 

اپنے دوستوں اور اہل خانہ تک اس انفيکشن کو پهيلنے سے روکنے کے ليے ميں 
 کيا کر سکتا ہوں؟ 

سے متاثره شخص کے رابطہ ميں آتے ہيں تو انہيں انفيکشن نہيں ہوتا  GASبيشتر لوگ جب کسی 
 ہے۔ 

يقينی بنائيں کہ آپ اپنے ہاتهوں کو صابن اور گرم پانی سے اچهی طرح دهوتے ہيں، خاص طور پر 
 کهانسنے يا چهينکنے يا زخموں يا جلد کے شگافوں کو چهونے کے بعد۔ 

اگر آپ کے دوستوں يا اہل خانہ ميں مندرجہ ذيل کوئی نشانياں يا عالمات فروغ پاتی ہيں تو انہيں اپنے 
سے يہ بتانے کے ليے رابطہ کرنا چاہيے کہ وه کسی ايسے شخص کے رابطہ ) ڈاکڻر فيملی(جی پی 

 انفيکشن سے متاثر ہے۔  GASميں آگئے ہيں جو کسی 

 حلق کی سوزش •
 زياده بخار •
 عضالت ميں درد يا تکليف •
 زخموں کے ارد گرد جلد کے سرخ ہونے کی حالت •

  



انفيکشن سے متعلق کسی بهی چيز کے بارے ميں فکر مند ہيں يا پُر يقين نہيں ہيں تو  GASاگر آپ 
برائے مہربانی اپنی نگہداشت کے ليے ذمہ دار سسڻر، اسڻاف نرس يا کيئر ورکر سے بات کريں۔ ان 

 :کی تفصيالت حسب ذيل ہيں

  :نام

  

  :ڈپارڻمنٹ

  

  :فون نمبر

ميں دستياب ہے۔ برائے مہربانی  )صرف انگريزی(يہ ورقچہ مختلف زبانوں، بڑے پرنٹ اور بريل  
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