
 A  (GAS)گروه  استرپتوکوک
  اطالعاتی مراقبت برای بیماران  و مراقبان ھبرگجلوگیری از عفونت و 

 

 چیست؟   Aگروه   استرپتوکوک

میکروبی است کھ عموما روی پوست و درون گلو پیدا میشود. اکثر  A   (GAS)گروه   استرپتوکوک
 عالم خفیف عفونت در گلو یا پوست را تجربھ میکنند.تماس پیدا میکنند سالم میمانند یا   GASافرادی کھ با 

 

 گونھ انتشار پیدا میکند؟ چ

• GAS از طریق عطسھ، سرفھ، بوسھ یا  درگلو وپوست پیدا میشود و میتواند از فردی بھ فرد دیگر
 انتقال یابد  تماس پوستی

• GAS  نامیده میشود. کلونیزه شدن. این امر از افراد عالئم از خود نشان نمیدھد  بسیاریدر 
 میگویند.  نلوده شدآکھ بھ آن  میتواند منجر بھ بیماری شود  GASدر سایر افراد  •

 

GAS ؟ چھ بیماری ھایی را سبب میشود 

، )ت یلیتونساین بیماری ھا شامل گلو درد ( اد میشوند خفیف ھستند.جای GASاغلب بیماری ھایی کھ توسط 
(این  سلولیت ) یا میشود ، معموال اطراف دھان یافت عفونت پوست خشک و پوستھ پوستھ شده زخم زرد (

باعث ایجاد بیماری ھای  GAS. گاھی میشود  عفونت باعث ایجاد قرمزی و ناراحتی روی پوست میشود)
 شدیدتر مانند تب اسکارلت میشود. 

 

 چگونھ درمان میشود؟ 

بستھ بھ محل عفونت و شدت عالئم  ما برای درمان عفونت بھ شما آنتی بیوتیک ھای مناسب برای درمان  
 ارائھ خواھیم کرد. 

 

 باشد چھ چیزی رخ میدھد؟ GASدرصورتی کھ در بیمارستان تشخیص برای شما 

   جھت جلوگیری از انتشارGAS  مایع  میبایست دست ھای خود را با آب و صابون بشورید و از
 ضدعفونی کننده الکلی برای دست استفاده کنید. 



  درصورتی کھ یک بیمار عفونت گلو داشتھ باشد، باید در دستمال ھای یک بار مصرف سرفھ یا
بیاندازد.  داده شده اوعطسھ کند و سپس یا آنھا را بھ سطل زبالھ یا  در کیسھ زبالھ ای کھ بھ 

میبایست پس از این کار میبایست دست ھای خود را با آب و صابون بشورید و از مایع ضدعفونی  
 کننده الکلی برای دست استفاده کنید.

  ت از زمانی کھ آنتی بیوتیک مناسب مصرف شده و بھ طور  عسا  48میبایست بھ مدت حداقل
 بمانید. فرهیک ندر اتاق  ست واضح وضعیت شما/بیمار رو بھ بھبود ا

   کارکنان بخش سالمت ھنگام ارائھ مراقبت  یک پیشبند و دستکش  و احتماال ماسک یک بار
 مصرف زرد پالستیکی میپوشند  

 طور؟ آیا دوستان و خانواده ام در خطر ھستند؟ چھا  مالقات کننده

بیشتر افرادی کھ در تماس مستقیم ھستند سالم  و بدون نشانھ ھستند. درصورتی کھ مالقات کننده ھا در 
، میبایست با پرستاران در مورد اینکھ آیا میبایست دستکش و پیشبند یک بار مصرف میکنند مراقبت کمک 

مایع  ود را بشورند و از مکررا و ھمیشھ دست ھای خ میبایست  بپوشند یا خیر صحبت کنند. فامیل و دوستان
 ضدعفونی کننده الکلی قبل از ترک اتاق استفاده کنند.

 جھت کسب اطالعات بیشتر لطفا با پرستاری کھ از شما مراقبت میکند صحبت کنید

 


