
 )GAS(المجموعة أ  العقد�ةالمكورات 
شاد  الوقا�ة من العدوى  تخص للمر�ض ومقد�ي الرعا�ةورقة اس�ت

 ومكافحته
 

 
ى السكو غ ال��ب

 وكال�د

 ما�ي المكورات العقد�ة المجموعة أ 
األشخاص توجد ع� الجلد وداخل الحلق. يب�ت معظم عادة ما ) �ي جرثومة شائعة GAS(المجموعة أ العقد�ة المكورات 

ي حالة ) GAS(المجموعة أ العقد�ة المكورات الذين يتالمسون مع 
ي دون أعراض �و  ةج�د �ف

أو قد �صابون بالتهاب خف�ف �ف
ي هاب الحلق أو الت

 الجلد. �ف
 

؟   ك�ف تنت�ش
ا لوجود  • ي الحلق وع� الجلد ، فإنه �مكن أن ينتقل من شخص آلخر  ) GAS(المجموعة أ العقد�ة المكورات نظر�

�ف
 ن ط��ق العطس أو السعال أو التقب�ل أو مالمسة الجلد. ع

ي كث�ي من الناس  ) GAS(المجموعة أ العقد�ة المكورات  ال �سبب ا  •
 الستعمار. وهو ما �عرف باأي أعراض. �ف

ي حاالت أخرى ، �مكن أن  •
ي ال ) GAS(المجموعة أ العقد�ة المكورات تسبب ت�ف

 . باإلصابةوهو ما�عرف ض. مر �ف
 

ي ما ن�ع األ  
 GAS�سببها مراض اليت

ي �سببها م ) ، �سب�ا. و�شمل خف�فة ) GAS(المجموعة أ العقد�ة المكورات عظم األمراض اليت ف التهاب الحلق (التهاب اللوزتني
ق��اء (التهاب الجلد المق�ش ، وعادة ما توجد حول الفم) أو التهاب النسيج الخلوي (هذە العدوى �سبب احمرار وانزعاج ال

ف آل من حو الجلد).  ا ع� سب�ل المثال  ) GAS(المجموعة أ العقد�ة المكورات سبب خر ، �مكن أن �ني ا شد�د� ح� المرض�
 قرم��ةال
 

 ؟ك�ف يتم معالجتها  
ا ع� موقع اإلصابة وشدة األعراض ، سنقدم لك المضادات الحي��ة المناسبة لعالج العدوى  اعتماد�

 
 
 
 

ي   )GAS( المجموعة أالعقد�ة  بالمكوراتك �شخ�صماذا �حدث إذا تم  
أثناء وجودك �ض

؟  المستش�ض
  المجموعة أ العقد�ة المكورات لمنع انتشار)GAS (،  من المهم أن تغسل �د�ك بالماء والصابون أو استخدام

 فرك ال�دين بال�حول. 
  ي ي األ�سجة اليت

ا أن �سعل أو �عطس �ف ي الحلق ، فمن المهم حق�
ي من التهاب �ف

�مكن  إذا كان الم��ض �عايف
ي ك�س النفا�ات بح�ث ينم وضعها بعد ذلكالتخلص منها ، 

ي صندوق النفا�ات أو �ف
. من المهم غسل ال�دين �ف

 م فرك ال�دين بال�حول بعد ذلك . أو استخدا
  هناك كان ساعة ع� األقل من العالج بالمضادات الحي��ة المناسبة و  48 مدة إ�سيتم نقلك إ� غرفة واحدة

ي حالت
 ك / حالة الم��ض. تحسن واضح �ف

  تدي ر الرعا�ة الصح�ة  عاملو س�ي ف ا للوجه عند ، و  �مكن التخلص منه أصفر  بالست��ي  م�ئ قفازات ، ور�ما قناع�
 تقد�م الرعا�ة. 

 
 

ي خطر 
 ماذا عن الزوار؟ هل األصدقاء والعائلة �ض

ي حالة جّ�دة معكسيب�ت معظم األشخاص الذين هم ع� اتصال وثيق 
ف وخالي �ف ض. إذا كان الزوار �ساعدون من األعرا ني

بحذر ، ف�جب عليهم التحدث إ� طاقم التم��ض لمعرفة ما إذا كانوا بحاجة إ� ارتداء مآزر وقفازات �مكن التخلص منها. 
ا قبل مغادرة الغرفةاألصدقاء والعائلة �جب ع�   غسل أ�ديهم أو استخدام فرك ال�دين �شكل متكرر ودائم�

 
 

ي بكلأو  �مكن لكم��د من المعلومات ، لل
ي تعتيض

 مقدم الرعا�ة التحدث إ� الممرضة اليت


