
Streptococul de grup A (SGA) 
Prevenirea și Controlul Infecțiilor – fișă informativă 
pentru părinți și îngrijitori 

 

 

 Ce este streptococul de grup A? 
Streptococul de grup A (SGA) este un germen adesea întâlnit pe piele și în gât. 
Majoritatea persoanelor care intră în contact cu SGA rămân bine și fără simptome sau 
ar putea dezvolta ușoare infecții în gât sau pe piele.  

 Cum se răspândește? 
• Deoarece SGA se găsește în gât și pe piele, acesta se poate răspândi de la o 

persoană la alta prin strănut, tuse, sărut sau contact cu pielea.  
• La multe persoane, SGA nu cauzează simptome. Aceasta poartă numele de 

colonizare.  
• La altele, SGA poate cauza o boală. Aceasta se numește infecție. 
 

 Ce fel de boli sunt cauzate de SGA? 
Majoritatea bolilor cauzate de SGA sunt relative ușoare. Acestea includ durere în gât 
(amigdalită), impetigo (infecție a pielii cu crustă, de obicei aflată în jurul gurii) sau 
celulită (această infecție cauzează roșeață și discomfort ale pielii). Câteodată, SGA 
poate cauza boli mai grave, de exemplu scarlatină.  

 Cum se tratează?   
În funcție de locația infecției și severitatea simtomelor, vă vom da antibioticele potrivite 
pentru a trata infecția.                  
 

 Ce se întâmplă dacă sunteți diagnosticat cu SGA cât sunteți în spital? 
 Pentru a preveni răspândirea SGA-ului, este important să vă spălați pe mâini cu apă 

și săpun sau să folosiți gelul sanitar cu alcool.  
 Dacă un pacient are infecție în gât, este important să tușească sau să strănute într-

un șervețel de unică folosință apoi să îl pună imediat în punga de gunoi furnizată. 
Este important să vă spălați pe mâini sau să folosiți gelul sanitar cu alcool  după 
aceea.  

 Veți fi mutat(ă) într-o cameră de o persoană minim 48 de ore de la luarea 
tratamentului corespunzător cu antibiotic și se observă o îmbunătățire clară a stării 
dumneavoastră/a pacientului.  

 Cadrele medicale vor purta un șorț galben de plastic de unică folosință și mănuși și 
posibil o mască de față atunci când vă vor îngriji.  
 

 

 Dar vizitatorii? Prietenii și familia mea sunt supuși vreunui risc? 
Majoritatea persoanelor care au contact apropiat vor rămâne bine și fără simptome. 
Dacă vizitatorii ajută la îngrijire, aceștia trebuie să discute cu personalul de asistență 
medicală pentru a afla dacă este necesar să poarte șorțuri și mănuși de unică folosință. 
Prietenii și familia trebuie să se spele pe mâini sau să folosească gelul sanitar cu alcool 
frecvent și întotdeauna înainte de a părăsi camera.  
 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să discutați cu asistentul medical 
care vă îngrijește 


