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Ce este o Infecție cu Streptococ Grup A?
Streptococii de Grup A (GAS) sunt bacterii (germeni) care se regăsesc în
nas, gât sau pe piele fără să dăuneze sau să ducă la infecție. Uneori
aceste bacterii pot ajunge părți ale corpului în care acestea nu se regăsesc
în mod obișnuit, ca în sânge, mușchi sau plămâni și pot cauza infecție.

Cum dobândesc o infecție cu GAS?
GAS se răspândesc în principal prin picăturile din tractul respirator (nas și
gât) al unei persoane infectate atunci când tușește, strănută sau sărută.
Bacteria poate fi răspândită și în rănile sau deteriorările de la nivelul pielii
prin intermediul mâinilor nespălate.

Cum știu dacă sunt infectat/ă cu GAS?
Un membru al personalului medical (asistentă medicală sau un medic) va
preleva o probă din locul infectat și va trimite această probă la laborator
pentru a fi testată în vederea determinării dacă suferiți sau nu de o infecție.
Este posibil să nu vă simțiți bine și să prezentați simptome ca febră mare,
dureri de gât sau glande inflamate.

Cât de gravă este infecția?
Infecțiile cauzate de GAS pot fi evaluate de la infecții ușoare la infecții
grave. Majoritatea infecțiilor sunt infecții ușoare, de exemplu, cauzează
dureri ale gâtului sau infecții ale pielii.
Un număr mic de persoane pot suferi infecții mai grave cu Streptococ de
Grup A invaziv sau iGAS. Acest tip de infecții apar atunci când bacteriile
eliberează toxine care se răspândesc în alte locuri din organism ca în
sânge, mușchi sau plămâni. Infecția cauzată poate varia semnificativ și
uneori să necesite intervenții medicale ca cele chirurgicale (o operație).

Cum voi fi tratat/ă dacă dobândesc o infecție cu GAS?
Majoritatea persoanelor care suferă o infecție cu GAS au nevoie doar de
antibiotice (medicamente) prescrise de către MF (medicul de familie)
pentru a trata infecția.
Dacă sunteți la spital, este posibil să fie necesar să petreceți câteva zile
într-o cameră individuală pentru a evita răspândirea infec
ției și la alte
persoane, până când antibioticele au tratat infecția.
Personalul care vă îngrijește va ține întotdeauna cont de igiena corectă a
mâinilor, va purta mănuși și un șorț și va purta o mască dacă aveți
simptome respiratorii.
Personalul vă va informa prietenii și familia cu privire la igiena corectă a
mâinilor prin utilizarea de săpun și apă sau gel antibacterian pe bază de
alcool înainte de a vă vizita și după vizita propriu-zisă.
Dacă aveți o infecție cu iGAS, tratamentul medical de care este posibil să
aveți nevoie poate include și alte intervenții medicale. Personalul medical
va discuta întotdeauna despre acestea cu dumneavoastră și familia
dumneavoastră.

Ce pot face pentru a evita răspândirea infecției la prieteni
sau familie?
Majoritatea persoanelor care intră în contact cu cineva care are GAS nu
dobândesc infecția.
Asigurați-vă că vă spălați bine pe mâini cu săpun și apă caldă, mai ales
după ce tușiți sau strănutați sau după ce atingeți răni sau deteriorări la
nivelul pielii.
Dacă prietenii sau familia dumneavoastră prezintă semnele sau
simptomele de mai jos, ace
știa trebuie să ia legătura cu medicul lor de
familie pentru a specifica faptul că au intrat în contact cu cineva care suferă
de o infecție cu GAS.
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•
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Dureri de gât
Febră ridicată
Dureri sau sensibilizări ale mușchilor
Roșeață în jurul rănilor

Dacă sunteți îngrijorat/ă sau nesigur/ă în legătură cu orice aspect legat de infecția
cu GAS, vă rugăm să stați de vorbă cu o infirmieră, asistentă medicală sau un
membru al personalului medical care este responsabil de îngrijirea
dumneavoastră. Detaliile acestora sunt după cum urmează.
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Departament:

Număr de
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Acest pamflet este disponibil în mai multe limbi, scris cu caractere mari și
în Braille (numai în limba Engleză). Vă rugăm să sunați la 0141 300 1100
pentru mai multe informații.

