1

طفح جلدي

 2لسان شكل الفراولة

3

آالم الحلق

حمى قرمزية
الصورAlicia Williams/wikimedia.org 1 :• SyntGrisha/wikimedia.org 2•  3من تصميم فريبيك

المضاعفات

طرق اإلصابة

التهاب األذن الوسطى والجيوب األنفية ،االلتهاب
الرئويُ ،خراج في نطاق اللوزتين ،تسمم الدم،
القيء ،اإلسهال ،حاالت النزيف

العدوى المنقولة بالرذاذ :تنتقل العدوى عند
السعال والعطس والحديث ،بل وتنتقل كذلك
عن طريق المواد الغذائية أو األشياء المتسخة.

القابلية لإلصابة

الوقاية

تظل القابلية لإلصابة بالعدوى قائمة لمدة 3
أسابيع على األقل في حالة عدم العالج بمضاد
حيوي ،وفي حالة العالج بمضاد حيوي تصل قابلية
اإلصابة إلى  24ساعة.

عند ظهور المرض يجب البدء في العالج بمضاد
حيوي لمنع استمرار انتشار المرض .من المهم
االلتزام بإجراءات النظافة الصحية العامة.

أعراض المرض

غثيان وقيء وقشعريرة وحمى شديدة وآالم الزور
واحمرار وتورم اللوزتين وكثي ًر ا ما تنتشر بها نقاط
صفراء.
يمكن أن يوجد في سقف الحلق بقع حمراء .في
البداية يكون اللسان أبيض سميك ،وبعد ذلك
يأخذ شكل الفراولة . 2
بعد  2–1يوم يحدث في كثير من األحيان طفح
جلدي على شكل بقع دقيقة  1يبدأ في الجزء
العلوي من الجسم ،ثم ينتشر إلى أسفل (تجويف
حول الفم ،راحتي اليدين وبطني القدمين) .يختفي
الطفح الجلدي بعد  9–6أيام.
من الممكن أن تظهر الحمى القرمزية في عدة
أشكال مرضية .حيث تظهر الحمى القرمزية في
أشكال مرضية بسيطة مرو ًر ا بأشكال مرضية
ً
وصوال إلى أشكال مرضية
بالكاد يتم التعرف عليها
صعبة.
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المضاعفات المتأخرة

أضرار بالقلب والكلى ،حمى روماتيزمية ،ضرر في
نطاق الجهاز العصبي المركزي .العالج بالمضاد
الحيوي في الوقت المناسب يحد من خطر
حدوث هذه األمراض الالحقة.

التصريح بالعودة

األشخاص المصابون بالحمى القرمزية يجب أال
يذهبوا إلى حضانة الرعاية اليومية لألطفال كيتا.
يمكن لألطفال بدءً ا من اليوم الثاني بعد بدء
العالج بالمضاد الحيوي وفي ظل تالشي
أعراض المرض معاودة الذهاب إلى حضانة
الرعاية اليومية لألطفال كيتا.
وفي حالة عدم العالج ال يُسمح بمعاودة الذهاب
للحضانة إال بعد أن تخف حدة األعراض ،على أقل
تقدير بعد  14يومً ا.
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