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 أثناء الحمل والوالدة (GBS)المسحي المجموعة "ب"الميكروب  

  الوالدة دوفترة ما بع

ي لديهن هذه البكتريا لسن بيعية التي نحملها. والنساء الالتهو نوع من البكتريا يعيش في أجسامنا، وهو جزء من البكتريا الط GBSميكروب 

 مرضى وال يحتجن إلى أي عالج.

ميكروب  ومعظم المواليد الذين يلتقطونفهناك احتمال النتقاله إلى الطفل المولود.  الوالدة،وداً في المهبل وقت موج GBSإذا كان ميكروب  

GBS مرضاً شديداً ويحتاجون إلى إدخالهم الحضانة في األيام األولى من حياتهم وعالجهم قد يمرض  يظلون بصحة جيدة، ولكن بعضهم

 بالمضادات الحيوية الوريدية.

امرأة  200وبدون تلقي عالج، فإن حوالي واحدة من كل  في المهبل وقت الوالدة. GBS% من النساء يكون لديهم ميكروب 20لي اإن حو

 .العدوى الشديدة أعراض ولوداً تنشأ لديه، تلد مGBSممن لديهن ميكروب 

لحديثي وب أن يسبب عدوى شديدة هذا الميكر، حيث يمكن لGBSبفحص كل النساء الحوامل لوجود ميكروب  ميرسيلاوتوصي صحة 

 الوالدة.

  ؟GBSالك اختبار جري لنفس  كيف ت  

   تعليمات أخذ المسحة. الصفحة التالية لمعرفةدة( مسحة في إحدى زيارات متابعة الحمل. من فضلك، انظري يعطيك الطبيب أو القابلة )المول   سوف 

 ؟GBSال باختبارماذا إذا اخترت عدم القيام 

 أثناء الحمل. ولكننا نوصي بمناقشة هذا األمر مع القابلة أو الطبيب. GBSعدم اجراء االختبار المسحي لل ياريمكنك اخت

 لطفلي؟ لي وماذا يعني هذا بالنسبة 

  إن خطر إصابة المولود بهذه العدوى يمكن تقليله بواسطة اآلتي:

  أسبوعاً( و 37-30الوالدة المتوقع ) األمهات بالقرب من تاريخفحص  .1

 ل الخطر في وقت الوالدة.ي عوامقص  ت .2

خطر يل للتق الوالدةعوامل خطر أخرى أثناء الوالدة، فإننا نوصي بأخذ المضادات الحيوية أثناء  ، أو لديك  GBSحاملة لميكروب  إذا كنت  

نسلين، فهناك مضادات الب . ولكن، إن كان لديك حساسية ضدGBSمضاد حيوي ضد ميكروب يكروب للطفل. والبنسيلين هو أكفأ انتقال الم

 حيوية بديلة يمكن استخدامها.

حماية إذا تم اعطاؤه قبل الوالدة بما  المضاد الحيوي أفضل عطيالمضاد الحيوي أثناء الوالدة بالتنقيط الوريدي في الذراع أو اليد. وي   عطى  وي  

 ساعات. 4عن  ال يقل

 ليس هناك أي حاجة للعالج أثناء فترة الحمل.

 فمتى يمكنني العودة للمنزل بعد الوالدة؟ GBSة لميكروب لإذا كنت  حام

ساعات، فقد  4 يت   الجرعة األولى قبل الوالدة بما ال تقل عند تلقق ات الحيوية أثناء الوالدة، وكنت  قد تلقيت  جرعتين من المضاد إذا كنت  

يدين العودة للمنزل في لك إذا كنت  أنت  وطفلك بصحة جيدة وتريمكن النظر في ذوساعات بعد الوالدة.  6يمكنك العودة إلى المنزل إبتداًء من 

 .هذا الوقت

لطفل بانتظام حتى تزورك القابلة. وستطلب احرارة شديد لطفلك، وسنطلب منك متابعة نشرة طبية حول أعراض حدوث المرض ال سنعطيك  

 ساعة األولى على األقل. 48القابلة منك االستمرار في هذه المتابعة لمدة ال

 عة من عودتك للمنزل.سا24في خالل بزيارتك  رسيميالستقوم قابلة من صحة 
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 ؟GBS كيف أقوم بمسحة
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال تلمسي الطرف القطني بأصابعك.. بحذر افتحي العبوة واسحبي المسحة منها .1

د خلفاً نحو فتحة الشرج، ثم أدخليها في فتحة سم ولمدة بضعة ثواٍن، ثم اسحبيها مروراً على الجل3-2المهبل لعمق  ادخلي المسحة في .2

 الشرج.

 طني للمسحة اوالً في األنبوب.افتحي غطاء األنبوب البالستيكي الشفاف، وادخلي الطرف الق .3

 اقصفي طرف المسحة )عند الخط األحمر(. .4

 ضعي األنبوب البالستيكي في الكيس البالستيكي. اغلقي األنبوب بغطائه. .5

 .كز تجميع العينات الباثولوجية )المخت بر(أعيدي المسحة إلى مر   .6

o .ي رجى التأكد من وجود المعلومات الخاصة بهويتك على المسحة 

 يارتك التالية.ك بنتيجة المسحة في زسيتم إخبار   .7

 

 

ً من ممارس مؤهل. إذا كنت قلقلك  ةالمقدم يوفر هذا المستند معلومات عامة فقط وال ي قصد به أن يحل محل المشورة الصحية بشأن صحتك، فعليك طلب  ا

 المشورة من ممارس مؤهل.
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