
এন্টিবায়ান্িক গ্রহযের ঝঁুন্ক ন্ক ন্ক?
খুব কম ক্ষেত্রে, এন্টিবাত়্ান্িত্কর প্রন্ি ন্কছু মন্িলাত্ের 
অ্ানান্িল্ান্সিস নাত্ম একন্ি গুরুির প্রন্িন্রি়া ক্েখা যা়। যন্ে 
আপনার ক্কান ঔষুত্ের পার্শ্বপ্রন্িন্রি়ার ইন্িিাস থাত্ক, ন্বত্েষি 
ক্পন্নন্সন্লত্নর প্রন্ি, িািত্ল এই ন্বষ়ন্ি আপনার োরেরী বা ডাক্ারত্ক 
জান্নত়্ রাখা অি্ন্ত গুরুত্বপূরশ্ব।

যন্ে আপন্ন GBS -এর জন্ ঝঁুন্কপূরশ্ব ন্িসাত্ব ন্িন্ণিি িন অথবা 
পররীষো় GBS েরা পত্র, িািত্ল আপনার ন্েশুর ন্জন্বএস-এ 
আরিান্ত িও়ার সম্াবনা কত্ম যাত্ব যন্ে আপন্ন প্রসবকালরীন সমত়্ 
এন্টিবাত়্ান্িক গ্রিন কত্রন।

ন্িজান্র়ান অপাযরশন এবং GBS
GBS -এর স্করীন্নং ঐ সকল গরশ্ব বিরী মন্িলাত্ের জন্ও খুব গুরুত্বপূনশ্ব 
যারা ন্সজান্র়ান অপাত্রেত্নর পন্রকল্পনা কত্র থাত্কন। যন্ে এন্ি 
আপনার ক্ষেত্রে প্রত্যাজ্ ি় িত্ব আরও িত্থ্র জন্ আপনার োরেরী 
বা ডাক্ারত্ক ন্জজ্াসা করুন।

গর্াবস্া় Group B Streptococcus 
ব্াকযিন্র়ার িনাক্তকরে পরীক্া 

আরও তথ্:
স্করীন্নং বা GBS ন্বষত়্ আপনার যন্ে ক্কানও প্রশ্ন থাত্ক, িািত্ল 
আপনার োরেরী বা ডাক্াত্রর সাত্থ কথা বলুন।
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Group B Streptococcus িম্পযক্ ন্বস্ান্রত 
Group B Streptococcus (GBS) িল এক েরত্নর ব্াকত্িন্র়া 
যা আমাত্ের ক্েত্ি বাস কত্র এবং সাোররি অপকাররী ন়। GBS 
একন্ি অস্া়রী ব্াকত্িন্র়া যার মাত্ন িল এন্ি েররীত্রর ন্রির 
প্রত্বে কত্র এবং ক্বর িত়্ যা়। এন্ি ক্যৌনবািরীি সংরিমর ন়। প্রন্ি 
ন্িনজন মন্িলার মত্ে্ একজত্নর ক্যান্নত্ি GBS ব্াকত্িন্র়া বাস 
কত্র, ন্কন্তু বািক িা ন্নত্জও জাত্ন না। প্রস্াত্বও GBS পাও়া ক্যত্ি 
পাত্র।  

GBS এবং নবজাত ন্শশু
ন্েশুর জন্মগ্রিত্রর সম় GBS মাত়্র েররীর ক্থত্ক ন্েশুর ক্েত্ি 
সংরিান্মি িত্ি পাত্র যা নবজািত্কর জন্ প্রারঘািরীমূলক সংরিমর 
ঘিাত্ি পাত্র, ক্যমন রত্ক্ ন্বষন্রি়া, ক্মন্ননজাইন্িস এবং ন্নউত্মান্ন়া 
ইি্ােরীর কারর িত্ি পাত্র । শুেুমারে খুব কম সংখ্ক নবজাি ন্েশুর 
(প্রন্ি ২০০০-এ ১ জন) মত্ে্ এই সংরিমর ক্েখা যা় যা আরন্ল 
অনত্সি GBS নাত্ম পন্রন্িি। নবজািক ন্েশুর ক্েত্ি GBS -এর 
সংরিমর ঘিাত্ি পাত্র এই েরত্নর অন্েক ঝঁুন্কপূরশ্ব নাররীত্ের প্রসত্বর 
সম় ইনিাªক্রনাস (যা ন্েরার মাে্ত্ম সরাসন্র রত্ক্ প্রত্বে করা়) 
অ্ান্টিবাত়্ান্িত্কর মাে্ত্ম এই ঝঁুন্ক কমাত্না সম্ব। সনাক্করর 
পররীষো এবং প্রসবকালরীন ন্িন্কৎসা সত্ত্বও ন্কছু নবজািক ন্েশু 
GBS -এ আরিান্ত ি়। আপনার ন্েশু যন্ে GBS -এ আরিান্ত ি়, 
িািত্ল িাসপািাত্ল থাকাকালরীন সমত়্ই এন্টিবাত়্ান্িক ন্েত়্ িার 
ন্িন্কৎসা করা িত্ব।

GBS এবং বড় ন্শশু 
প্রসবকালরীন সমত়্ ন্িন্কৎসা সবসম় কাযশ্বকর নাও িত্ি পাত্র। বড় 
বাচ্াত্ের GBS সংরিমনও এন্টিবাত়্ান্িক ন্েত়্ ন্িন্কৎসা করা যা়। 

ন্করাযব আপনার ন্শশুর GBS -এ আক্ান্ত 
হও়ার িুয�াগ হ্াি করা �া়
গরশ্ব াবস্া় GBS -এ আরিান্ত মন্িলাত্ের ন্িন্নিি করা খুবই 
গুরুত্বপূরশ্ব যাত্ি কত্র িাত্ের ন্িন্কৎসার মাে্ত্ম বাচ্ার ক্েত্ি GBS 
সংরিমত্রর সম্াবনাত্ক হ্াস করা যা়। এন্ি েইুন্ি ন্রন্ন পদ্ধন্ির 
মাে্ত্ম করা ক্যত্ি পাত্র এবং উর় পদ্ধন্িই সমানরাত্ব কাযশ্বকর।

আপনার স্াস্্ত্সবা প্রন্িষ্ান আপনাত্ক একন্ি পদ্ধন্ি গ্রিত্নর 
প্রস্াব করত্ব। আপনার ক্কানও প্রশ্ন বা উত্বেগ সম্পত্কশ্ব  আপনার 
োরেরী এবং/অথবা ডাক্ার আরও িথ্ সরবরাি করত্ি পাত্রন এবং 
উত্তর ন্েত্ি পাত্রন।

1. ঝঁুন্ক ন্রন্ত্তক স্কীন্নং বা িনাক্তকরে পরীক্া:
এই স্করীন্নং পদ্ধন্িন্ি এমন মন্িলাত্ক ন্িন্ণিি কত্র যার ন্েশু 
জন্মকালরীন সমত়্ GBS -এ আরিান্ত িও়ার উচ্ ঝঁুন্কত্ি আত্ছ। 
ঝঁুন্কর ন্বষ়গুন্ল িল:

• যন্ে আপনার পূত্বশ্বর ন্েশু GBS -এ আরিান্ত িত়্ থাত্ক 

•  আপনার গরশ্ব াবস্ার ক্যত্কান সমত়্ প্রস্াত্ব যন্ে GBS পাও়া 
যা় (এমনন্ক ঐ সমত়্ এন্টিবাত়্ান্িক ন্েত়্ এর ন্িন্কৎসা 
করত্লও)

•  যন্ে ৩৭ সপ্াত্ির আত্গ আপনার প্রসব ি়

•  প্রসবত্বেনাকালরী সম় আপনার েররীত্রর িাপমারো যন্ে ৩৮ 
ন্ডগ্ররী ক্সন্টিত্গ্রত্ডর ক্বেরী ি়

•  যন্ে আপনার ন্েশুর ক্েত্ি সংরিমত্নর লষেন ক্েখা যা়

•  আপনার পান্ন রাঙ্ার পর ১৮ ঘটিা বা িারও ক্বন্ে সম় 
প্রসবত্বেনা অবস্া় থাকত্ল।

2.  প্রিবপূব্ক (এনন্িন্ািাল) ন্ন়ন্িত পরীক্া 
পদ্ধন্ত:

যখন আপনার গরশ্ব াবস্া ৩৫ এবং ৩৭ সপ্াত্ির মত্ে্ থাত্ক, 
িখন আপন্ন পররীষো করত্ি পাত্রন ক্য আপন্ন GBS -এ 
সংরিান্মি ন্ক না । এন্ি একন্ি সিজ ক্সা়াব প্রন্রি়া যা 
আপন্ন ন্নত্জই করত্ি পাত্রন বা আপন্ন আপনার োরেরী বা 
ডাক্ারত্ক নমুনা সংগ্রি করত্ি বলত্ি পাত্রন।

িারপর ক্সা়াবন্ি প্াত্থালন্জত্ি পাঠাত্না ি় এবং এর 
িলািল আপনার পরবিতী এনন্িন্ািাল অ্াপত়্টিত্মত্টির 
সম় জানাত্না িত্ব। 

পন্রকল্পনা
যন্ে GBS সনাক্করর পররীষো় আপনার িলািল ইন্িবািক ি় অথবা আপন্ন 
GBS -এর ঝঁুন্কর কারর সম্পত্কশ্ব  অবন্িি থাত্কন, িািত্ল প্রসবকালরীন সম় 
আপনাত্ক এন্টিবাত়্ান্িক ন্েত়্  ন্িন্কৎসা করা িত্ব। আপনার গরশ্ব াবস্া় এই 
ন্বষ়গুত্লা ন্নত়্ আপনার সাত্থ আত্লািনা করা িত্ব এবং আপনার সম্মন্িরিত্ম, 
একন্ি ন্িন্কৎসা পন্রকল্পনা আপনার ক্মন্ডত্কল ক্রকত্ডশ্ব  অন্তর্শ্ব ক্ করা িত্ব।  


