
Apa saja resiko menggunakan antibiotik?
Walaupun jarang sekali, sebagian wanita dapat 
mengalami reaksi parah yang disebut anafilaksis 
terhadap antibiotik. Penting sekali untuk 
memberitahukan bidan atau dokter Anda jika Anda 
pernah mengalami reaksi terhadap obat, khususnya 
terhadap penisilin.

Jika Anda telah ditandai memiliki faktor resiko atau 
mendapatkan hasil tes positif untuk GBS, kemungkinan 
bayi Anda mengalami GBS akan berkurang jika Anda 
mendapatkan antibiotik selama persalinan.

Operasi Caesar dan GBS
Skrining GBS tetap penting bagi wanita yang 
direncanakan akan menjalani operasi Caesar. Mintalah 
informasi lebih lanjut dari bidan atau dokter Anda jika hal 
ini berlaku bagi Anda.

Skrining Group B Streptococcus (GBS) 

pada masa kehamilan

Informasi lebih lanjut:
Jika Anda memiliki pertanyaan apa saja mengenai 
skrining ini atau tentang GBS, bicarakanlah dengan 
bidan atau dokter Anda.
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Mengenai Group B Streptococcus
Group B Streptococcus (GBS) adalah bakteri yang hidup 
di dalam tubuh kita dan biasanya tidak berbahaya. GBS 
itu bakteri transient (sementara), yang berarti bakteri ini 
dapat datang dan pergi. Bakteri ini bukanlah infeksi yang 
ditularkan melalui hubungan seks. Hingga satu di antara 
tiga wanita memiliki GBS di dalam vaginanya dan tidak 
menyadarinya. GBS mungkin juga ditemukan di dalam 
air seni. 

GBS dan bayi yang baru lahir
GBS dapat ditularkan kepada bayi pada saat persalinan 
dan dapat mengakibatkan infeksi yang mengancam 
nyawa bayi yang baru lahir, termasuk keracunan darah, 
meningitis dan paru-paru basah. Hanya sejumlah kecil 
bayi baru lahir (1 di antara 2000) yang mengalami 
infeksi yang dikenal sebagai GBS dini ini. Pengobatan 
selama persalinan dengan transfusi antibiotik (langsung 
ke dalam pembuluh darah) bagi wanita yang ditandai 
beresiko lebih besar untuk menularkan infeksi GBS 
kepada bayi yang baru lahir akan mengurangi resiko 
ini. Walaupun telah dilakukan skrining dan pengobatan 
selama persalinan, beberapa bayi yang baru lahir akan 
tetap mengalami GBS. Jika bayi Anda mengalami GBS, 
ia dapat diobati dengan antibiotik selama di rumah sakit.

GBS dan bayi yang lebih besar
Perawatan selama persalinan mungkin tidak selalu 
efektif. Bayi yang lebih besar yang mengalami infeksi 
GBS dapat juga diobati dengan antibiotik.

Bagaimana cara mengurangi kemungkinan 
menularkan GBS kepada bayi Anda
Penting untuk menandai wanita yang memiliki 
GBS agar mereka dapat diobati untuk membantu 
mengurangi kemungkinan menularkan infeksi GBS 
kepada bayinya. Ini dapat dilakukan melalui dua 
pendekatan, dan kedua metode ini sama efektifnya.

Anda akan ditawari salah satu pendekatan oleh 
lembaga pelayanan kesehatan. Bidan dan/atau dokter 
Anda dapat memberikan informasi lebih lanjut dan 
menjawab pertanyaan atau kekhawatiran apa saja 
yang mungkin Anda miliki.

1. Skrining berdasarkan resiko:

Metode skrining ini menandai wanita yang bayinya 
memiliki resiko lebih besar untuk mengalami infeksi 
GBS sewaktu dilahirkan. Faktor-faktor resikonya 
adalah:
• Jika bayi Anda yang sebelumnya mengalami 

infeksi GBS
• Jika GBS ditemukan di dalam air seni Anda 

selama masa kehamilan Anda (walaupun telah 
diobati dengan antibiotik pada saat itu)

• Jika Anda bersalin sebelum 37 minggu
• Jika suhu badan Anda selama bersalin di atas 

38°C
• Jika ada tanda-tanda bahwa ada infeksi di sekitar 

bayi
• Jika Anda bersalin selama 18 jam atau lebih 

setelah air ketuban Anda pecah.

2. Pendekatan tes pra-kelahiran rutin:

Ketika Anda sedang hamil antara 35 hingga 37 
minggu, Anda dapat dites untuk mengetahui 
apakah Anda GBS positif. Ini tes oles yang mudah 
dan Anda dapat melakukannya sendiri atau Anda 
mungkin lebih suka kalau bidan atau dokter yang 
mengambil spesimennya.

Spesimen oles ini kemudian dikirim ke bagian 
patologi dan Anda akan diberitahukan mengenai 
hasilnya pada janji temu pra-kelahiran yang 
berikutnya.

Rencana
Jika hasil tes Anda adalah GBS positif atau Anda memiliki faktor 
resiko GBS, Anda dianjurkan untuk diobati dengan antibiotik pada 
saat persalinan. Pertimbangan-pertimbangan ini akan dibicarakan 
dengan Anda selama kehamilan Anda, dan dengan persetujuan Anda, 
rencana pengobatan akan dicatat di dalam rekam medis Anda. 


