
एंटीबायोटटकहरू लिने जोलिमहरू के के हो?
धेरै कम मात्ामा, केही महहलाहरूले एह्टिबायोटटिकबाटि 
एनाफिहलक्सक्स भहनने गमभीर प्रहिफरिया पाउन ्सक्छन्। यफि 
िपाईंको औषहध प्रहिफरियाको कुनै पहन इहिहा्स हिशेष गरी 
पेनीह्सहलनको ्छ भने िपाईंको धाईआमा िा डाकटिरलाई भन्ु 
जयािनैै महत्िपूर्ण ्छ।

यफि िपाइँमा परीक्षर  गरेको बेला GBS खिराको लाहग 
्सकारातमक पहहचान गटरएको ्छ िा गरेको ्छ भने, यफि िपाईले 
बेथालागेको बेलामा एंटिीबायोटटिक्स हलनुभएको ्छ भने िपाइँको 
बालकमा GBS हिका्सको ्संभािना कमनै हु््छ।

सीजेरियन सेक्शन ि GBS
GBS स्रिरीननंहगङ ्सीजेटरयन ्सेकशन को लाहग योजना बनाउएका 
महहलाहरुको लाहग अझै पहन महत्िपूर्ण ्छ। यफि िपाइँलाई यो 
लागू हु््छ हु््छ भन्े बारेमा थप जानकारीको लाहग कृपया आफनो 
धाईआमा िा डाकटिरलाई ्सोध्ुहो्स्।  

Group B Streptococcus (GBS) (समूह बी  

स्ट्ोटोकोकोसस) को िागि िराभावस््ा स्क्रीननंि

्प जानकािीको िागि:
यफि िपाइँ्सँग स्रिरीननंग िा GBS को बारेमा कुनै प्रश्नहरू ्छन् भने, 
िपाईंले धाईआमा िा डाकटिरलाई ्सोध् ्सकु्हुने्छ। 
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Group B Streptococcus को बािेमा 
Group B Streptococcus (GBS) एक जीिारु हो जुन हाम्ो 
शरीरमा बस््छ र ्सामा्यिया हाहनकारक हु््छ। GBS एक 
क्षहरक जीिारु हो ज्सको अथ्ण हो फक जीिारु आउने र जाने गन्ण 
्सकि्छ। यो ्सामा्यिया यौन ्संचाटरि ्संरिमर होइन। िीनमा एक 
महहलाहरुको  आफनो योहनमा य्स GBS जीिारुहरू पाई््छ र यो 
थाहानै हुन् फक फक यो ्छ भनेर। GBS हप्साबमा पहन िेला पन्ण 
्सक्छ।

GBS ि नवजात ल्श्शु

GBS बेथाको र ज्मको ्समयमा बच्ालाई ्सन्ण ्सकि्छ र निजाि 
हशशुमा रक्त हिषाक्तिा, मयाहनहनजाइटटि्स र हनमोहनया ्सहहि 
जीिनमा डरलागिो ्संरिमरहरू हुन ्सक्छ। केिल एकिमै थोरै 
निजाि हशशुहरूमा (हरेक २,००० मा १ लाई) यो प्रारहमभक 
रूपमा हचहनने GBS ्संरिमरको हिका्स हु््छ। बेथाको 
्समयमा उपचार गनने ्समयमा (प्रतयक्ष रूपमा नशामा) फिईने 
एंटिीबायोटटिक्सले महहलाहरूलाई GBS ्संरिमरबाटि उनीहरूको 
निजाि हशशुमा पुग्े खिरा बढेको ्छ भने यस्िो जोहखमलाई 
घटिाउने्छ। बेथाको ्समयमा स्रिरीननंग र उपचार गिा्णगिदै पहन, केहह 
निजाि हशशुहरुलाई अझै GBS को हिका्स हुने्छ। यफि िपाईंको 
बच्ालाई GBS भयो भने, अस्पिालमा हुिँानै एह्टिबायोटटिक्सले 
उपचार गन्ण ्सफक््छ।

GBS ि बयस्क बािकहरु

बेथा लागेको बेलाको उपचार ्सधैं प्रभािकारी नहुन पहन ्सक्छ। 
अहल उमेर ठूलो बालबाहलकाहरु ज्सलाई GBS ्संरिमर हु््छ 
उहनहरुलाई एंटिीबायोटटिक्सले उपचार गन्ण ्सफक््छ।

GBS तपाइँको बच्ािाई सनभा सके् मौकाबाट कसिी 
घटाउन सककन्छ  
यो GBS कुन महहलाहरूलाई ्छ पहहचान गन्ण महत्िपूर्ण ्छ 
तय्सैले हिनीहरूको GBS ्संरिमर बच्ालाई ्सनने मौका कम गन्ण 
मद्दि गन्ण ्सफक््छ। यो िईु िटरकाको माधयमबाटि गन्ण ्सफक््छ, जुन 
िबुै पद्दिीहरु उत्तकै् प्रभािकारी ्छन्।

िपाईंलाई स्िास््थय ्सेिाको माधयमबाटि एउटिा प्रस्िाहिि गटरने्छ। 
िपाईंको धाईआमा र / िा हचफकत्सकले थप जानकारी प्रिान गन्ण 
्सक्छ र िपाइँ्सँग हुन ्सके् कुनै पहन प्रश्न िा हच्िालाई ्समाधान 
गन्ण ्सकि्छ।

  

१. ितिामा आधारित स्क्रीननंि:

यो स्रिरीहडङ हिहध यस्िा महहलालाई पहहचान गि्ण्छ ज्सको 
बच्ालाई ज्मेको बेलामा GBS लाग्े अहधकिम खिरा हुन 
्सकि्छ। जोहखमका कारकहरू हनम्न हुन्:
• यफि िपाइँको पहहला GBS  ्संरिमर भएको बच्ा भएको ्छ 

भने
•  यफि िपाईंको गभा्णिस्थाको ्समयमा कुनै पहन बेला िपाईंको 

हप्साबमा GBS  िेला परेको ्छ (उक्त लागेको बेलामा 
एंटिीबायोटटिक्सले उपचार गटरएको भएिा पहन) भने

• यफि िपाईलाई ३७ हप्ा अगाडी बेथा लागेमा
•  यफि िपाईलाई बेला लागेको बेलाको िापरिम ३८°C भ्िा 

बढी भएमा
•  यफि बच्ामा ्संरिमर भएको लक्षर िखेा परेमा
• यफि िपाईको पाहन िुटेिप्छी पहन १८ घणटिा भ्िा बढी बेथा 

लाहगरहमेा  

२. िराभावस््आको बेिा गनयममत तवििे  जाँच िनने

जब िपाईं ३५ र ३७ हप्ाको बीचको गभ्णििी हुनुहु््छ, यफि 
िपाइँमा  GBS ्सकारातमक ्छ भनेर पत्ता लगाउन जाँच गन्ण 
्सकु्हु््छ। यो एकिमै ्सहजलो स्िाब हो जुन िपाईं आिैं ले गन्ण 
्सकु्हुने्छ िा िपाईले चाहमेा को आफनो धाईआमा िा डाकटिर 
द्ारा नमूना हलन ्सकु्हुने्छ।

अहन यो स्िाब पथोलोजीमा पठाइने्छ र िपाईलाई िपाइँको 
नहिजाहरु अकको भेटने ्समयमा  जानकारी गराईने्छ।

योजना 
यफि िपाइँ्सँग GBS का लाहग ्सकारातमक नहिजा आएमा िा िपाईंले GBS 
का लाहग िपाईमा जोहखमका कारकहरू ्छ भने, िपाईलाई बेथा लागेको ्समयमा 
एंटिीबायोटटिक्स द्ारा उपचार गन्ण यो ह्सिाटरश गि्ण्छन्। यी हिचारहरू िपाईंको 
गभा्णिस्थाको बेला िपाईंको ्साथ ्छलिल गटरने्छ र िपाईंको ्सहमहिको ्साथमा 
आिशयक उपचार योजना िपाइँको मेहडकल रेकड्णमा राहखने्छ।    


