
ந�ோயெதிர்ப்பு மருந்துகளை 
எடுத்துகயகோள்வதனோல் ஏற்படும் ஆ்பத்துகள 
ெோள்வ?
ந�ோயெதிர்ப்பு மருந்து ஒன்ின கோரணமோக மிகவும் அோிதோன நேளைகைில் 
‘ஆனஃபிலோக்ஸிஸ்’ எனப்படும் கடும் ஒவேோளம சில யபணகளுக்கு 
ஏறபடக்கூடும். மருந்துகைின கோரணமோக, கு்ிப்போக ‘யபனிஸிலின’ 
கோரணமோக, உஙகளுக்கு ஒவேோளம ஏறபடும் ேரோலோறு இருக்கி்தோ 
எனபளத �ீஙகள் உஙகளுளடெ மோருத்துேசசி அல்லது மருத்துேருக்குச 
யசோல்லநேணடிெது முக்கிெம்.

‘GBS’ கிருமி இருப்பதறகோன ஆபத்துக்கூறு உஙகளுக்கு இருக்கி்து 
எனந்ோ, இந்தக் கிருமி உஙகளுக்கு இருக்கி்து எனந்ோ யதோிெ ேந்தோல், 
பிரசே ேலிெினநபோது ந�ோயெதிர்ப்பு மருந்துகள் மூலம் உஙகளுக்கு 
சிகிசளசெைிக்கப்படடோல், உஙகள் குழந்ளதக்கு ‘GBS’ யதோறறு 
ஏறபடுேதறகோன ேோய்ப்பு குள்யும். 

அறுள்வப் ்பிரச்வமும்’GBS’ கிருமியும்

திடடமிடப்படட முள்ெில் அறுளேப் பிர்சேத்திளன நமறயகோள்ளும் 
யபணகளுக்கு ‘GBS’ கிருமிக்கோன நசோதளன யசய்ெப்படநேணடிெது 
முக்கிெம். இது உஙகளுக்குப் யபோருந்தும் என்ோல், உஙகைது மருத்துேசசி 
அல்லது மருத்துேோிடம் நமலதிகத் தகேல்கள் நேணடுயமயனக் நகளுஙகள்.   

‘்வளக B ஸ்டயரப்யடோநகோககஸ’ (Group B 

Streptococcus) கிருமிககோன கர்ப்்பகோல நசோதளன

நமலதிகத் தக்வல்கள
இச நசோதளனளெப் பற்ி, அல்லது ‘GBS’ கிருமிளெப் பற்ிெ நமலதிகத் 
தகேல்கள் உஙகளுக்கு நேணடுயமனில், உஙகைது மருத்துேசசி அல்லது 
மருத்துேருடன நபசுஙகள்.  
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‘Group B Streptococcus’ கிருமிளெப் ்பற்ிெ 
்வி்பரஙகள 
‘Group B Streptococcus’எனும் �மது சோீரத்தில் ேோழும் கிருமிெோனது 
யபோதுேோக ஆபத்தோனதல்ல. ‘GBS’  எனபது ஒரு �ிளலெற் 
தனளமயுளடெ ஒரு கிருமிெோகும், அதோேது இது ேந்து நபோகக்கூடிெ 
கிருமி எனபது இதன யபோருள். போலு்வு ோீதிெோகக் கடத்தப்படக்கூடிெ 
ஒரு யதோறறுந�ோெல்ல இது. மூனறு யபணகைில் ஒரு யபணணின 
பி்ப்புறுப்பில் இந்த ‘GBS’ கிருமி இருக்கும், ஆனோல் இது இருப்பளதப் 
பற்ிப் யபணகளுக்கு ஏதும் யதோிெோது. சிறு�ீோிலும் ‘GBS’ கிருமிெோனது 
கோணப்படலோம்.  

‘GBS’ கிருமியும் புதிதோய்ப் ்பி்ந்த குழந்ளதகளும்

பிரசே ேலி மறறும் பிரசேத்தின நபோது ‘GBS’ கிருமிெோனது 
குழந்ளதக்குக் கடத்தப்படக்கூடும், மறறும் இரத்தம் ேிஷமோதல் 
உள்ைடஙக மூளைக்கோய்சசல் மறறும் சனனி சுரம் ஆகிெ உெிருக்கு 
ஆபத்து ேிளைேிக்கக்கூடிெ ந�ோய்த்யதோறறுகளும் ஏறபடலோம். மிகக் 
குள்ந்த எணணிக்ளகெிலோன புதிதோய்ப் பி்ந்த குழந்ளதகளுக்நக (2000 
குழந்ளதகைில் 1) ‘ஆரம்ப �ிளல ‘GBS’ யதோறறு’ எனும் இந்த யதோறறு 
ஏறபடும். ‘GBS’ கிருமிகளைக் குழந்ளதக்குக் கடத்தும் அபோெக்கூறு 
அதிகம் உள்ைேர்கைோக அளடெோைம் கோணப்படும் யபணகளுக்கு �ரம்பு 
ஊசி மூலமோக ந�ோயெதிர்ப்பு மருந்திளன பிரசே ேலி ஏறபடும்நபோது 
யசலுத்துேதன மூலம் ‘GBS’ கிருமி குழந்ளதக்குக் கடத்தப்படும் 
அபோெத்திளனக் குள்க்கலோம். பிரசே ேலிெினநபோது நசோதளன 
யசய்ெப்படடு சிகிசளசெைிக்கப்படடோலும் கூட புதிதோய்ப் பி்க்கும் சில 
குழந்ளதகளுக்கு ‘GBS’ யதோறறு ஏறபக்கூடும். உஙகள் குழந்ளதக்கு ‘GBS’ 
யதோறறு ஏறபடடோல், குழந்ளத மருத்துேமளனெில் இருக்கும்நபோநத 
ந�ோயெதிர்ப்பு மருந்து யகோடுத்து அதறகுச சிகிசளசெைிக்கலோம்.    

சறறு ்வைர்ந்த குழந்ளதகளும் ‘GBS’ யதோறறும்

பிரசே ேலிெின நபோது தரப்படும் சிகிசளச அளனத்து நேளைகைிலும் 
யசெலூக்கம் இல்லோததோக இருக்கலோம். ‘GBS’ யதோறறு ஏறபடும் சறறு 
ேைர்ந்த குழந்ளதகளுக்குக் கூட ந�ோயெதிர்ப்பு மருந்துகள் மூலம் 
சிகிசளசெைிக்கலோம். 

‘GBS’ கிருமி உஙகள குழந்ளதககுக கடத்தப்்படும் 
்வோய்ப்்பிளனக குள்ப்்பது எப்்படி?  
குழந்ளதக்கு ‘GBS’ கிருமி கடத்தப்படும் ேோய்ப்பிளனக் குள்ப்பதறகு 
ஏதுேோக ‘GBS’ கிருமிகள் உள்ை யபணகளுக்கு சிகிசளசெைிப்பதறயகன 
அேர்களை அளடெோைம் கோண நேணடிெது முக்கிெம். இரணடு 
ேழிகைில் இளதச யசய்ெலோம், இந்த இரணடு ேழிகளுநம சமமோன 
யசெலூக்கம் உளடெளேெோகும். 

உஙகளுக்கு நசளே ேழஙகும் சுகோதோர நசளேெினோல் உஙகளுக்கு 
ஒரு ேழிெிலோன சிகிசளச அைிக்கப்படும். உஙகளுக்கு இருக்கக்கூடிெ 
நகள்ேிகள் அல்லது கோிசனஙகள் எதறகும் உஙகளுளடெ மருத்துேர் 
மறறும்/அல்லது தோதி நமலதிகத் தகேல்களைக் யகோடுத்து பதிலைிப்போர்.   

1. ஆ்பத்துககூ்ின் அடிப்்பளடெிலோன நசோதளன

பிரசேத்தின நபோது ‘GBS’ யதோறறு ஏறபடும் ஆபத்துக்கூறு அதிகம் 
உள்ை குழந்ளதெின தோய்களை இந்த நசோதளன மூலம் அளடெோைம் 
கோணலோம்.  இந்த ஆபத்துக்கூறுகைோேன: 
• ‘GBS’ யதோறறு உள்ை குழந்ளத ஒனறு உஙகளுக்கு இதறகு முனபு 

பி்ந்திருந்தோல்
• உஙகளுளடெ கர்ப்ப கோலத்தில் எப்நபோதோேது உஙகளுளடெ 

சிறு�ீோில் ‘GBS’ கிருமி இருப்பது கணடுபிடிக்கப்படடிருந்தோல் 
(கணடுபிடிக்கப்படடநபோது, ந�ோயெதிர்ப்பு மருந்துகள் மூலம் 
அதறகுச சிகிசளசெைிக்கப்படடிருந்தோலும் கூட)

• 37 ேோரஙகளுக்கு முனபோக உஙகளுக்குப் பிரசே ேலி ஏறபடடோல் 
• பிரசே ேலிெின நபோது உஙகைது சோீர யேப்ப�ிளல 38°C -க்கு 

நமலோக இருந்தோல்
• குழந்ளதக்கு ந�ோய்த்யதோறறு ஏறபடடிருப்பதறகோன அ்ிகு்ிகள் 

கோணப்படடோல் 
• உஙகளுளடெ பனனீர்க்குடம் உளடந்த பி்கு 18 மணி ந�ரம் 

அல்லது அதறகு நமலோக �ீஙகள் பிரசே நேதளனெில் இருந்தோல். 
  

2. ்பிரச்வத்திறகு முன்பு ்வழககமோகச் யசய்ெப்்படும் நசோதளனளெ 
நமறயகோளளும் ்வழி:

உஙகளுளடெ கர்ப்பகோலத்தின 35 ேோரத்திறகும் 37 ேோரத்திறகும் 
இளடப்படட கோலத்தில் ‘GBS’ கிருமி உஙகளுக்கு இருக்கி்தோ 
எனறு அ்ிேதறகோன நசோதளனளெ �ீஙகள் நமறயகோள்ைலோம். 
கசிேில் சி்ிளதத் யதோடயடடுத்து �ீஙகநை இந்த நசோதளனளெச 
யசய்து போர்த்துக்யகோள்ைலோம், அல்லது உஙகளுளடெ மருத்துேசசி 
அல்லது மருத்துேளர இந்த நசோதனக்கோன மோதிோிளெ எடுக்குமோறு 
�ீஙகள் நகடகலோம். 

யதோடடு எடுக்கப்படட மோதிோி நசோதளனசசோளலக்கு அனுப்பப்படும், 
மறறும் �ீஙகள் உஙகளுளடெ  பிரசேத்திறகு முந்ளதெ அடுத்த 
சந்திப்புநேளைக்கு உஙகளுளடெ மருத்துேளரப் போர்க்கப் 
நபோகும்நபோது அேர் நசோதளன முடிவுகளை உஙகளுக்குச 
யசோல்ேோர்.  

சிகிச்ளசத் தி்டடம்  
‘GBS’ கிருமி உஙகளுக்கு இருக்கி்து எனந்ோ, ‘GBS’ கிருமி உஙகளுக்கு இருப்பதறகோன 
ஆபத்துக்கூறு உஙகளுக்கு இருக்கி்து எனந்ோ யதோிெ ேந்தோல், பிரசே ேலிெினநபோது 
ந�ோயெதிர்ப்பு மருந்துகள் மூலம் உஙகளுக்கு சிகிசளசெைிக்கப்பட நேணடுயமயன 
சிபோோிசு யசய்ெப்படுகி்து. உஙகைது கர்ப்பகோலத்தின நபோது இந்த ேிடெஙகளைப் பற்ி 
உஙகளுடன கலந்துளரெோடப்படும், நமலும் உஙகள் இணக்கத்துடன உஙகளுளடெ 
மருத்துேப் பதிவுகைில் உஙகளுக்கோன சிகிசளசத் திடடம் ஒனள்ப் பற்ிப் பதிவு 
யசய்ெப்படும்.    


