
Antibiyotik almanın riskleri nelerdir?
Çok ender olarak bazı kadınlarda antibiyotiğe karşı, aşırı 
duyarlılık denilen ciddi bir reaksiyon olabilir. İlaçlara, 
özellikle penisiline karşı reaksiyon gösterme geçmişiniz 
varsa, bunu ebenize veya doktorunuza söylemek çok 
önemlidir.

Sizde bir risk faktörü saptanmışsa veya test sizde GBS 
bulunduğunu göstermişse, doğum sancıları sırasında 
antibiyotikler alırsanız, bebeğinizin GBS’ye yakalanma 
olasılığı azalır.

Sezaryen ameliyatı ve GBS
Planlanmış sezaryen ameliyatı olacak olan kadınlar için 
de GBS taraması önemlidir. Bu sizin için geçerliyse, 
daha fazla bilgi için ebenize veya doktorunuza sorun.

Group B Streptococcus (Grup B 

Streptokok) (GBS) için gebelik taraması

Daha fazla bilgi:
Tarama veya GBS hakkında herhangi bir sorunuz varsa, 
ebeniz veya doktorunuzla konuşun.
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Grup B Streptokok hakkında her şey
Grup B Streptokok (GBS) bedenlerimizde yaşayan 
bir bakteridir ve genellikle zararsızdır. GBS geçici bir 
bakteridir, bunun da anlamı bakterinin gelip gidebilecek 
olmasıdır. Cinsel yoldan geçirilen bir enfeksiyon değildir. 
Her üç kadından yaklaşık birinin cinsel organında GBS 
bakterisi vardır ve var olduğundan kadın haberdar 
değildir. GBS idrarda da bulunabilir.

GBS ve yeni doğmuş bebekler
GBS doğum sancıları sırasında bebeğe geçirilebilir ve 
yeni doğmuş bebekte, kan zehirlenmesi, menenjit ve 
zatürree dahil, yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara neden 
olabilir. Sadece çok küçük sayıda bebek (her 2,000’de 
1) erken başlangıçlı GBS olarak bilinen bu enfeksiyona 
yakalanabilir. GBS enfeksiyonunu yeni doğmuş bebeğe 
geçirme yüksek riskini taşıyan kişi olarak saptanmış 
kadınlara doğum sancıları sırasında verilecek damar 
(doğrudan damar içi) antibiyotikleri yoluyla tedavi, bu 
riski azaltacaktır. Doğum sancıları sırasında tarama 
ve tedaviye karşın bazı yeni doğmuş bebekler yine de 
GBS’ye yakalanacaktır. Bebeğiniz GBS’ye yakalanırsa, 
antibiyotiklerle hastanede tedavi edilebilir.

GBS ve yaşça daha büyük bebekler
Doğum sancısı sırasındaki tedavi her zaman etkili 
olmayabilir. GBS’ye yakalanan yaşça daha büyük 
bebekler de antibiyotiklerle tedavi edilebilir.

GBS’nin bebeğinize geçirilmesi olasılığı 
nasıl azaltılabilir.
GBS taşıyan kadınları saptamak önemlidir, böylece 
GBS enfeksiyonunun bebeğe geçirilmesi olasılığının 
azaltılmasına yardımcı olmak için tedavi edilebilirler. 
Bu, iki farklı yaklaşımla yapılabilir, her iki yöntem de 
aynı ölçüde etkilidir.

Sağlık servisince size bir yaklaşım sunulacaktır. 
Ebeniz ve/veya doktorunuz daha fazla bilgi sağlayabilir 
ve olabilecek herhangi bir sorunuzu ya da endişenizi 
yanıtlayabilir.

1. Risk temelli tarama:

Bu tarama yöntemi, doğduğu zaman GBS’ye 
yakalanma riski yüksek olan bir bebeği olan kadını 
belirler. Risk faktörleri şunlardır:
• Daha önce GBS enfeksiyonu olan bir bebeğiniz 

olmuşsa
• Gebelik sırasında herhangi bir zamanda 

idrarınızda GBS bulunmuşsa (bu, zamanında 
antibiyotiklerle tedavi edilmiş olsa bile)

• Doğum sancılarınız 37 haftadan önce başlarsa
• Doğum sancıları sırasında ateşiniz 38 derecenin 

üzerindeyse
• Bebeğin çevresinde enfeksiyon olduğuna ilişkin 

belirtiler varsa
• Suyunuz geldikten sonra 18 saat ya da daha uzun 

süre doğum sancısı içindeyseniz.

2. Rutin doğum öncesi test yaklaşımı:

Gebeliğinizin 35. ve 37. Haftaları arasında 
olduğunuzda, sizde GBS olup olmadığını öğrenmek 
için testten geçirilebilirsiniz. Bu, kendi kendinize 
kolaylıkla yapabileceğiniz bir silmedir veya örneği 
ebenizin ya da doktorunuzun almasını tercih 
edebilirsiniz.

Bu silme ile elde edilen örnek laboratuvara 
gönderilir ve sonuç bir sonraki doğum öncesi 
randevunuzda size bildirilir.

Plan
Sizde GBS bulunmuşsa veya GBS için bilinen risk faktörleriniz 
varsa, doğum sancıları sırasında antibiyotikle tedavi edilmeniz 
önerilir. Dikkate alınacak bu hususlar gebeliğiniz sırasında sizinle 
görüşülecek ve sizin rızanızla bir tedavi planı sağlık kayıtlarınıza 
geçirilecektir.


