
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 العديد من الجراثيم التي تعيش في اجسادنا و التي عادة ال تسبب أي ضررهي واحدة من   ي بي أستعتبر جرثومة ج ❖

 يتم عمل فحص روتيني لألمهات للكشف عن هذه الجرثومة أثناء فترة الحمل ❖

ل ، في معظم األحيان سوف يولد طفلك بأمان ولن يصاب بالعدوى. ومع ذلك، فإنه في حاالت نادرة قد يسبب عدوى خطيرة مث  إذا كنت تحمل ❖

 .التهاب الدم أو االلتهاب الرئوي أو التهاب السحايا

 المبكر يمكن الوقاية منها  أغلب حاالت التهاب ❖

، فيجب أن   في البول أو المهبل أو )األمعاء( أثناء الحمل الحالي ، أو إذا كان لديك طفل مصاب سابق بعدوى  إذا تم تشخيصك بالتهاب ❖

 .لة( لهذه العدوى على طفلكانت بنسبة ضئيالمخاض للحد من المخاطر المحتملة )ولو كتقدم لك المضادات الحيوية في 

 :إذا  يزداد خطر إصابة طفلك بالعدوى الناجمة عن اإلصابة بـ ❖

   )أسبوع رحمي قبل ) ولد طفلك قبل األوان •

 كانت لديك درجة حرارة مرتفعة بينما أنت في المخاض •

 سي قبل أن يبدأ المخاضحصل تسرب في ماء الكيس األمنيو •

 فيجب البدء بعالجه بالمضادات الحيوية فورا  اذا ظهرت على طفلك أعراض اإلصابة بالتهاب ❖

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ض أو حول الوالدة. أثناء المخا  لجرثومة ال يتعرضونالعديد من األطفال  ❖

. ومع ذلك، إذا كنت تحمل تصاب باي مشكلةال لن الغالبية العظمى من هؤالء األطف

 وضعه الصحي و يصاب تطوريأن طفلك سوف  ضئيل احتمال، هناك 

 .قد يؤدي الى الوفاةمريض بشكل خطير، أو حتى الطفل صبح يو عدوى ب

 الوالدةفي األطفال حديثي   ال االلتهابات الشائعة التي تسببها جرثومة ❖

 ي:ه

 مفي الدالتهابات  •

 هاب الرئةالت •

 التهاب السحايا •

قد يؤدي الى إصابة شديدة لدى الطفل اال ان العالج  بالرغم من ان التهاب  ❖

فان ومع ذلك، بالمضادات المناسبة يؤدي الى تعافي معظم هؤالء األطفال  تماما. 

 قد يؤدي الى:  بعض األطفال المصابين بالتهاب 

 ( من االصاباتالوفاة ) •

 ( من اإلصابات طويلة األمد )قة إعا •

المهبل  في تكون عادة متواجدةهي بكتيريا شائعة  ❖

نساء   من كل  في النساء و عادة يعانيوالمستقيم 

 ال ينتقل هذا . من وجود هذه الجرثومة 

النساء  جنسًيا ولن تظهر أي أعراض على معظمالمرض 

 . ملن الـاللواتي يح

 

ليس ضاًرا بك   بهذا الميكروب إصابة الحامل ❖

يسبب  قدولكنه يمكن أن يؤثر على طفلك في وقت الوالدة. 

عدوى خطيرة لدى األطفال حديثي  في حاالت نادرة 

 أثناء الحمل وقبل المخاض. والذي قد يحدثالوالدة ، 

 

 كلما كان طفلك مولوداً مبكراً، كلما كان الخطر أكبر –أسبوعاً من الحمل(  ل األوان )قبل طفلك قب ولد ❖

 طفل متأثر بعدوى  سابقا اذا كان لديك ❖

 أثناء المخاض اخرى ارتفاع درجة الحرارة أو عالمات عدوىلديك كان  اذا ❖

 في هذا الحمل ةإيجابي ل المهبل أو مسحة لالبوكان اختبار  اذا ❖

 ساعة  قبل أن يولد طفلك. من  أكثر  تسريب أو انبثاق للسائل االمنيوسي اذا كان هناك ❖



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أثناء المخاض. وريدالًضا تقديم المضادات الحيوية من خالل على الفور ويجب أيالمضادات الحيوية ب البول الناجم عن  التهابيجب عالج  ❖

 البول تحليلأو  إيجابية  مهبل أثناء المخاض إذا كان لديك مسحة الوريدمضادات الحيوية من خالل ال اعطاءكيجب أن يتم  ❖

 في المخاض. يعندما تكون الوريد، فيجب أن يتم تقديم المضادات الحيوية من خالل الـ  بالتهاب هإذا كان لديك طفل سبق تشخيص ❖

يبدأ طبيب الوالدة بالبدء بالوالدة  وسوف  لديك ،رثومة كان معلوما بوجود جأسبوعا من الحمل و بعد اء األمنيوسي الم حدث تسريبإذا  ❖

 الوريدخالل  من المضادات الحيوية اعطاءك أيضا قبل الوالدة. يجب      ومة مباشرة و ذلك لتقليل المدة التي سيتعرض لها الجنين لجرث

عالمات العدوى في المخاض ، فستقدم لك المضادات الحيوية  عالمة من ، إذا ظهرت أي  جرثومة ال معلوما اذا كنت تحمليكن يحتى لو لم  ❖

  من ضمنها ال الجراثيم والتيالذي سيعالج مجموعة واسعة من  الوريدمن خالل 

 .ن معروف ا أنك تحمل يكحتى لو لم  الوريد، فسيوصي طبيبك بتناول المضادات الحيوية من خالل رحمي أسبوع   إذا بدأ المخاض قبل  ❖

 

 الـ بعدوى طفلك إصابة فرصة من يقلل لن المخاض بدء قبل الحيوية بالمضادات عالجك فإن المستقيم، أو المهبل في  الـ تحملي أنك وجد إذا ❖

 إصابة فرصة لتقليل الوريد خالل من الحيوية المضادات تقديم يتم عندها المخاض، يبدأ حتى الحيوية بالمضادات العالج إلى جيتاتح لن. 

 . طفلك

 . في  إلى  في  حوالي من حياته من األول األسبوع في  الـ بعدوى طفلك إصابة خطر من الحيوية المضادات هذه تقلل ❖

 المسالك عدوى لعالج تشخيص يتم وقت أقرب في الحيوية المضادات الى بحاجة ستكونين فانك بك الخاص البول في  ىلع العثور تم إذا ❖

 طفلك في  عدوى لمنع المخاض أثناء الوريد خالل من لك الحيوية المضادات تقديم سيتم كما. البولية

 : بعدوى تحديدا تتعلق ال ههذ ولكن الحيوية المضادات اعطاءك سيتم حيث أخرى حاالت هناك ❖

م فقد مخاض، حالة في لست ولكنك أسبوعاً،  قبل األمنيوسي الماء في تسريب حدث إذا •  .الحيوية المضادات من دورة لك ُتقدَّ

 دأيب لم ما طفلك في  الـ عدوى لمنع حيوية مضادات إلى تحتاجين فال ، الـ وتحملين مخططة قيصرية لعملية تخضع كنت إذا •

 .تسربت قد المياه تكون أو المخاض

 واسعة بمجموعة اإلصابة خطر لتقليل العملية إجراء وقت في قيصرية عملية يتناولن الالتي النساء لجميع الحيوية المضادات تقديم سيتم •

 . العدوى من



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في طفلك،  GBSحيوية للوقاية من عدوى الـ المضادات ال اعطاءكإذا كان قد تم  ❖

فيجب البدء في هذه المضادات في أقرب وقت ممكن بعد بدء المخاض، أو بعد أن 

وتستمر على فترات  الوريد. سيتم إعطاؤها من خالل ينبثق الماء األمنيوسي

 ساعات( حتى يولد طفلك. منتظمة )عادة 

 التحرك بحرية أثناء المخاض. بإمكانك مواصلة ❖

،  سوف يتحدث الطبيب إليك عن قبل المخاض حدث تسرب الماء األمنيوسيإذا  ❖

طفلك.  ةدفيه إلى المضادات الحيوية وعن أفضل وقت لوال ينالوقت الذي ستحتاج

 .لكحمهذا سوف يعتمد على الظروف الفردية الخاصة بك وعلى عدد أسابيع 

في طفلك هو   ة من عدوى الـللوقايلك المضاد الحيوي الذي سيتم تقديمه  ❖

عادة البنسلين. إذا كنت تعاني من حساسية من البنسلين ثم سيتم عرض بديل 

 مناسب لك.

 

قد تعاني بعض النساء من آثار جانبية مؤقتة مثل الشعور  ❖

 بعض أو اإلصابة باإلسهال. يمكن أن تكون لدى بالغثيان

النساء حساسية من بعض المضادات الحيوية وفي حاالت 

اسية نادرة قد يكون رد الفعل شديًدا ومهدًدا للحياة )الحس

رطة(. أخبر  طبيبك إذا كنت تعرف أن لديك حساسية المف

 من البنسلين أو أي أدوية أخرى.

يجب على طبيبك  أن يناقش معك فوائد ومخاطر تناول  ❖

 المضادات الحيوية في المخاض لمنع اإلصابة بـ 

 المبكرة في طفلك.

 ساعات قبل في  المخاض على األقل  الوريد( وكنت قد تلقيت المضادات الحيوية عن طريق رحميأسبوعا  إذا ولد طفلك في فترة كاملة )بعد  ❖

 خاصة بعد الوالدة. مالحظةتاج إلى يح لنطفلك  قانالوالدة 

 قبل  الوريدالمضادات الحيوية من خالل تأخذي ولم  طفلك أكثر عرضة لخطر اإلصابة بعدوى الـ  األطفال حديث الوالدة بان شعر طبيبإذا  ❖

ساعة على األقل.  وسيشمل ذلك تقييم  مات العدوى لمدة طفلك عن كثب لمعرفة عال فان هناك ضرورة لمالحظةساعات على األقل من الوالدة، 

 لطفلك ومعدل ضربات القلب ودرجة الحرارة والتنفس والتغذية. الوضع الصحي العام

 المخاض. أثناء حيوية بالوريدمضادات  تم اعطاءكساعة حتى لو  ، فسيتم مراقبة طفلك لمدة طفل مصاب بعدوى   اإذا كان لديك سابق ❖



 

 

 

 

 

 

 

 

 من ساعة  خالل ذلك يكون وعادةً   الحياة من األول األسبوع في  الـ بعدوى المصابون األطفال معظم على المرضية االعراض تظهر ❖

 . الوالدة

. العمر من أشهر  يبلغ حتى تصيبه أن يمكن أنها إال شيوًعا، أقل هي الطفل عمر من متأخر وقت في تحدث التي  بـ العدوى أن من بالرغم ❖

  المتأخر  بالتهاب الطفل إصابة من المخاض أثناء الحيوية المضادات أخذ يمنع ال

  :التالية العالمات مبكر وقت في  عدوى من يعانون الذين األطفال على تظهر قد ❖

دم  ى أخذ عينة  منهو السبب.   وقد ينطوي ذلك عل لمعرفة ما إذا كان  تحاليلقد أن طفلك حديث الوالدة لديه عدوى، سيتم إجراء إذا كان يعت

من  يتم مناقشة خطة العالج معكمتناقش  من النخاع القطني(. هذا وسوف وهو عبارة عن عينة)طفلك، أو عينة من السوائل حول الحبل الشوكي للطفل 

 .المختص قبل الطبيب..

وقت ممكن.  أسرعهم بالعدوى بالمضادات الحيوية في أو األطفال الذين يشتبه في إصابت اإلصابة بـ  يجب عالج األطفال الذين يعانون من عالمات

 يمكن أن تكون المضادات الحيوية منقذة للحياة عندما ُتعطى لألطفال المصابين بعدوى مشتبه بها.

 رات سلبية.ساعة على األقل ، وجميع االختبا -عدم وجود أي عالمة على اإلصابة بعد  سيتم إيقاف تناول الطعام في حالة 

 من لمزيد. ولطفلك لك الفوائد  من العديد توفر أنها كما ،  الـ بعدوى اإلصابة خطر من تزيد الطبيعية الرضاعة أن يثبت لم. لكطف إرضاع اآلمن من

 المستشفى في الرضاعة استشاري اسألي المعلومات

 

 صعوبة التنفس و االعياء أو توقف التنفس نهائيا •

 نعاس شديد أو عدم االستجابة •

 بكاء شديد بدون توقف •

 رخاوة شديدة •

 ضعف الرضاعة أو الترجيع •

 درجة الحرارةارتفاع أو انخفاض في  •

 تغيير في لون الجلد •

 ير طبيعي في التنفس أو دقات القلبسرعة أو بطء غ •

 انخفاض قي ضغط الدم •

 انخفاض قي نسبة السكر قي الدم •

 


