
গ্রুপ বি স্ট্রেপ (GBS) এিং গর্ভািস্থা 
গ্রুপ বি স্ট্রেপ (GBS) কী? 
 

• গ্রুপ বি স্ট্রেপ (GBS) হচ্ছে এক ধরচ্ছের িযাকচ্ছেবরযা (জীিাণু ) যা শরীচ্ছর থাচ্ছক। স্ট্রযাবেপথ এিং মলদ্বাচ্ছর GBS 
পাওযা স্ট্রযচ্ছে পাচ্ছর। GBS একটে STI (স্ট্রযৌেবমলে স্ট্রথচ্ছক প্রাপ্ত একটে সংক্রমণ) নয়। 

 

• GBS এর কারচ্ছণ সাধারণে গুরুের অসুস্থো সটৃি হয ো। বকছু মােুচ্ছের শরীচ্ছর GBS িযাকচ্ছেবরযা থাকচ্ছে 
পাচ্ছর, েচ্ছি োচ্ছের মচ্ছধয স্ট্রকাচ্ছো লক্ষণ স্ট্রেখা যায ো।  

 
যবি আবি অন্তঃসত্ত্বা হই তাহলে GBS বকভালি আিালক 
ক্ষবতগ্রস্ত কলে? 
 

• GBS িযাকচ্ছেবরযা রচ্ছযচ্ছছ এমে স্ট্রিবশরর্াগ গর্ভিেী মবহলার শরীচ্ছর 
স্ট্রকাচ্ছো লক্ষণ িা স্বাস্থযগে সমসযা স্ট্রেখা যায ো। েচ্ছি, কখেও 
কখেও GBS জরাযু িা মূত্রোলীর (চ্ছেচ্ছহর স্ট্রয অঙ্গ প্রস্রাি উৎপােে, 
সংরক্ষণ এিং প্রস্রাি েরূ কচ্ছর) সংক্রমচ্ছণর কারণ হচ্ছে পাচ্ছর। 

 

• যবে কাচ্ছরার গর্ভািস্থায বিলচ্ছে GBS স্ট্রেখা স্ট্রেয, োহচ্ছল প্রসচ্ছির 
সমচ্ছয ো বশশুর মচ্ছধয ছবিচ্ছয পিার সম্ভািো থাচ্ছক। 

  

GBS বকভালি আিাে বিশুলক ক্ষবতগ্রস্ত কলে? 
 

2 ধরচ্ছের GBS সংক্রমণ রচ্ছযচ্ছছ যা েিজােক বশশুর মচ্ছধয ঘেচ্ছে পাচ্ছর। উর্য ধরচ্ছের সংক্রমণই মারাত্মক  
হচ্ছে পাচ্ছর।   
 

• প্রথি বিলক সূত্রপাত হওয়া সংক্রিণ জচ্ছের প্রথম সপ্তাচ্ছহ (সাধারণে প্রথম 24-48 ঘণ্টার মচ্ছধয) ঘেচ্ছে 
পাচ্ছর। জচ্ছের সময বশশুর কাচ্ছছ এই সংক্রমণসমূহ ছিাচ্ছে পাচ্ছর।  

 

• যবে স্ট্রকাচ্ছো বশশু 37 সপ্তাচ্ছহর পূচ্ছি ভ জেগ্রহণ কচ্ছর, োহচ্ছল োচ্ছের মচ্ছধয সংক্রমচ্ছণর ঝুুঁ বক স্ট্রিবশ থাচ্ছক।  
 

• ফুসফুস ও রচ্ছের সংক্রমণ এিং স্ট্রমবেেজাইটেচ্ছসর (একটে সংক্রমণ যা মস্তিষ্ক স্ফীে কচ্ছর স্ট্রোচ্ছল) 
মচ্ছো মারাত্মক স্বাস্থযগে সমসযা এই সংক্রমণ সটৃি করচ্ছে পাচ্ছর। 

 

• স্ট্রিবেলত সতূ্রপাত হওয়া সংক্রিণ জচ্ছের প্রথম 6 বেচ্ছের মচ্ছধয স্ট্রেখা বেচ্ছে পাচ্ছর। জচ্ছের সময বশশুর কাচ্ছছ 
িা GBS আক্রান্ত কাচ্ছরা সাচ্ছথ সংস্পচ্ছশ ভ আসার মাধযচ্ছম এই সংক্রমণ ছিাচ্ছে পাচ্ছর।  

 

• আপোর বশশুর মচ্ছধয স্ট্রেবরচ্ছে সূত্রপাে হওযা সংক্রমচ্ছণর উপসগ ভসমূহ হচ্ছে: শ্লথগবেসম্পন্ন িা খুি 
সস্তক্রয ো হওযা, মাত্রাবেবরে জ্বর থাকা, স্ট্রখচ্ছে আগ্রহ ো থাকা এিং িবম করা। যবে বশশুর মচ্ছধয 
এগুচ্ছলার স্ট্রকাচ্ছো একটে উপসগ ভ স্ট্রেখা স্ট্রেয োহচ্ছল অবিলচ্ছে আপোর বশশুর ডাোরচ্ছক কল করুে।  

 

• স্ট্রমবেেজাইটেস এিং বেউচ্ছমাবেযার মচ্ছো মারাত্মক স্বাস্থযগে সমসযা এই সংক্রমণ সটৃি করচ্ছে পাচ্ছর।  
 

এই সংক্রিণ বক প্রবতলোধ কো যালি? 
 

আপনাে বিশুে িলধে প্রথি বিলক সূত্রপাত হওয়া সংক্রিণ প্রবতলোধ কেলত পেীক্ষা এিং বিবকৎসা  
গ্রহণ সহায়তা কলে।  
 

• আপবে আপোর গর্ভািস্থায বিলচ্ছে (35 স্ট্রথচ্ছক 37 সপ্তাচ্ছহর মচ্ছধয) GBS এর পরীক্ষা করাচ্ছে পারচ্ছিে। আপোর 
GBS আচ্ছছ বকো ো পরীক্ষা করচ্ছে আপোর স্ট্রযাবেপথ এিং মলদ্বার স্ট্রথচ্ছক ডাোর েমুো সংগ্রহ করচ্ছিে।  

 

• যবে পরীক্ষা কচ্ছর ফলাফচ্ছল স্ট্রেখা যায স্ট্রয আপোর GBS রচ্ছযচ্ছছ, োহচ্ছল আপোচ্ছক অযাবিিাচ্ছযাটেক 
 (সংক্রমচ্ছণর বকবকৎসায সহাযক ওেুধ) প্রোচ্ছের সম্ভািো রচ্ছযচ্ছছ। এই ওেুধসমূহ শুধুমাত্র েখেই কাজ করচ্ছি 
যবে এগুচ্ছলা প্রসিচ্ছিেোর সময স্ট্রেওযা হয।  
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