
 

 

 

 

  

 

  

  

PREV-GBS 
CAMPAIGN 

     

     بشكل طبيعى فى المهبل والمستقيم  GBS تتواجد بكتريا    

   % من السيدات الحوامل دون أن تسبب 18يما يقارب ف ف

   أو مشكالت صحية. ولكن تواجد هذه ادة أى أعراض ع  ع

  الوالدة يؤدى إلى إنتقالها إلى  نوعية من البكتريا وقتال  ل

             % من الحاالت. 60طفل حديث الوالدة فى ال  ل

     د هذه البكتريا هى السبب األكثير شيوعا للعدوى وتع تع

   نتشرة لحديثى الوالدة فى األسبوع األول، وهى م   الم

 % من 12تج عنها وفاة الطفل فى وى التى قد ينالعالعد

% فى بعض الدول  23وقد تصل هذه النسبة إل  االت،ال الح

 مية.الناالنا

يمكن عالج هذه الحاالت بشكل فعال بإستخدام البنسلين و و 

  .اء الوالدةأثن أثن

  

 

  

 

 



 

 المضاعفات المتوقع حدوثها للجنين

خالل  تسمم الدم للجنينتتراوح نسبة حدوث  •

لكل ألف   38-23بين  ةاألسبوع األول من الحيا

 ة.مولود في الدول النامي

ة  ساع  48عراض خالل % من الحاالت تظهر األ95في

 : تتمثل األعراض فيمن الوالدة 

 % (  83تجرثم الدم ) •

 %( 9.5)اإلتهاب السحائي •

 %( 6إلتهاب رئوي ) •

 (%23-19)معدل الوفيات يصل إلي •

  ىنسبة العدوي تكون أعلي في حديثن مما يستحق الذكر أ

 % من الحاالت( . 70الوالدة الكاملة )

 ةع نسبة الوفيات بين حديثي الوالدبينما لوحظ إرتفا

 .%(2%  ضد 19) ةالكامل ةعن الوالد ةالمبكر

 مالمضاعفات المتوقع حدوثها لأل

 .البوليإلتهاب الجهاز  •

 .إلتهاب بطانة الرحم  •

 التهاب المشيمة •

 ة.الدخول في والدة مبكر •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟طرق انتقال العدوى من األم للجنين

في حالة تمزق تنتقل العدوي خالل السائل األمنيوتي 

 ة.األغشيه األمنيوتي

 ة.السليم ة كما يمكن إنتقاله في حالة األنسج

 .ةالميالدي ةدة الطبيعية في القناوكذلك خالل الوال

 لية الكشف الطبيآ

ن المهبل السفلي )بجوار فتحة ميتم أخذ مسحة واحده 

يتم - () من خالل فتحة الشرج من المستقيمالمدخل( ثم 

 ةفي الفتريتم ذلك  -أخذها بدون إدخال أي أدوات أو أصابع

                       .37إلي األسبوع  36بين األسبوع 

مبكرة دخول في والدة النسبة للنساء األكثر إحتماال للب

د المتوقع اعيأسابيع قبل الم 5إلي  3ينصح بإجراء الكشف 

                                                           .للوالدة

   .ويتم فحصها باختبار المزرعة
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 المضادات الحيوية المستخدمة للعالج

لمدة سيفازولين حقن في الوريد بنيسلين , أمبيسيلين أو 

 قبل الوالدة.  على األقلأربع ساعات 
 

 هدف الحملة

o يمكنها إجراء   إنشاء قاعدة بيانات عن المعامل التي

ها علي مستوي إختبارات التشخيص وتقسمي

 .ةجمهورية مصر العربي

o  تسهيل عملية التواصل بين المعامل وأطباء أمراض

 النساء والتوليد.

o تسهيل عملية تجميع العينات 

o  النساء  الحوامل وأطباء أمراض النساءرفع وعي

 . GBSال  بكتيريا التوليد عن كل ما يخصو
 

 

Contact Us 

MOGGE FOUNDATION 
 

[Email] 

obgyn.com-administration@mogge 

Visit us on the Web 

obgyn.com/gbs-https://www.mogge 
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https://www.mogge-obgyn.com/gbs

