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ل فحص بكتيريا المكورات العقدية المجموعة (ب) واختبار تحمُّ

الغلوكوز

النساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي من اإلصابة بمرض السكري من النوع 2

النساء اللواتي يعانين من زيادة الوزن

النساء من خلفيات عرقية معينة، بما في ذلك من جنوب آسيا والفيتنام والصين والشرق األوسط ومن الخلفيات البولينيزية /

.الميالنيزية

من المرجح أن يُعرض عليك هذا االختبار عند حوالي 36 أسبوًعا من الحمل.                                                                              

تُعد بكتيريا المكورات العقدية المجموعة (ب) بكتيريا شائعة توجد لدى كثير من النساء في المهبل، وعادة ال تسبب أي مخاوف أو

.أعراض فهي بكتيريا عابرة مما يعني أنها تأتي وتذهب
 

لكن مصدر القلق الرئيسي هو أنه قد تنتقل إىل الطفل أثناء الوالدة المهبلية مع وجود احتمال 1 إىل 4 في األلف بأن يصبح الطفل مريًضا

جًدا بسبب عدوى خطيرة. تكون مخاطر اإلصابة ببكتيريا المكورات العقدية المجموعة (ب) أعىل عند األطفال الخدج، أو إذا كنت قد

.أنجبت طفالً من قبل وكنت مصابة بها، أو إذا نزل ماء الرحم قبل بدء المخاض
 

يتم إجراء االختبار عن طريق إدخال مسحة [مثل قطعة قطن] في المهبل وأحيانًا في الفتحة الشرجية [المستقيم]، وعادة ما تعطيك

 .القابلة أو الطبيب المسحة لتقومي بذلك بنفسك
 

 .توصي بعض المستشفيات قيام الجميع باالختبار، بينما توصي المستشفيات األخرى أن يجري االختبار فقط المعرضون لعوامل خطر
 

إذا كانت نتيجة اختبار بكتيريا المكورات العقدية المجموعة (ب) إيجابية، فسُيطلب منك تناول مضادات حيوية عن طريق الوريد عندما
تكونين في المخاض. هذا يعني إدخال ُقنية وريدية في ذراعك أو يدك وتقديم مضادات حيوية مثل البنسلين، عادة كل 4 ساعات خالل

 .المخاض
 

 .ستتم مراقبة طفلك بعد الوالدة حتى لو تناولِت المضادات الحيوية أثناء المخاض  
ل الغلوكوز اختبار تحمُّ

 
.اختبار لمعرفة ما إذا كنت قد أصبت بسكري الحمل

 
 .سُيعرض عليك هذا االختبار بين األسبوعين 25 و28 من الحمل

.ستصاب حوالي 3-8٪ من النساء الحوامل بمرض السكري في ذلك الوقت
 

:النساء األكثر عرضة لإلصابة بسكري الحمل هم
 األمهات األكبر سًنا·

 
تشمل النساء األخريات المعرضات للخطر أولئك المصابات بسكري الحمل أو متالزمة المبيض متعدد الكيسات أو األطفال كبيري الحجم

.أو وجود مضاعفات والدة في الماضي
يجب أن تصومي ليلة كاملة قبل االختبار، ثم تجري فحص دم، وثم تشربي مشروبًا سكريًا ويعاد فحص الدم بعد ساعة وساعتين، حيث

 .سيفحص هذا االختبار كيفية تعامل جسمك مع كمية السكر
 

إذا تبين أنك مصابة بداء السكري، فسيتم تحويلك إىل عيادة السكري. قد تتم معالجته عن طريق اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة
 .فقط أو قد تحتاجين إىل األنسولين

 
.اسألي طبيبك عن التأثير المحتمل عىل والدتك وطفلك

 

فحص بكتيريا المكورات العقدية المجموعة (ب)



GBS screening and GTT [glucose tolerance test]

older mothers 
those who have a family history of type 2 diabetes
those who are overweight
those who are from certain ethnic backgrounds, including South Asian, Vietnamese, Chinese, Middle Eastern
and Polynesian/Melanesian.

GBS screening

You will most likely be offered this test at around 36 weeks of pregnancy.

GBS [group B streptococcus] is a common bacterium that many women have in their vagina. It usually causes
no concerns or symptoms. It is a transient bacterium which means it comes and goes.

The main concern is that it may be passed to the baby during a vaginal birth with a 1 to 4 in 1000 chance of the
baby becoming very sick with a serious infection. 

GBS infection risk is higher in premature babies, women who have had babies before with GBS infection, or the
waters breaking well before labour starts.

The test is done by inserting a swab [like a cotton bud] into the vagina and sometimes your back passage
[rectum] – usually the midwife or doctor will give you the swab to do it yourself. 

Some hospitals recommend every woman does the test, other hospitals recommend only those with risk
factors have the test. 

If you test positive to GBS you will be asked to have intravenous antibiotics when you are in labour. 
This means inserting an intravenous cannula into your arm or hand and being given antibiotics like penicillin,
usually every 4 hours in labour. 

Your baby will be monitored after the birth even if you had antibiotics in labour. 

Glucose Tolerance Test

A test to see if you have developed diabetes of pregnancy [GDM].
You will be offered this test between 25 & 28 weeks of pregnancy. 
Around 3-8% of pregnant women will get diabetes around that time.

Women who are more likely to get gestational diabetes are:

Others at risk include those who have had gestational diabetes, polycystic ovarian syndrome, large babies or
birth complications in the past.

You need to fast overnight before the test, then you have a blood test, then you drink a sugary drink, then a
blood test is repeated 1 and 2 hours later. The test will examine how your body dealt with the sugar load. 
If you are found to have diabetes you will be referred on to a diabetes clinic. It may be managed by diet and
exercise alone or you may need insulin. 

Ask your doctor about the potential impact on your birth and baby.

This information is not intended to be medical advice, it is a guide only. Please ask your midwife or doctor for information and advice
directly related to your care and your baby's care. 


