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الُكْلَيتانِ 

نالحالبيْ 

ا�حليل
 

 المثانة

 Emergency Services      خدمات الطوارئ

 )يةلِ وْ ك البَ سالِ المَ  ھابُ تِ الْ (المثانة  ھابُ تِ الْ 
Bladder Infection (Urinary Tract Infection) 

 

في الحا'ت  ا&سرةطبيب بساعة، اتصل  48بعد 
 :التالية

 .إذا استمر اْحساسك  با+لم �

  .رةقشعريو ال حّمىإذا كنت ما تزال تعاني من ال �

  .إذا لم تشعر بالتحّسن �

 

إلى عيادة  فاذھب، تكإذا لم تتمكن من ا6تصال بطبيبك أسر
 .طوارئقسم أقرب إلى إلى طبية أو 

 

  

  :اذھب إلى أقرب قسم للطوارئ في الحا'ت التالية

 .إذا ازداد ألَُمك سوءاً  �

 .تفاقم ا+لم في ظھرك إذا �

 .)ءقيال( متكررة تستفرغ بصفةكنت إذا  �

 38.5° درجتھا  تعاني من حّمى تتجاوزا تزال مكنت إذا  �
التي 6  و ،)درجة فھرنھايت °101.3( درجة مئوية

أو ) تايلينولال(سيتامينوفين ا6مثل  بتناول ا+دويةتزول 
  ).أدفيل(ا@يبوبروفين 

ً عدمنْ أو مُ  جداً  قليB لديك لإنتاج البوْ  انكإذا  �  .ا

ً متعبإذا أصبحت  �  .، جداً جداً  ا

 .لديجِ  طفحٌ لديك إذا تطّور  �

 

  
  
  
  
  
  

اْلِتھاب  .لديك اْلِتھاب في الَمثاَنة 
المسالك اْلِتھاب المثانة يسمى أيضا 

). UTI" يو تي آي"أو ( البولية
 وغالبا ما يكون سبب ھذا ا@لتھاب

كتيريا تتحرك إلى أعلى عبر مجرى بَ 
  .ل إلى أن تدخل المثانةالبوْ 
 

 فيالمثانة  فياْلِتھاب قد يكون لديك 
 :حالة ما

حرق، أو  ع، أوذْ لَ إذا كنت تشعر بِ  •
 ).لالبوْ (ل بوK عند ذھابك للتّ  مٍ ألَ 

في لديك رغبة مستمرة  إذا كانت •
 .لبوK تّ لللذھاب ا

أو  ينوالجانبأفي أسفل البطن  مٍ ألَ ضغط أو بتشعر إذا كنت  •
 .الظھر

يميل إلى أو  ابدو غائميائحة، أو ريه الرّ كَ  كلُ إذا كان بوْ  •
 .ةمرحُ ال

تتجاز درجتھا ا كنت تعاني من قشعريرة و حّمى إذ •
 ).درجة فھرنھايت °101.3(درجة مئوية  °38.5

 .)الغثيان(دتك معِ  فيمرض بتشعر  إذا كنت •

 

 .مع العBج تزولطبيعية  أمورھذه 
 

 

 

Arabic 



 

 

 

  يتبع - )يةلِ وْ ك البَ سالِ المَ  ھابُ تِ الْ (نة المثا ھابُ تِ الْ 
Bladder Infection (Urinary Tract Infection) - continued 
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 معاني الكلمات

ة فاصوليا تقوم ھي أعضاء على شكل حبّ  -) الُكلَى( ْلَيتانِ الكُ 
  .الَبْول نُ وP كَ دم وتُ فات من الخلّ بأخذ المُ 

ھذه ا+نابيب الصغيرة تحمل الَبْول من  -) الحالبْين( بالحالِ 
  .الكليتين إلى المثانة

ُع ِفيِه اْلَبْول( المثانة Qِذي َيَتَجمQھذا العضو ا+جوف  -)اْلُعْضو ال
  .يجمع ويحمل الَبْول إلى أن يتمكن من الخروج من الجسم

ھوا+نبوب الصغير القصير الذي  -) َمْجَرى الَبْول( ا�حليل
  .يحمل الَبْول من المثانة إلى خارج الجسم

سائل النفايات التي تفرزھا الُكْلَيتاِن ويسمى عادة  - الَبْول
  ."الَتَبّول"

وھي عملية نقل الَبْول إلى خارج الجسم، ويطلق  – الَتَبّول
  ."دخول الخBء" أو"الذھاب إلى المرحاض 'عليھا 

  
  

  :لمعرفة المزيد، ُيستحسن أن تسأل

 .طبيب أسرتك •

 .ك الخاصصيدليّ  •

   1-1-8 على رقم  HealthLinkBC  ــإّتصل ب •

أواذھب على شبكة )  7- 1-1للّصم وضعاف الّسمع (
 www.HealthLinkBC.ca    ا6نترنيت

  
 

 

 

 

 

  

 يوليو( – ‘ الرجوع إلى البيت‘ – ‘ ھاُب المثانةاْلتِ ‘ مقتبسة بتعديل بإذن من

 Providence Health ‘رعاية الصحيةللبروفيدنس ‘ من طرف) 2010
Care  

 البيتبنفسك في  تعتني  كيف

وھناك . أكواب من الماء كل يوم 10إلى  8رب ما بين اشْ  •
كوب واحد من الماء  ربُ طريقة جيدة للقيام بذلك وھي شُ 

 .ظاكل ساعة ما دمت مستيق

ً تناول المضادات الحيوية  • التي طلب منك الطريقة ب تماما
6 تتوقف عن تناول المضادات . أن تتناولھاالطبيب 
 و إنحتى  - الحبوب كلأن تفرغ من تناول  ىإلالحيوية 

 .نتقد تحسّ كنت تشعر بأنك 

ى، أو حمّ لل م أون لVلَ المسكّ ا+مر، تناول الدواء  زمَ إذا لَ  •
من أو  أسرتكطبيب  منق تحقّ  .ضطراب في المعدةBل

 .سبة لكعمل بشكل أفضل بالنّ ي نأيمكنه  اعمّ يدلي الصّ 

 

 ھابات المثانةنع التِمَ لِ  طرقٌ 

 .أكواب من الماء كل يوم 8إلى  6اشرب من  •

حوض 6 تستخدم . من ا6ستحمام بد6ً ) شدُ (ل اغتسقم با6 •
 .ام الزيتأو حمّ  بالفقاعات حماما6ست

بالحاجة  تشعرممكن إذا أقرب وقت  في تكتفريغ مثانقم ب •
 .لفترة طويلة كلبوْ  ستحبِ 6 . لذلك

 .ماعممارسة الجِ بعد  تكتفريغ مثانقم ب •

نفسك من ا+مام إلى الخلف بعد  يمسحاساء، بالنسبة للنّ  •
 .الذھاب إلى المرحاض


