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خدمات الطوارئ

Emergency Services

إلتھاب ال َب ْر َبخ

Epididymitis

التھاب ال َبرْ َبخ )و يسمى باللغة اإلنجليزية 'إيبي  -دي  -دي -
ماي  -تس'( يحصل عندما يلتھب ال َبرْ َبخ و ينتفخ .حيث يمكن
أن يسبب ألما ً عند ال ّت ُّبول )ال َب ْول( أو قيحا ً غائما ً أو دما ً في
السائل الم َن ِوي أو خارجا ً من القضيب .ال َبرْ َبخ ھو أنبوب
ملفوف صغير َتمرّ الحيوانات الم َن ِوية من خالله .يوجد ھذا
األنبوب في الجزء الخلفي من كل خصْ ية .يمكن أن يكون
التورّ م في إحدى الخص َي َت ْين او كل ْيھما.
َ

كيف يتم عالجه؟
عادة ما يتم التعامل مع التھاب ال َبرْ َبخ بسھولة في البيت )انظر
اإلرشادات في الصفحة التالية( .حسب السبب ،من الممكن
أيضا أن ُتعطى لك مضادات حيو ِّية.

متى تطلب المساعدة
اذھب لرؤية طبيب أسرتك أو اذھب إلى أقرب عيادة طبيّة
) ْ
مستوصف( في حالة ما:
 إذا لم تتحسن بعد  3أيام من تناول الدواء.
 إذا كان أل ُم الخص َي َتيْن ال يتحسن برغم تناولك أدوية تسكين
األلم.
ص َفن ) ِو َعا ُء ُ
ْن(.
 إذا الحظت تقرحات في كيس ال َّ
الخصْ َي َتي ِ
 إذا الحظت تسرب القيح من كيس الصَّ َفن.
ُعدْ إلى قسم الطوارئ على ْ
الفور إذا الحظت أيّا من األعراض
التالية:

رؤية جانب ّية

تح َّول كيس الصفن إلى ْ
اللون البنفسجي أو األزرق.
 إذا َ

ما الذي يتسبب في اإلصابة به؟

 إذا أصبت بحمّى تتجاوز  38.5درجة مائوية )101.3
درجة فھرنھايت(.

يمكن اللتھاب ال َبرْ َبخ أن يحدث بسبب:
 −التھاب المسالك ال َب ْولية
 −عدوى منقولة جنسيا َ
 −غدة بروستات ُم ّتسِّعة

لمعرفة المزيدُ ،يستحسن أن َتسأل:

−
−

عمل َّية جراح َية في البروستات
إجراء ط ّبي في المسالك ال َب ْولية

• طبيب أسرتك
•  - HealthLinkBCاتصل على رقم ) 8-1-1للصّم
وضعاف السّمع  ( 7-1-1أو اذھب على شبكة االنترنيت
www.HealthLinkBC.ca

www.fraserhealth.ca
موجّھة فقط للشخص الذي أعطي ْ
َت إليه من قِبل فريق الرعاية الصحية.
المعلومات الواردة في ھذه الوثيقة َ
Page 1 of 2

Catalogue # 264478 (June 2015) Arabic
To order: https://patienteduc.fraserhealth.ca

إلتھاب ال َب ْر َبخ  -يتبع

Epididymitis - continued

كيف تعتني بنفسك في البيت

كيف تضع 'الثلج' على كيس الصفن

• ارْ تح

• تحتاج لما يلي:
 −منشفة جافة
 −شيء ما ليقوم مقام ’الثلج’ )حزمة من البازالء
المج ّمدة ،أوكيسا ً من الثلج المجروش ،أو كيسا ً من
مكعبات الثلج ،أو حزمة ھالم َية َل ِّينة من الثلج(.
• لُفَّ الثلج في منشفة جافة.

• إذا كنت ستأخذ مضاداً ح َيويا ً ،فعليك أن تمأل الوصفة
الطب ّية و تتناول الدواء وفقا ً للتوجيھات بالضبط .ال بد أن
تتناول الدواء إلى أن تفرغ منه كله  -حتى و لو كنت
تشعر بالتحسن.
• إذا كان التھاب البربخ بسبب عدوى تنتقل عن طريق
االتصال الجنسي ،فقد يحتاج شريكك الذي تمارس معه
الجنس إلى العالج بواسطة الدواء.
والتورّ م .ضع الثلج على كيس الصفن
• البرد يقلّل من األلم
َ
لمدة  15دقيقة  -كل ساعة أو ساعتين )انظر 'كيف تضع
الثلج' على كيس الصفن( .إذا لم تتمكن من الحفاظ على
ھذا الجدول الزمني ،فقم بوضع الثلج على كيس الصفن
لمدة ال تقل عن أربع مرات في اليوم لمدة  15دقيقة في

• ضع منشفة الثلج الملفوفة على كيس الصفن.
مالحظة  -ال تضع أبداً كيسا ً من الثلج أو كيسا ً من البالستيك
مع الثلج مباشرة على ِج ْلدك العاري .حيث يمكن لذلك أن
صقيع .المنشفة تساعد في تشتيت البرد مع
يس ّبب لدغة ال ّ
حماية َبشرتك من لدغة الصقيع.

كل مرة .و األفضل استعماله أكثر.
ال تترك الثلج في مكانه ألكثر من  15دقيقة في المرة
والتورّ م.
الواحدة ألنه يمكن أن يسبب المزيد من األلم
َ
• عند االستلقاء ،ضع منشفة ْ
مط ِو ّية أو ملفوفة تحت كيس
الصفن .و ذلك ْ
سوف يدعم كيس الصفن ويساعد في
التورّ م واأللم.
تخفيف َ
• ْالبس حزام ح ّمالة األعضاء التناسلية أو سراويل داخلية .و
ذلك سيساعد في دعم كيس الصفن وتخفيف األلم.
تح َّول االلتھاب إلى َع ْد َوى  ،فعليك أن ال تمارس
• إذا َ
الع ْد َوى.
الجنس إلى أن تذھب َ
• إذا كنت تعاني من األلم أو عدم الراحة ،فعليك أن تتناول
دواءاً مثل اسيتامينوفين )تايلينول أو عالمة التجارية
أخرى( أو اإليبوبروفين )أدفيل ،موترين ،أو عالمة
التجارية أخرى(.

مقتبس من ‘  GA.500.E65التھاب ال َبرْ بَخ‘ )مارس  (2012بإذن من فانكوفر كوستل ھيلث )صحة فانكوفر الساحلية(
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