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                     Emergency Services      خدمات الطوارئ

 Epididymitis            الَبْرَبخإلتھاب 
 

 كيف يتم ع�جه؟
انظر ( البيتَبْرَبخ بسھولة في العادة ما يتم التعامل مع التھاب 

 من الممكنسبب، ال حسب). في الصفحة التالية ا5رشادات

 .ةيوي= مضادات ح أن ُتعطى لكأيضا 

 

 

 متى تطلب المساعدة

أو اذھب إلى أقرب عيادة طبّية  اذھب لرؤية طبيب أسرتك

 :في حالة ما) مستْوصف(

 .أيام من تناول الدواء 3إذا لم تتحسن بعد  �

إذا كان ألُم الخصَيَتْين A يتحسن برغم تناولك أدوية تسكين  �
 .اBلم

َفن  � Cحظت تقرحات في كيس الصA َيَتْينِ ِوَعاُء الُخصْ (إذا(. 

َفن � Cحظت تسرب القيح من كيس الصA إذا. 

ر إذا Aحظت أّيا من اBعراض على الفوْ  ُعْد إلى قسم الطوارئ
 :التالية

ل كيس الصفن إلى اللوْ  � Cزرقإذا تَحوBن البنفسجي أو ا. 

 101.3(درجة مائوية  38.5إذا أصبت بحّمى تتجاوز  �
 ).درجة فھرنھايت

 

 

    :سألأن تَ ستحسن لمعرفة المزيد، يُ 

 طبيب أسرتك •

• HealthLinkBC  -   للّصم (  1-1-8على رقم اتصل

  اذھب على شبكة اAنترنيت  أو  ) 7-1-1وضعاف الّسمع 

www.HealthLinkBC.ca  

  

 -دي  -دي  -إيبي  'سمى باللغة ا5نجليزيةيو (التھاب الَبْرَبخ 

يمكن  حيث. و ينتفخالَبْرَبخ  يلتھبعندما  يحصل ) 'تس -ماي 

ً أن يسبب ألم ً  قيحاً أو ) لوْ البَ (ل بوL عند التّ  ا ً أو دم غائما في  ا

الَبْرَبخ ھو أنبوب . من القضيب خارجاً ي أو وِ السائل المنَ 

ھذا يوجد . من خMله يةوِ الحيوانات المنَ  مرّ تَ ملفوف صغير 

يمكن أن يكون . يةاBنبوب في الجزء الخلفي من كل خصْ 

 .ھمااو كليْ ن يْ تَ الخصيَ  إحدىفي م رّ التوَ 

 

 

ةرؤية جانبيّ   
 

 ما الذي يتسبب في ا1صابة به؟

 :سببب يحدثأن لتھاب الَبْرَبخ Aيمكن 

 الَبْوليةالتھاب المسالك  −

 منقولة جنسياَ عدوى  −

عةغدة بروستات  −  ُمّتس=

−  Cة في البروستاتة جراحيَ عملي 

 ليةوْ المسالك البَ  فيي إجراء طبّ  −
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 Epididymitis - continued      يتبع  -  إلتھاب الَبْرَبخ    
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 كيس الصفن على 'الثلج' تضع كيف

 :حتاج لما يليت •

 منشفة جافة  −

حزمة من البازAء ( ’ الثلج’ ليقوم مقامشيء ما   −

ً دة، أوكيسالمجمّ  ً كيس أو من الثلج المجروش، ا من  ا

 ).نة من الثلجي= ة َل حزمة ھMميَ أو مكعبات الثلج، 

 .الثلج في منشفة جافة فC لُ  •

 .على كيس الصفنالملفوفة منشفة الثلج ضع  •

 

ً كيس اً تضع أبد ;  - م�حظة ً من الثلج أو كيس ا من البMستيك  ا

حيث يمكن لذلك أن . العاري كدلْ مع الثلج مباشرة على جِ 

المنشفة تساعد في تشتيت البرد مع . قيعب لدغة الصّ يسبّ 

  .شرتك من لدغة الصقيعحماية بَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البيتبنفسك في  تعتنيكيف   

 تحارْ  •

ً ويحيَ  اً خذ مضادستأإذا كنت  • وصفة ال فعليك أن تمT، ا

 نأA بد . بالضبط لتوجيھاتل الدواء وفقاً  و تتناولة طبيّ ال

كنت  و لوحتى  - كله لى أن تفرغ منهإالدواء  تتناول

 .تحسنالتشعر ب

عدوى تنتقل عن طريق  بسببإذا كان التھاب البربخ  •

 ك الذي تمارس معهشريكفقد يحتاج اAتصال الجنسي، 

 .الدواء ةالعMج بواسط إلىالجنس 

على كيس الصفن  الثلجضع . مرّ ل من اBلم والتوَ البرد يقلّ  •

كيف تضع  'انظر (و ساعتين أكل ساعة  -دقيقة  15لمدة 

إذا لم تتمكن من الحفاظ على ). كيس الصفنعلى ' الثلج

كيس الصفن  على الثلجلجدول الزمني، فقم بوضع ھذا ا

قيقة في د 15قل عن أربع مرات في اليوم لمدة تA لمدة 

 .أكثرو اBفضل استعماله . كل مرة

دقيقة في المرة  B15كثر من  هفي مكان الثلجتترك  ;

 .مرّ الواحدة Bنه يمكن أن يسبب المزيد من اBلم والتوَ 

ة أو ملفوفة تحت كيس يّ وِ عند اAستلقاء، ضع منشفة مطْ  •

ف يدعم كيس الصفن ويساعد في و ذلك سوْ . الصفن

 .لمم واBرّ تخفيف التوَ 

و . الة اBعضاء التناسلية أو سراويل داخليةبس حزام حمّ الْ  •

 .ذلك سيساعد في دعم كيس الصفن وتخفيف اBلم

ل اAلتھاب إلى َعْدَوى ، فعليك أن A تمارس وC إذا تحَ  •

 .الَعْدَوىالجنس إلى أن تذھب 

إذا كنت تعاني من اBلم أو عدم الراحة، فعليك أن تتناول  •

تايلينول أو عMمة التجارية (نوفين مثل اسيتامي دواءاً 

أدفيل، موترين، أو عMمة (أو ا5يبوبروفين ) أخرى

 ).التجارية أخرى
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