Arabic
خدمات الطوارئ

Emergency Services

ھاب ال ُك َلى
ا ْل ِت ُ

Kidney Infection

ِھاب ال ُكـ َلى ؟
ما ھو ا ْلت ُ

إذھب إلى أقرب قسم للطوارئ في حالة ما:

ب ال ُكـ َلى فإن
إذا أُصِ بت ب ْالـ ِتھا ِ
ذلك يعني أن لديك بكتيريا في
ال ُكـ َلى .تصل البكتيريا إلى
ال ُكـ َلى من خالل االنتقال من

الجنب و كان ھذا
 إذا أُصبت بألـم شديد في الظھر أو َ
األلـم ال يزول بالرغم من تناولك لألدوية المُس ّكنة لأللـم.
 إذا كنت تشعر بمرض شديد في المعدة )الغثيان( و كنت
تستفرغ )التقيؤ(.

اإلحليل إلى ال َمثانة .ومن
ھناك ،فإنھا تتحرك صعوداً من
خالل الحالبيْن إلى ال ُكلى.

 إذا لم يكن بإمكانك شرب الماء أو ابتالع أدويتك ألنك
تشعر بالمرض.

الكليتين

 إذا أصبت برعشة برد أو حمّى تتجاوز  38.5درجة
مئوية ) 101.3درجة فھرنھايت(.
 إذا كان َب ْولك كري َه الرائحة ،أو كان يبدو غامقا ً أو ُب ّنيا ً

الحالبين

إذا كان لديك بكتيريا في

المثانة ،فھذا يعني أن لديك
التھاب المثانة )ويسمى أيضا ً
التھاب المسالك ْ
البولية( .يمكن للمصابين بالتھاب المثانة أن
يصابوا بالتھاب الكلُى إذا لم يتم عالج التھاب المثانة .وإذا لم
يتم عالج التھاب الكلى ،فبإمكان ھذا االلتھاب أن ُيتلف
الكل َيت ْين.
المثانة

اإلحليل

أو أحمر.
 إذا كانت لديك مشاكل في التبول ،كالشعور باللّسْ ع،
أوالحرق ،أو األلـم عندما تذھب إلى المرحاض
)لل ّتبوّ ل( ،أو إذا لم يكن بإمكانك الذھاب للتبول مطلقا.
 إذا أصبت بالدوار أو الدوخة أو أصبحت مُضْ َط ِربا.

كيف تعتني بنفسك في البيت
تناول المضادات الح َي ِوية بالطريقة التي وصفھا لك الطبيب

اشرب  8إلى  10أكواب من الماء كل يوم .ھناك طريقة جيدة

بالضبط .ال تتوقف عن تناول المضادات الح َي ِوية إلى أن تنتھي

للقيام بذلك ،و ھي أن تشرب كوبا ً واحداً من الماء كل ساعة

من تناول كل الحبوب  -حتى و لو كنت تشعر بالتح ُّسن.

حين تكون مستيقظا ً.

إذا احتجنا أن نعطيك المضادات الح َي ِوية مباشرة إلى مجرى الدم

تناول الدواء المس ّكن لأللم ،أو دواء الح ّمى ،أو دواء

من خالل الوريد ،فإنه يجب عليك أن تعود إلى المستشفى كل

اضطراب المعدة إذا لزم األمر .راجع طبيب األسرة أو

يوم ألجل ھذا العالج.

الصيدلي بشأن ما يمكنه أن يعمل بشكل أفضل بالنسبة لك.
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ھاب ال ُك َلى -
ا ْلتِ ُ

يتبع

طرق لمنع التھابات ال ُكلى
•

اشرب من  6إلى  8أكواب من الماء كل يوم.

• اغتسل بالمرشة )خذ دشا ً( بدالً من االستحمام .ال تأخذ
حماما ً بالفقاعات أو حماما ً بالزيوت.
• قم بإفراغ مثانتك في أقرب وقت إذا كنت تشعر بالحاجة
لذلك .ال تحبس ْبولك لفترة طويلة.

Kidney Infection - continued

لمعرفة المزيد ،يستحسن أن تسأل:
•

طبيب أسرتك

•  - HealthLinkBCإتصل برقم 8-1-1
)للصّم وضعاف السّمع  ( 7-1-1أو اذھب على شبكة
االنترنيت www.HealthLinkBC.ca

• قم بتفريغ مثانتك بعد ممارسة الجنس.
• بالنسبة للنساء ،امسحي نفسك من األمام إلى الخلف بعد
الذھاب إلى المرحاض.

معاني الكلمات
تان )ال ُك َلى  -و ُتسمّى باإلنجليزية :كيد -ني(  -وھي
ال ُك ْل َي ِ
أعضاء على شكل ح ّبة فاصوليا تقوم بأخذ ال ُمخلّفات من
الدم و ُت َكوِّ نُ ال َب ْول.
الحالِب )الحالبيْن  -و يُسمّى باإلنجليزية :يو -ري -تيرز( -
ھذه األنابيب الصغيرة تحمل ال َب ْول من الكليتين إلى
المثانة.
المثانة ) ْالعُضْ و ا َّلذِي َي َت َج َّم ُع فِي ِه ْال َب ْول  -و ُتسمّى باإلنجليزية:
بال -در( -ھذا العضو األجوف يجمع ويحمل ال َب ْول إلى أن
يتمكن من الخروج من الجسم.
اإلحليل ) َمجْ َرى ال َب ْول  -و يُسمّى باإلنجليزية :يو -ري -ثرا(-
ھواألنبوب الصغير القصير الذي يحمل ال َب ْول من المثانة
إلى خارج الجسم.
ال َب ْول – )و يُسمّى باإلنجليزية :يو -رين( سائل النفايات التي
تان ويسمى عادة "ال َت َبوّ ل".
تفرزھا ال ُك ْل َي ِ
ال َت َب ّول – )و يُسمّى باإلنجليزية :يو -ري -نيت( وھي عملية
نقل ال َب ْول إلى خارج الجسم ،ويطلق عليھا 'الذھاب إلى
المرحاض "أو" الذھاب لل َت َبوّ ل ".

َتـ َّم ال ّتعديل بإذن من "التھاب ال ُكـ َلى – الذھاب إلى البيت" )يوليو  (2010من
طرف "بروفيدانس للرعاية الصحية" ).(Providence Health Care
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