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خدمات الطوارئ

Emergency Services

ص ُ
ص ال َك َل ِوي(
وات ال ُك َلى )ا َلم َغ ُ
َح َ

)Kidney Stones (Renal Colic

ص ُ
وات ال ُكـ َلى ؟
ما ھي َح َ

إذھب إلى أقرب قسم للطوارئ في حالة ما:

الجنب و كان ھذا األلـم
 إذا أُصبت بألـم شديد في الظھر أو َ

ص ُ
وات ال ُك َلى من
تتكون َح َ
المعادن واألمالح التي تلتصق

ال يزول بالرغم من تناولك لألدوية ال ُمس ّكنة لأللـم.

ببعضھا البعض و ُتش ّكل بلّ ْورات

 إذا لم يكن بإمكانك شرب الماء أو ابتالع األدوية ألنك

للحص َوات أن
في َب ْو ِلك .يمكن
َ

تشعر بالمرض الشديد.

تكون صغيرة بحجم حبة الرّ مل

 إذا أصبت برعشة برد أو ح ّمى تتجاوز  38.5درجة

الكليتين

أو كبيرة مثل الرخام .تكون
بعضھا ناعمة ،ولكن معظمھا
للحصوات البقاء
َخشِ نة .يمكن
َ
في ال ُك َلى أو الخروج من الجسم

مئوية ) 101.3درجة فھرنھايت(.
 إذا كان َب ْولك كري َه الرائحة ،أو كان يبدو غامقا ً.

الحالبين

المثانة

 إذا كنت تشعر باللّسْ ع ،أوالحرق ،أو األلـم عندما تذھب
اإلحليل

صوات
الح َ
عند التبوّ ل .معظم َ

إلى المرحاض )لل ّتبوّ ل( .
 إذا كنت ال تستطيع تفريغ مثانتك.

َتعْ ُب ُر خارج الجسم دون أي حاجة لرؤية الطبيب.
بحصوات ال ُك َلى ھو عدم شرب
السبب األكثر شيوعا ً لإلصابة
َ
كم ّية كافية من الماء .وھذا يجعل َب ْولك أكثر كثافة و تركيزاً .و
بذلك تتمكن المعادن واألمالح من اإللتصاق ببعضھا البعض
صوات.
الح َ
وتشكيل َ

َت َذكـَّــر

بعض الناس ال يشعرون بأيّ أ َلـم ،في حين ان أشخاصا ً آخرين

إذا أعطينا لك أدوية األلـم ال ُمخ ّدرة )مثل المورفين( في

يشعرون بالكثير من األلـم .يكون األلـم إمّا بسبب حجم

المستشفى و  /أو أعطينا لك وصفة لدوا ٍء ُمخ ّد ٍر ُمس ّك ٍن لأللـم
)كدواء التايلينول مع الكودين( ،يجب أن ال تسُوق أو تقوم

ْال ِتصاق الحصْ َوة في مكان ما بين ال ُك َلى والمثانة.

بتشغيل أ ّي ِة آلــ ٍة لمــدة  12ساعة بعد تناول الدواء.

الحصْ َوة ،أو بسبب تحرك الحصْ َوة بين ال ُك َلى والمثانة ،أو
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ات ال ُك َلى )ا َل َ
ص َو ُ
ص ال َك َل ِوي(  -يتبع
مغ ُ
َح َ
كيف تعتني بنفسك في البيت
تناول األدوية المعتادة المس ّكنة لأللـم حسب توجيھات الطبيب.
احْ جز موعداً لرؤية طبيب األسرة خالل ْيو َم ْين ) .(2قد نطلب
منك أيضا الذھاب لرؤية أخصائي ال ُك َلى.
إذا كانت الحصْ َوة كبيرة جداً ولم تخرج من تلقاء نفسھا ،أو إذا
عل َق ْ
ت في طريق الخروج ،فقد تحتاج لعالج أكثر.
اشرب  8إلى  10أكواب من الماء كل يوم .ھناك طريقة جيدة
للقيام بذلك ،و ھي أن تشرب كوبا ً واحداً من الماء كل ساعة

Kidney Stones (Renal Colic) - continued

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-دير( -ھذا العضو األجوف يجمع ويحمل ال َب ْول إلى أن
يتمكن من الخروج من الجسم.
اإلحليل ) َمجْ َرى ال َب ْول  -و يُسمّى باإلنجليزية :يي-ري-ثرا( -
ھواألنبوب الصغير القصير الذي يحمل ال َب ْول من المثانة

حين تكون مستيقظا ً.

إلى خارج الجسم.

صوات ال ُك َلى
ُطـ ُر ٌق لِـمنع اإلصابة ب َح َ
اشرب  8إلى  10أكواب من الماء كل يوم.
حافظ على نشاطك .اإلصابة بحصْ َوة ال ُك َلى تكون أكثر شيوعا ً
عند األشخاص غير ال ّنشطين أو الذين يجلسون معظم النھار.
الحصوات:
مع بعض أنواع
َ
-

قد ُيطلب منك أن ال تأكل بعض أنواع األطعمة.

-

قد تحتاج إلى تناول بعض األدوية للمساعدة على منع
الحصوات من الت َكوّ ن.
َ

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 ".

لمعرفة المزيد ،يستحسن أن تسأل:
•

طبيب أسرتك

• صيدليك الخاص
•  - HealthLinkBCإتصل برقم 8-1-1
)للصّم وضعاف السّمع  ( 7-1-1أو اذھب على شبكة
االنترنيت

www.HealthLinkBC.ca

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