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الحالبين

ا
حليل  المثانة

 الكليتين

 Emergency Services      خدمات الطوارئ 
 

 Kidney Stones (Renal Colic)  )يوِ َل كَ ال صُ مغَ اَل (ى َل الكُ  واتُ صَ حَ 
 

 :إذھب إلى أقرب قسم للطوارئ في حالة ما

م ـو كان ھذا ا/ل نبم شديد في الظھر أو الجَ ـألإذا أُصبت ب �

 .ة ل2لـمنسكّ المُ  � يزول بالرغم من تناولك ل2دوية

شرب الماء أو ابت8ع ا/دوية /نك  إذا لم يكن بإمكانك �

 .الشديد مرضبالتشعر 

درجة   38.5 تتجاوزى أو حمّ  برعشة بردإذا أصبت  �

    ). درجة فھرنھايت 101.3(مئوية 

ً بدو كان يالرائحة، أو  كريهَ  كلوْ بَ إذا كان  �  .غامقا

م عندما تذھب ـحرق، أو ا/لالوأ، باللّْسعكنت تشعر إذا  �

 .) لبوّ لتّ ل(لى المرحاض إ

 .إذا كنت � تستطيع تفريغ مثانتك �

 

 

 

 

 

 

 

ـكذَ تَ   رــ,

في ) مثل المورفين(رة خدّ م المُ ـا/ل أدويةإذا أعطينا لك  

م ـلل2 نٍ سكّ مُ  رٍ خدّ مُ لدواٍء أو أعطينا لك وصفة / المستشفى و 

 تقوم  أو تُسوق، يجب أن � )تايلينول مع الكودينال كدواء(

  .ساعة بعد تناول الدواء 12دة ــلم آلــةٍ  ةِ يّ أتشغيل ب

  

  

 لَى ؟ـالكُ ما ھي َحَصواُت 

من  َحَصواُت الُكَلى  تتكون

المعادن وا/م8ح التي تلتصق 

رات وْ ل بلّ شكّ ببعضھا البعض وتُ 

ات أن وَ يمكن للحصَ  .كِل وْ بَ في 

مل تكون صغيرة بحجم حبة الرّ 

تكون . أو كبيرة مثل الرخام

كن معظمھا ، ولناعمةبعضھا 

البقاء ات يمكن للحصوَ . نةشِ خَ 

أو الخروج من الجسم الُكَلى في 

ات صوَ معظم الحَ  .لعند التبوّ 

 .خارج الجسم دون أي حاجة لرؤية الطبيب رُ بُ عْ تَ 

  
ھو عدم شرب الُكَلى ات بحصوَ  لPصابة السبب ا/كثر شيوعاً 

و . اً لك أكثر كثافة و تركيزوْ وھذا يجعل بَ  .ة كافية من الماءكميّ 

Qلتصاق ببعضھا البعض بذلك تتمكن المعادن وا/م8ح من ا

 .اتصوَ وتشكيل الحَ 

  

آخرين  في حين ان أشخاصاً  ،مـأَل  بعض الناس � يشعرون بأيّ 

بسبب حجم إّما م ـيكون ا/ل .مـيشعرون بالكثير من ا/ل

والمثانة، أو الُكَلى بين الحْصَوة تحرك بسبب  أو، َوةالحصْ 

 .والمثانةالُكَلى في مكان ما بين َوة الحصْ  صاقتِ الْ 

  

Arabic 



 

 

 

 

 Kidney Stones (Renal Colic) - continued             يتبع -) يوِ َل كَ ال صُ مغَ اَل (ى َل الكُ  اتُ وَ صَ حَ    

www.fraserhealth.ca 

  .ة الخاص بكلك أخصائي الرعاية الصحيّ  قدمھاالتي يُ  صيحةالنّ  حل� مَ  ھذه المعلومات � تحل� 
Print Shop #262935 (October 2012) Arabic Page 2 of 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    :أن تسأل يستحسنلمعرفة المزيد، 

 طبيب أسرتك •

 صيدليك الخاص •

• HealthLinkBC  -    1-1-8إتصل برقم   

أو اذھب على شبكة )   7- 1-1للّصم وضعاف الّسمع (

  www.HealthLinkBC.ca  ا�نترنيت  

 

 

 

من ) 2010يوليو " (الذھاب إلى البيت –ى َلـ ات الكُ صوَ حَ "بإذن من  َتـم� الّتعديل
  ).Providence Health Care(  "بروفيدانس للرعاية الصحية" طرف

 كيف تعتني بنفسك في البيت

 .ات الطبيبم حسب توجيھـلنة ل2المسكّ  المعتادة تناول ا/دوية

قد نطلب . )2( نيْ مَ خ8ل يوْ  ا/سرةلرؤية طبيب  اً موعد اْحجز

 .الذھاب لرؤية أخصائي الُكَلىأيضا  منك

من تلقاء نفسھا، أو إذا  خرجتولم  جداً  ةكبيرالحْصَوة  تإذا كان

 .ع8ج أكثرلقد تحتاج فلخروج، اطريق  في تْ علقَ 

ريقة جيدة ھناك ط. أكواب من الماء كل يوم 10إلى  8شرب ا

ً شرب كوبتأن  ، و ھيللقيام بذلك من الماء كل ساعة  اً واحد ا

 .مستيقظاً  حين تكون

 

 َحصَوات الُكَلىبا
صابة منع ـلِ  قٌ رُ ـطُ 

 .أكواب من الماء كل يوم 10إلى  8شرب ا

 شيوعاً  تكون أكثر الُكَلىبحْصَوة اQصابة . كطانش حافظ على

  .معظم النھارلسون الذين يجأو  ينشطنّ ال عند ا/شخاص غير

 :اتالحصوَ مع بعض أنواع 

 .نواع ا/طعمةأطلب منك أن � تأكل بعض قد يُ  -

قد تحتاج إلى تناول بعض ا/دوية للمساعدة على منع  -

 .نوّ ات من التكَ الحصوَ 

   
 

 

 

 معاني الكلمات

وھي  -) ني-كيد: باQنجليزية ُتسّمىو  - الُكَلى( الُكْلَيتانِ 

فات من خلّ ة فاصوليا تقوم بأخذ المُ أعضاء على شكل حبّ 

  .الَبْول نُ وU كَ الدم وتُ 

ھذه  -) تيرز -ري-يو: باQنجليزيةُيسّمى و  - الحالبْين( بالحالِ 

  .نابيب الصغيرة تحمل الَبْول من الكليتين إلى المثانةا/

ُع ِفيِه اْلَبْول( المثانة : باQنجليزيةُتسّمى و  - اْلُعْضو ال�ِذي َيَتَجم�

ھذا العضو ا/جوف يجمع ويحمل الَبْول إلى أن  -)دير-ب8

  .يتمكن من الخروج من الجسم

 -) ثرا-ري-يي: باQنجليزيةُيسّمى و  - َمْجَرى الَبْول( ا
حليل

ھوا/نبوب الصغير القصير الذي يحمل الَبْول من المثانة 

  .إلى خارج الجسم

سائل النفايات التي ) رين- يو: باQنجليزيةُيسّمى و ( – الَبْول

  ."الَتَبّول"تفرزھا الُكْلَيتاِن ويسمى عادة 

قل وھي عملية ن) نيت-ري-يو: باQنجليزيةُيسّمى و ( – الَتَبّول

الذھاب إلى 'الَبْول إلى خارج الجسم، ويطلق عليھا 

 ."لَتَبّول الذھاب ل" أو"المرحاض 


