يفضل أن ترشب
كوباً من
!الشاي

نصائح طبية
قيمة

معلومات عن
التهابات املسالك البولية
والتعايف األمثل دون مضادات حيوية

أمل وحرقان أثناء التبول؟

ما الذي ميكنني فعله لو أصبت ؟
من بني كل عرش حاالت يتامثل ثالثة إىل خمس
حاالت إىل الشفاء بعد مرور أسبوع واحد ،دون
استخدام مضاد حيوي.
ميكنك يف البداية محاولة التخفيف من األعراض
)إذا كان باستطاعتك تحملها( باتباع العالجات
املنزلية:

• رشب الكثري من السوائل وخصوصا
الخالية من الكحول والشاي
• الحرص عىل التدفئة (باستخدام وسادة
التدفئة عىل سبيل املثال )
• تناول املسكنات ،عىل سبيل املثال
اإليبوبروفني أو األدوية املخففة للتشنج بعد
إستشارة الطبيب أوالصيديل.

مسببات اآلالم:
قد يرجع السبب يف ذلك إىل اإلصابة بالتهاب حاد يف
املسالك البولية أو ما يعرف أيضا باسم التهاب املثانة،
حيث تصل البكترييا إىل املثانة عرب مجرى البول مسببة
اإلصابة بالتهاب الغشاء املخاطي ،ما يؤدي إىل الشعور
بالرغبة يف التبول رغم عدم امتالء املثانة بالبول بشكل
كامل .وهو ما يؤدي إىل الحاجة املتكررة للتبول مع
وجود كميات قليلة فقط من البول يف املثانة .يأيت
الشعور بالحرقان أثناء التبول بسبب التهابات يف اإلحليل،
والتي قد تسبب أيضاً آالماً تشنجية يف البطن.

موقع ووظيفة املثانة

الكلية
الحالب

اإلحليل

املثانة

متى يجب أن أذهب إىل الطبيب؟
يف حال استمرت األعراض عىل الرغم من اتخاذ جميع
هذه اإلجراءات العالجية يرجى استشارة الطبيب .ومبا أن
البكترييا غالبا ما تكون السبب يف هذا النوع غري املعقد من
التهاب املسالك البولية الحاد فإن تناول مضادات حيوية
يصبح أمرا ً رضورياً من أجل تخفيف األعراض .كام يرجى
تناول املضاد الحيوي طبقاً لوصفة الطبيب.

تقع املثانة البولية يف الجزء السفيل من تجويف البطن خلف
عظمة العانة .
وهو جهاز أجوف محاط بطبقة من العضالت امللساء .مهمة
املثانة البولية هي جمع البول الذي يتكون يف الكىل ومير
إليها عرب الحالبني حيث يتم تخزينه حتى خروجه من الجسم
عن طريق اإلحليل.

يصيب هذا املرض النساء بنسبة أكرب من الرجال،
نظرا لقرص طول اإلحليل  .وباإلضافة إىل عامل
الجنس ،فإن للعمر أيضا تأثري عىل وترية اإلصابة
بالتهابات املسالك البولية ،حيث يزداد خطر اإلصابة
باملرض مع تقدم العمر.

نتمنى لك
الشفاء العاجل
و تذكر دوماً أن:
املضادات الحيوية هي قيمة مثينة!
ال تأخذ املضادات الحيوية عىل الفور!
يرجى املساعدة يف الحفاظ عىل فعالية هذه
األدوية الهامة!

هل تريد أن تعرف املزيد؟
قم بزيارتنا عىل العنوان التايل :
www.arena-info.de

مرشوع أرينا ()ARENA
الهدف من هذا املرشوع ( )ARENAهو الحفاظ
عىل فعالية املضادات الحيوية عىل املدى البعيد.
ولتحقيق هذا الهدف يجب الحد من مقاومة الكائنات
الحيوية الدقيقة للمضادات الحيوية ،أو عىل األقل
إبطاء تطورها .
ومن أجل ذلك تسعى ( )ARENAإىل تقيص
وجوب استخدام املضادات الحيوية من عدمه ،حيث
تم اختيار عدد من األمراض الشائعة والتي نادرا ما
تستدعي استخدام املضادات الحيوية تحديد ا ،
كالتهابات الجهاز التنفيس العلوي والتهاب األذن
الوسطى أو الجيوب األنفية .
يعتزم األطباء يف  14شبكة من شبكات األطباء يف
والية بافاريا ونورد راين فيستفاليا التاكد من جدوى
املضادات الحيوية للعالج .من أجل اكتساب القدر
الالزم من املعرفة ويعمد األطباء إىل االلتحاق
بدورات تعليمية مستمرة ،حيت يجتمعون مع
زمالئهم يف ما يعرف بحلقات تطوير الجودة،
ملعرفة ومناقشة مدى جدوى تناول املضادات
الحيوية والحاالت التي يجب فيها تجنبها .كام يتلقى
بعض األطباء الدعم من خالل برامج السوف وير
املخصصة لذلك .ويف عيادات أخرى يتم تدريب
مساعدي األطباء .عالوة عىل ذلك تتم توعية
املرىض والرأي العام حول موضوع «استخدامات
املضادات الحيوية يف كافة املناطق التي تقدم فيها
املرشوعات والفعاليات املتعلقة بهذا األمر.

