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للمريضاتللمريضاتـ للمريضـ للمريضمعلومات ـ معلومات ـ معلومات 
المثانةبإلتهاب

للمريض

ِ إِشربي كثیر من السوائل،   إشربي كثیر من السوائل،   إشربي كثیر من السوائل،  ربي كثیر من السوائل،  

ّدّفدّف ء، دفالدفالِ
َ الَر الراحة البدنیة....

امذا تفعل إذا اكن لدیك التاھب المثانة

?Was tun bei Blasenentzündung 

 لامضادات لاحیویھ لیست بالضرورة لاعالج لاوحید

Es muss nicht immer ein Antibiotikum sein 

عملومات للمریض: حرقان عند التبول

Und dieser Satz? heißt....  

: Brennen beim Wasserlassen enPatient dieInformationnen für   
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ماذا یعنى ھذا؟
:المشاكل التالية من الممكن أن يسبب لك إحدى الذي لبول،المثانة/ مجرى ا في بكتيري لتهابإ لديك

التبول عند حرقان/  ألم   ▶

البول قليلة من كميات مع التبول في المتكررة الرغبة   ▶

دم في البول   ▶

الحوض ألم( تشنج)   ▶

حيث تتمكن  قصر مجري البولالسبب هو  من الرجال، المثانة بالتهاب لإلصابة عرضة أكثر النساء
المعوية( من الوصول من الخارج إلى المثانة. الجراثيم خاصة)

يتم ِشفأ ُثلث الَحاالت ِبدون ُمّضادات َحيوية عن الحيوية:  بالمضادات المثانة للعالج إلتهابات كل تحتاج ال
طريق عالج األعراض الخارجية.

 ماذا یمكنني أن أفعل بنفسي؟
األحيان: من كثير في فيةاألالم كا حدة من للتخفيف البسيطة التدابير

)الشاي( على سبيل المثال ،ربي كثيرا من السوائلــ  إش  

تعمليــ   البدنيةالتدفئة )قربة الماء الساخن، وسادة الحرارة( ، الراحة  إس 

أو مضادات التشنج، )بعد التشاور مع طبيبك أو  إيبوبروفينأللم، على سبيل المثال ات اــ  مسكن
الصيدالني(

و زيادة االألم/األعراض أو إرتفاع حرارة الجسم )الحمى( يجب أن تذهبى إلى طبيب ار، أمع إستمر
يجب أخذ المضاد الحيوي حسب األسرة. في بعض الحاالت ، تصبح وصفة المضاد الحيوي ضرورية. 

الجرعة والمدة المحددة.

يادة عدم الفاعلية ضد ودي إلي ز، ت   مناسبةالغير غير الضرورية أوالللمضادات الحيوية الوصفة الطبية 
، ربما أنت  أيًضا بما أن المضادات الحيوية تعتبر أدوية مهمة لعألج اإللتهابات اإللتهابات فى الجسم.

بإستعمالها فقط  ذة للحياةنق  ي بالمساعدة للمحافظة علي فاعلية هذه األدوية الم  ستعتمدين عليها يوم ما. قوم  
. عند الضرورة

 زوري صفحتنا علي االنترنت:

      www.redares.de 

طبیب األسرة الخاص بك حدد عندك  إلتھاب المثانة
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