
Keep Antibiotics Working

1. ما هو UTI؟

2. ما الذي يمكنك عمله للمساعدة في تفادي UTI؟ 

 )UTI( تحدث التهاب المسالك البولية 
عندما تسبب البكتيريا في أي جزء من الجهاز 

البولي أعراًضا. 
يتم التشخيص بشكل أساسي بناًء على أعراضك. 
تستخدم عصي قياس البول  فقط في النساء دون 

سن 65 عاًما دون استخدام القسطرة.

هل تشرب ما يكفي؟ انظر إلى لون بولك. 

اشرب كمية كافية من السوائل   )6  -8  أكواب( بحيث تخرج بوالً باهت اللون بانتظام خالل النهار، ولتجنب 
الشعور بالعطش، خاصة خالل الطقس الحار. 

يمكن أن تتهيج مثانتك بسبب اإلفراط في تناول الكحوليات أو المشروبات الغازية أو الكافيين.
تجنب حدوث اإلمساك اإلمساك. اطلب النصيحة إذا لزم األمر. 

اذا کنت مصابا بداء السکري؛ حافظ على السيطرة الجيدة على مستويات السکر في الدم.

أوقف انتشار البكتيريا من أمعائك إلى مثانتك: 
يجب الحفاظ على نظافة وجفاف منطقة األعضاء التناسلية؛ يجب تجنب الصابون المعطر  	
قم بتغيير ضمادات السلس كثيًرا وتنظيف المنطقة التناسلية إذا كانت متسخة  	
تبول بعد ممارسة الجنس  	
يجب على المرأة غسل منطقة المهبل الخارجية بالماء قبل الجماع وبعده ، ومسح األعضاء التناسلية من  	

األمام إلى الخلف بعد استخدام المرحاض.

إذا كان لديك التهاب المسالك البولية المتكررة 
ً قد تساعد المكمالت الغذائية D-mannose أو التوت البري النساء األصغر سنا

الكلى تصنع البول

تخزن المثانة البول 

يزيل اإلحليل البول من الجسم 

)UTI( التهاب المسالك البولية
نشرة للبالغين الذين يشتبه في إصابتهم 

بالتهاب المسالك البولية 

UTI تحدث إلى الصيدلي أو الممارس العام للحصول على المشورة بشأن كيفية الوقاية من التهاب المسالك البولية

اشرب أكثر



ألم أو إزعاج بعد نشاط جنسي  	

 عدوى تنتقل عن طريق االتصال  	
 )STI( الجنسي

التغيرات المهبلية أثناء أو بعد سن اليأس  	

قد تكون األعراض البولية ناتجة أيًضا عن: 

ألم  	

إمساك  	

تغذية سيئة  	

مزاج سيء  	

عدم شرب مقدار  	
كافي 

 األشياء األخرى التي قد تسبب ارتباًكا 
لدى كبار السن:

قلة النوم 	

اآلثار الجانبية للدواء  	

عدوى أخرى 	

التغيير في الروتين أو  	
البيئة المنزلية

ألم حارق عند التبول  	

حاجة جديدة للتبول في الليل  	

لون البول عكر مرئي  	

التبول أكثر من المعتاد  	

الشعور بالحاجة إلى التبول على الفور  	

دم في بولك  	

ألم في أسفل بطنك 	

إذا كانت لديك درجة حرارة عالية ، فقم بإجراء اختبار COVID-19 من خالل أخصائي الرعاية 
الصحية الخاص بك أو عبر اإلنترنت على www.gov.uk/get-coronavirus-test واتبع 

www.gov.uk/coronavirus على COVID-19 أحدث النصائح بشأن

ارتجاف أو اهتزاز  	

درجة حرارة عالية أو منخفضة  	

ألم في الكلى عند ظهرك تحت األضالع 	

أعراض التهاب المسالك البولية عند العالمات / األعراض لدى جميع البالغين:
البالغين كبار السن والضعفاء: 

إذا كان لديك قسطرة ، ففكر في 
األعراض التالية:

:Covid-19 ضع في اعتبارك أعراض

COVID أو الصيدلي أو طبيبك العام إذا كنت قلًقا بشأن NHS111 إن تناول المضادات الحيوية عندما ال تكون في حاجة إليها يعرضك أنت وعائلتك للخطرتحدث إلى

4. ما الذي يمكن عملە لتجعلك تشعر بتحسن؟3. ما العالمات واألعراض التي يجب االنتباه إليها؟ 

ترطيب نفسك أكثر  	
من المعتاد 

ارتباك جديد أو متزايد ، أو  	
تغير في السلوك ، أو عدم 

ثبات علی القدمين 

 درجة حرارة عالية  	
أو منخفضة 

ارتجاف أو اهتزاز  	



يمكن أن تكون المضادات الحيوية منقذة للحياة  	
في حاالت التهابات البول الخطيرة ، ولكن 
المضادات الحيوية ليست ضرورية دائًما 

لألعراض البولية الخفيفة 

تجعل المضادات الحيوية بكتيريا أجسامك  	
مقاومة ، مما قد يجعل عالج عدوى المسالك 

البولية التالية أكثر صعوبة.

ماذا يمكن أن يفعل الصيدلي / 
الممرضة / الطبيب؟ 

ماذا يمكنك أن تفعل؟

نصائح حول المضادات الحيوية

إن تناول المضادات الحيوية عندما ال تكون في حاجة إليها يعرضك أنت وعائلتك للخطر

4. ما الذي يمكن عملە لتجعلك تشعر بتحسن؟ 

يقدمون نصائح للعناية الذاتية  	
وينصحون بمسكنات األلم 

)باراسيتامول أو إيبوبروفين( 

تشمل اآلثار الجانبية الشائعة لتناول المضادات  	
الحيوية مرض القالع والطفح الجلدي والقيء 

واإلسهال. اطلب النصيحة إذا كنت قلًقا

حافظ على عمل المضادات الحيوية ، وال  	
تتناولها إال عندما ينصحك بها أخصائي 

الرعاية الصحية

يمكن وصف المضادات الحيوية في الليل أو بعد ممارسة الجنس   	

قد تساعد عالجات هرمون المهبل بعض النساء بعد سن اليأس  	

اشرب كمية كافية من  	
السوائل حتى يخرج البول 

الباهت بانتظام خالل النهار ، 
خاصة أثناء الطقس الحار  

إذا كنت تعاني من التهاب المسالك البولية المتكررة وکانت خيارات 
الرعاية الذاتية ال تساعد:

تناول الباراسيتامول بانتظام  	
،حتى 4 مرات يومًيا 

لتسكين األلم 

ال يوجد حالًيا أي دليل يدعم  	
تناول منتجات التوت البري 

أو أكياس التهاب المثانة 
لعالج التهاب المسالك البولية.

يطلبون منك عينة بول الختبارها  	

قد يتم إعطاؤك مضاًدا حيوًيا  	
على الفور ، أو الستخدامه إذا 
لم تتحسن األعراض أو بدأت 

تشعر بأنك أسوأ  

قد تتم إحالتك إلى مقدم رعاية  	
صحية آخر



متى يجب أن تطلب المزيد من المساعدة العاجلة؟ 

رعشة، وقشعريرة وألم في 
العضالت 

شعور بارتباك شديد، أو 
نعاس أو لعثمة في الكالم 

ارتفاع درجة الحرارة عن 38 
درجة مئوية أو انخفاضها عن 

36 درجة مئوية 

ألم في الكلى عند ظهرك تحت 
األضالع 

بشرة شديد البرودة 

عدم خروج بول طوال النهار 

صعوبة في التنفس

ظهور دم في البول 

يجب عليك استشارة أخصائي صحي إذا كنت تعاني من أعراض التهاب المسالك البولية و: 

األعراض التالية هي عالمات محتملة لعدوى خطيرة في المسالك البولية وينبغي تقييمها 
على وجه السرعة:

ثق في شعورك ، واطلب النصيحة إذا لم تكن متأكًدا من مدى إلحاح األعراض 
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تزداد األعراض سوًءا أو ال تتحسن في غضون يومين من بدء تناول المضادات الحيوية 	

كنت حامال أو ذكر أو بعد عملية  	

 الطبيب العام  اطلب 111 )اسكتلندا(
)ايرلندة الشمالية(

 NHS 111 )إنجلترا وويلز(

www.111.nhs.ukwww.111.wales.nhs.ukwww.nhs24.scot

اتصل بعيادة طبيبك العام

http://www.111.nhs.uk
http://www.111.wales.nhs.uk
http://www.nhs24.scot

