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ما هي؟ 
مغص البطن هو ألم تشعرين به في معدتك أو في المنطقة المحيطة بها. قد يكون األلم مؤقًتا أو حاًدا أو ضعيًفا أو شديًدا. وقد يكون مستمًرا أو 

عرضًيا. كما قد تشعرين أيًضا باالنتفاخ والغثيان. يبدو هذا النوع من األلم أحيانًا كأنّه عسر هضم، لكن غالًبا ال يكون له أي سبب واضح.
قد يكون مغص البطن خفيًفا أو شديًدا وقد تكون له عّدة أسباب. من أسبابه الشائعة مرض التهاب الحوض وهو ألم الحوض الناجم عن أنواع 

ا. ومن األسباب الممكنة األخرى حدوث حالة حمل هاجر. العدوى المنقولة جنسيًّ
سيسعى طبيبك العام لتشخيص األلم الذي تعانين منه وعالجه في أسرع وقت ممكن.

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟
سيعمل طبيبك العام على تحديد سبب األلم وعالجه. وقد ُيطلب منك الحديث عن عالقاتك الجنسية السابقة، وتحديد تاريخ بداية األلم ووصفه 

وذكر أي أعراض أخرى. كما قد يقوم طبيبك العام بالتالي :
قد ُيجري فحًصا لتحديد العدوى المنقولة جنسًيا ومرض التهاب الحوض	 
قد ُيجري اختبار حمل أو اختبارات للبحث عن أسباب أخرى	 
قد ُيجري فحًصا سريريًا	 
قد يرتّب موعًدا إلجراء تصوير بالموجات فوق الصوتية	 
وقد يطرح عليِك فكرة إحالتك إلى طبيب نسائي إذا لزم األمر	 

 ربّما يحتاج طبيبك العام إلى انتظار نتائج الفحوصات قبل أن يؤكد سبب هذا األلم.

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟
قد يرغب طبيبك العام في مقابلتك للمراجعة في األيام القليلة الالحقة للحديث عن الخيارات العالجية المتاحة ونتائج االختبارات. إذا لم يتمكّن طبيبك العام من 

تأكيد سبب شعورك باأللم، فقد تحتاجين إلى اإلحالة إلى اخصائي أو إجراء المزيد من االختبارات.
إذا كنِت حاماًل وكنت تشعرين باأللم، فقد يستمر طبيبك العام في مراقبتك عن طريق إجراء اختبارات الدم والتصوير بالموجات فوق الصوتية.

ماذا بوسعي أن أفعل؟
من المهم أن تكوني صريحة وصادقة مع طبيبك العام بشأن عالقاتك الجنسية السابقة. إذا كنِت تشكّين في احتمالية إصابتك بعدوى منقولة 

جنسًيا، فال تترددي في إخبار طبيبك العام.
استمّري في مراقبة األعراض وتناول أي أدوية موصى بها حسب الوصفة وحّددي مواعيد للمتابعة. إذا زادت اآلالم رغم اتباع العالج، فعليِك بزيارة 

طبيبك العام في أقرب وقت ممكن.
واحرصي على حضور مواعيد اإلحالة الطبية أو إجراء فحوصات التصوير بالموجات فوق الصوتية. إذا كنِت تشكّين بأنك حامل، تحدثي مع طبيبك 

العام بشأن هذا األمر أيًضا.
إذا ُشّخصِت بمرض التهاب الحوض، فسيحّدثك طبيبك العام بشأن إطالع شركائك اآلخرين على األمر نظًرا الحتمال الحاجة إلى معالجتهم هم 

اآلخرين.

 آالم الحوض الحادة
عند النساء

نشرة معلومات عن حالة صحية
صدرت في مارس / آذار 2019

 إذا تفاقمت األعراض أو كنِت حامًل وأصبِت بنزيف مهبلي حاّد مصحوب باأللم والحّمى
والشعور بالقشعريرة واالنقباضات فاتصلي على الرقم )000( فوًرا.

متى يتعّين علّي طلب سّيارة اإلسعاف؟



آالم الحوض الحادة عند النساء

هذه المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا على تشخيص 
من طبيبهم، وهي غير مصممة لالستخدام كتشخيص لحالة 

مرضية أو كبديل للرعاية الطبية المستمرة

نشرات المعلومات الصادرة عن دليل الموارد 
الصحية معتمدة من قبل اللجنة االستشارة 

األهلية لشبكة الرعاية الصحية األولية في جنوب 
غرب سيدني والممارسين العموميين  المحليين

أين يمكنني معرفة المزيد: 
 	betterhealth.vic.gov.au :مغص البطن عند البالغين - Better Health Channel
 	nhs.uk :ألم الحوض - )NationalHealth Service UK(  خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحّدة

ما الذي يمكن أن يسبب لي هذا األلم؟

ما االختبارات التي ينبغي إجراؤها؟

هل سيستمّر األلم طويًل؟

ما الخيارات العلجية المتاحة؟

هل يتعّين علّي زيارة طبيب مختّص؟

متى يتعّين علّي حضور موعد مراجعة من أجل المتابعة؟

هل أستطيع االستمرار في ممارسة التمارين الرياضية؟

أين يمكنني معرفة  المزيد عن حالتي المرضية؟

ما األسئلة التي يمكنني أن أطرحها على طبيبي؟


