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ما هي؟ 
يا إىل الجسم ع�ب اإلحليل )األنبوب الذي يخرج من خالله البول(، وتنتقل بعضها إىل المثانة ومنها تصعد إىل  يصاب المرء بإنتان الكىل عند دخول البكت�ي

 . ن الكليت�ي

ي بعض األحيان وهو ما 
ي تشفيك تماما، إال أن اإلنتان قد يصبح حاًدا �ن يمكن معالجة إنتان الكىل عادة بسهولة بتناول دورة عالجية من المضادات الحيوية ال�ت

يعرف بإنتان الكىل والحويضة، والذي من أعراضه األلم والحىم والتقيؤ. 
يشكل إنتان الكىل لدى البعض خطورة أك�ب ومنهم النساء الحوامل وكبار السن واألشخاص الذين سبق لهم التعرض ألمراض الكىل.

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟
ستقوم بتحليل البول وسيوصف لك المضاد الحيوي المناسب لمعالجة اإلنتان، وقد تعىط أيضا الباراسيتامول لتخفيف األلم والحىم.  

: قد يناقش طبيبك العام أيضا التاىلي
ب الكث�ي من السوائل      	   �ش
ن لديك 	   إجراء تحليل دم للتحقق من وظيفة الكليت�ي
 إجراء اختبار الحمل إذا كان ذلك مناسبا	 
 إجراء التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالموجات فوق الصوتية إذا سبق وأصيبت كليتاك بمشاكل صحية. 	 

ي 
ة إىل قسم الطوارئ.  ويمكن أن تحصل عىل المضاد الحيوي بالوريد �ن ي منه حاًدا أو معقًدا فسوف يحيلك طبيبك العام مبا�ش

إذا كان اإلنتان الذي تعا�ن
ي المستش�ن للتأكد من حصولك عىل العالج المطلوب.

ي أنه سيدخل مجرى الدم عىل الفور. كما وقد تجرى لك اختبارات أخرى �ن ، مما يع�ن المستش�ن

ل )راجع “ما هي أنواع الدعم المتاحة؟”( ن ي الم�ن
قد تعرض عليك خدمة المستش�ن �ن

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟  
ي مقابلتك مرة أخرى بعد 48 ساعة، للتأكد من مفعول المضاد الحيوي. إذا استمرت الحىم أو األلم فسوف يرتب طبيبك العام إلجراء 

غب طبيبك العام �ن س�ي
ي الكىل.

المزيد من االختبارات وقد يحيلك إىل أخصا�ئ

  : اب من نهاية العالج بالمضاد الحيوي. وحينها سيقوم طبيبك العام بالتاىلي وسوف سيقابلك طبيبك العام مرة أخرى عند االق�ت
 سيعيد تحليل عينة البول للتأكد من خلوها من اإلنتان	 
 قد يوصيك بإجراء فحص الكىل بالموجات فوق الصوتية 	 
ي	 

 قد يحيلك إىل أخصا�ئ

 ماذا بوسعي أن أفعل؟       
ب سوائل  ي رصفت لك، ح�ت لو كنت تشعر بتحسن قبل أن تنتهي من تناولها. ا�ش ء عليك القيام به حاليا هو إتمام تناول جميع المضادات الحيوية ال�ت ي

أهم �ش
ة وداوم عىل حضور كافة مواعيدك عند الطبيب. وف�ي

 إنتان الكىل 
)التهاب الكىل والحويضة(

عليك االتصال على الرقم صفر-صفر-صفر فوًرا إذا تلعثمت في الحديث أو شعرت باالرتباك أو الحمى أو قلة التبول أو كان تنفسك ضحال و/
أو كان سريًعا أو شعرت بالغثيان أو أصبت باإلسهال فقد تدل هذه األعراض على إنتان الدم الناجم عن انتشار العدوى إلى مجرى الدم.

ة معلومات عن حالة صحية ن�ش
ي يونيو/حزيران 2020

صدرت �ف

متى يجب أن أستدعي سيارة إسعاف؟ 



إنتان الكىل )التهاب الكىل والحويضة(

هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم، 
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة

ات المعلومات الصادرة عن دل�ل الموارد  ���
الصح�ة معتمدة من ق�ل اللجنة االس�شارة 

� جنوب 
األهل�ة لش�كة الرعا�ة الصح�ة األول�ة ��

� � المحلي�� � العمومي�� � والممارس��
غرب س�د��

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟
مستشفى في المنزل 

تسمح خدمة المستشفى في المنزل )HITH( للمرضى المصابين ببعض األمراض الشائعة بالحصول على رعاية على مستوى مشابه لما يحصلون عليه في 
المستشفى، ولكن في منازلهم أو مرافق رعايتهم السكنية.ويقوم على تقديم هذه الرعاية طاقم تمريض مسجل ومدرب على مستوى رفيع. 

االستشفاء في المنزل بدال من المستشفى يقلل من خطر إصابتك بإنتان آخر،  كما قد يساعدك التواجد في مكان مألوف على الشعور بالرفاهية وبالتالي تسريــــع 
استعادتك لعافيتك.

إذا كنت مؤهال للحصول على خدمة المستشفى في المنزل فسيتم إخراجك من المستشفى أسرع أو وقد تتجنب دخول المستشفى في المقام األول. 

ي يجب أن انتبه لها؟ 
ما هي األعراض ال�ت

ي الوقاية من تكرر اإلنتان؟     
 كيف يمكن�ف

هل أنا معرض لخطر مضاعفات إضافية؟

ي سأحتاج إىل تناول المضاد الحيوي خاللها؟
ة ال�ت ما هي الف�ت

ما هي اآلثار الجانبية للمضادات الحيوية؟ 

ي الحصول عىل المزيد من الدعم والمساعدة؟
أين يمكن�ف

؟ ي ي يمكن أن أطرحها عىل طبي�ب
ما األسئلة ال�ت

 أين يمكنني معرفة المزيد؟     
ي قراءة المزيد حول إنتان الكلية فقد تستفيد من قائمة الموارد التالیة:

إذا كنت ترغب �ن

 	healthdirect.gov.au :إنتان الكىل – HealthDirect

 	niddk.nih.gov :المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى – إنتان الكلى

https://www.healthdirect.gov.au/kidney-infection
https://www.niddk.nih.gov/health-information/urologic-diseases/kidney-infection-pyelonephritis

