
المعلومات المقّدمة في هذه النشرة هي للمرضى الذين أُجري لهم تفتيت الحصى بموجات صادمة من خارِج الجسم لعالج 

حصى الكلى.   

عند مغادرة املستشفى
Leaving hospital

إذا كنت ستغادر المستشفى في يوم العملية فسوف يتعين أن يصحبك إلى البيت شخص راشد ومسؤول. ويجب على هذا 	 

الراشد أن يمكث معك في الليلة األولى. 

يجب أن ال تشرب الكحول أو تقود سيارة أو تشّغل آلة معّقدة لمدة أربع وعشرين ساعة بعد العملية  . 	 

إذا توقفت عن أخذ أية أدوية قبل القدوم إلى المستشفى، فاحرص قبل أن تذهب إلى البيت أن تعرف من موظفينا متى 	 

يتعيّن أن تعاود استخدامها. 

سوف نعطيك ثالث رسائل؛ واحدة لطبيب عائلتك )الطبيب العام( وواحدة ألخصائي المسالك البولية والثالثة هي نسخة لك 	 

لتأخذها إلى المستشفى إذا صادفتك أية مشاكل الحقاً. 

وسوف يتعيّن أن تأخذ موعداً لتقّصي حالتك مع أخصائي المسالك البولية الذي أحالك إلى المستشفى إلجراء العملية. وقد 	 

يكون أخصائي المسالك البولية المحيل غير أخصائي المسالك البولية الذي أجرى لك العملية. وقبل أن تزور أخصائي المسالك 

البولية يتعين أن تجرى تصويراً باألشعة السينية أو تصويراً مسحياً )ْسكان(. سوف نعطيك إستمارة إحالة إلجراء صورة األشعة 

هذه أو الصورة المسحية. ويجب أن تجري صورة األشعة هذه أو الصورة المسحية قبل موعدك مع أخصائي المسالك البولية.  

يرجى أن تأخذ معك إلى البيت جميع أغراضك الشخصية بما فيها أية صور مسحية أو صور أشعة. 	 

وإذا كنت تسكن على مسافة أبعد من 100 كلم من مستشفى برنس أوف ويلز قد يحق لك الحصول على مساعدة 	 

في السفر. اطلب إستمارة سفر )travel form( من أخصائي المسالك البولية المعالج أو مدير/ة وحدة التمريض 

 .)Nurse Unit Manager(

ويُفترض أن تكون قادراً على العودة إلى العمل بعد يوم أو يومين. إذا كنت بحاجة إلى شهادة طبية، يرجى أن تخبر إحدى 	 

الممرضات أو  مدير/ة وحدة التمريض عن حاجتك إلى شهادة.    

يتوفر مترجمون شفهيون محترفون إذا احتجت لمساعدة في فهم اإلنكليزية أو تكلمها. وبإمكانك 

أن تطلب من فرد من العائلة أو صديق التواجد معك، لكّن كل تواصل بشأن عالجك ينبغي أن يتم 

عن طريق مترجم شفهي محترف، علماً أن خدمة الترجمة مجانية وسرية.  

ولك الحق في أن تطلب مترجماً شفهياً إذا لم يتم تأمين واحداً لك؛ ومتى قمت بذلك سيحجز لك 

الموظفون مترجماً شفهياً.
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تفتيت الحىص مبوجات صادمة من خارجِ الجسم
Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy

ARABIC

معلومات للمرىض 



يف املنزل
At home

اشرب ثالثة ليترات من السوائل على األقل، معظمها من الماء، كل يوم. تساعد السوائل على خروج أي بقايا من حصى الكلى 	 

أو حصى كلى جديدة محتملة عن طريق البول قبل أن تسبب مشكلة.

وفي الصيف عندما تقوم بأية نشاطات شديدة من المهم أن تزيد من شربك للسوائل، إذ تساعد السوائل اإلضافية في منع 	 

االجتفاف )فقدان الجسم للسوائل( الذي يمكن أن يؤدي إلى تكوين حصى كلى جديدة.  

وإذا شعرت بأية أعراض كالشعور بحرقة عند التبول، أو برائحة في البول أو ارتفاع في الحرارة فقد تكون مصاباً بعدوى في 	 

المسالك البولية. يرجى مراجعة طبيب العائلة أو الذهاب إلى أقرب قسم طوارئ في أحد المستشفيات.  

وإذا عانيت بصورة متواصلة من غثيان أو تقيؤ أو ألم بالغ أو ارتفاع بالحرارة فيرجى الذهاب إلى أقرب قسم طوارئ في أحد 	 

المستشفيات.    

إذا لم توضع لك قسطرة حالبية )إستنت( قد تظل تالحظ دماً في بولك. وإذا لم تقل كمية الدم بعد ثالثة أيام يرجى 	 

مراجعة طبيب العائلة.

إذا ُوضعت لك قسطرة جاي جاي حالبية )أنبوب من المثانة  إلى كليتيك(، قد يحتاج أخصائي المسالك البولية إلى نزع 	 

القسطرة خالل ثالثة إلى ستة شهور. وخالل وجود القسطرة في موضعها قد تالحظ  أو تشعر بـ:  

º الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض للتبول مراراً أكثر من العادة

º دم في البول

º  حرقة عند نهاية التبول

º .انزعاج معتدل إلى متوسط الحدة

تزيد هذه األعراض مع ازدياد نشاطك. وعند نزع القسطرة يُفترض أن تزول األعراض خالل 24 ساعة، لكن إذا استمرت   

األعراض قم بمراجعة طبيب العائلة.  

اجمع بقايا حصى الكلى التي قد تخرج عند التبول واعطها إلى طبيب العائلة ليرسلها إلى المختبر للفحص. ويجب أن تراجع 	 

نتائج الفحص مع أخصائي المسالك البولية الذي قد يعطيك بعض النصائح بشأن نظامك الغذائي ويصف لك أدوية لمنع 

تّكون المزيد من الحصى لديك. 

إذا ُوصفت لك أدوية، يرجى الحرص على تناولها بحسب اإلرشادات. 	 

وإذا كانت لديك أية أسئلة أو مخاوف أخرى فيرجى االتصال هاتفياً بقسم غرف العمليات البولية )Urology Theatres( من 

الثالثاء إلى الجمعة بين الساعة 7 صباحاً و5,30 مساًء على الرقم 4276 9382 )02(.

وإذا احتجت إلى مترجم شفهي لالتصال بنا، يرجى االتصال بخدمة الترجمة الشفهية والخطية على الرقم 450 131. 
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