مركز ديترويت الطبي ()DMC

معلومات حول طب
اجلهاز البولي

معلومات حول األمراض البولية التناسلية

لم تزل أمراض الكلى واملسالك البولية تشكل املس ّبب الرئيسي للمرض
والوفاة في الواليات املتحدة األميركية .وتفيد مؤسسة الكلى الوطنية بأن أكثر
من  20مليون أميركي مصابني بأمراض الكلى واجلهاز البولي ،وماليني آخرين
يتواجدون في دائرة اخلطر.

ما هي أعراض مرض الكلى و/أو املسالك البولية؟

إن أطباء اجلهاز البولي هم أطباء متخصصون في املسالك
البولية للنساء والرجال ،واملسالك التناسلية أو جهاز اإلجناب
�عند الرجال.
ويشمل مزودو العناية الصحية الذين يعاجلون اجلهاز البولي أو املشاكل
البولية التناسلية على أطباء العناية الرئيسيني ،أطباء األطفال ،أطباء النساء،
أطباء اجلهاز البولي عند النساء ،وأطباء ُ
الكلَى .ويضم مركز ديترويت الطبي
( )DMCالعديد من طليعة اختصاصيي الوالية في طب اجلهاز البولي.

فيما يلي ندرج أكثر األعراض شيوعا ملرض الكلى و/أو املسالك البولية .يجدر
اإلشارة إلى أنه قد يختبر كل فرد األعراض بشكل مختلف .وقد تشتمل
األعراض على:
• أوجاع رأس متكررة
• إرهاق
• ُحكاك في جميع أجزاء اجلسم
• الشعور باحلرقة أو الصعوبة عند التبول
• احلاجة املتكررة إلى التبول ،خاصة في الليل
• التبول نادرا
• دم في البول
• فقدان الشهية
• الغثيان و/أو التقيؤ
• انتفاخ حول العينني و/أو تو ّرم اليدين والقدمني
• قد يسو ّد اجللد
• تشنجات عضلية أو ألم خفيف في الظهر أسفل الضلوع
مباشرة (ال يتفاقم مع احلركة)
• ضغط دم عال

ماذا يتسبّب مبشاكل اجلهاز البولي؟
وقد تشبه هذه األعراض ملرض الكلى و/أو املسالك البولية حاالت أو مشاكل
قد تشتمل مشاكل اجلهاز البولي على حاالت مرض ّية كالفشل الكلوي وعداوى مرض ّية أخرى .قم دائما باستشارة طبيبك بالنسبة للتشخيص.
املسالك البولية وحصوات الكلى وتضخم البروستاتة ومشاكل التحكم
باملثانة .وقد يتس ّبب مبشاكل اجلهاز البولي هذه اآلتي:
إذا كنت قلقا من احتماالت اإلصابة بالسرطان ،فيمكنك مناقشة األمر مع
• التقدم في العمر :قد تؤدي التغ ّيرات في تركيب الكلى بفعل
طبيبك .وفي حال لم يكن لديك طبيب ،فإن مركز  DMCالطبي ميكنه أن
التقدم في العمر إلى الضعف في القدرة على إزالة األوساخ من
يجد لك طبيب .يرجى االتصال على الرقم  1-888-362-2500بني الساعة
الدم ،والعضالت في احلالب ،واملثانة ،فيبدأ مجرى البول بفقدان
 8:30صباحا و  5:00مساء ،من االثنني وحتى اجلمعة.
بعض من قوته .وقد حتدث العداوى البولية عندما ال ت َ
ُشد عضالت
املثانة بشكل كاف إلفراغ املثانة بشكل كامل .إن ضعف قوة عضالت
صرَّات وجتويف الكلية ،الذي قد يكون سببه التقدم في العمر،
امل َ َ
ميكنه أن يؤدي أيضا إلى السلس (عدم القدرة على إمساك البول).
• املرض أو اجلرح :إن الضرر الذي يلحق بالكليتني بفعل مرض أو جرح
ميكن أيضا منعهما من فلترة الدم بشكل كامل أو قد يؤدي إلى سد
مسلك البول.
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