
ستقدم لك هذه النشرة معلومات عن أسباب التهاب البربخ وأعراضه وتشخيصه وعالجه ونصائح
للرعاية المنزلية.

كيف تعتني بطفلك المصاب بالتهاب البربخ 

سدرة للطب
+974 4003 3333

ص. ب. 26999، الدوحة، قطر
www.sidra.org

ما هو التهاب البربخ؟

يتركب البربخ من أنبوب صغير يقع أعلى الخصية وفي الجزء الخلفي منها. وكيس الصفن هو كيس من 
الجلد توجد به الخصيتين.

التهاب البربخ هو إصابة هذا األنبوب (البربخ) بالعدوى التي يمكنها التسبب في تورم كيس الصفن 
وحدوث ألم به.

ما هي أعراض التهاب البربخ؟

• األلم المفاجئ أو التدريجي في إحدى الخصيتين أو كلتيهما.
• تورم كيس الصفن أو الخصيتين.

• احمرار كيس الصفن.
• الُحّمى.

• الشعور بحرقة عند التبول.
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كيف ُيشخص التهاب البربخ؟
سيطرح الطبيب عليك بضعة أسئلة حول صحة طفلك وسيفحصه. وسيقرر طبيبك ما إذا كانت 
هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الفحوصات أو اختبارات الدم. وقد تشمل بعض الفحوصات 

ما يلي:
• اختبار البول.
• اختبار الدم.

• الفحص بالموجات فوق الصوتية – غير مطلوب لجميع الحاالت. 

كيف ُيعالج التهاب البربخ؟

يعتمد العالج على سبب حالة طفلك، وعادًة ما يتضمن العالج إعطاء المضادات الحيوية 
وأدوية تسكين األلم لعالج العدوى. وهناك إجراءات أخرى يمكنها المساعدة أيًضا، مثل:

• الراحة.
• رفع كيس الصفن. يمكن إجراء هذا بواسطة جهاز دعم الصفن أو بوضع منشفة تحت كيسه الصفني  

   لرفعه ببساطة.
• وضع كيس من الجل البارد، أو كيس من الثلج، أو كيس من الخضروات المجمدة على المنطقة لمدة 15

    20- دقيقة كل 2-4 ساعات.

نصائح للرعاية المنزلية 

• إذا ُأعطي طفلك مضادات حيوية، تأكد أنه يأخذ دورة العالج بالكامل حسب التوجيهات، حتى إذا شعر  
   بتحسن خالل بضعة أيام.

• إذا نصح طبيبك بإعطاء أدوية لتسكين األلم، يمكنك إعطاء:
                - باراسيتامول (أي عالمة تجارية) أو ايبوبروفين (أي عالمة تجارية).  

                - اتبع النصائح الواردة على عبوة الدواء بشأن الجرعة الصحيحة لطفلك.
                - ال تعِط طفلك أسبرين ألنه يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة.

• إذا ُأعطي طفلك جهاز دعم الصفن، فاجعله يستخدمه حسب التعليمات.
• ضع ثلًجا ملفوًفا في منشفة رقيقة على المنطقة لمدة 15-20 دقيقة كل 2-4 ساعات لتقليل التورم.

• تأكد من حضور جميع مواعيد المتابعة في العيادة حسب التعليمات. 
 
 

سدرة للطب
+974 4003 3333

ص. ب. 26999، الدوحة، قطر
www.sidra.org



+974 4003 3333 www.sidra.org
Sidra Medicine PO BOX 26999 Doha, Qatar

متى ينبغي أن أسعى للحصول على المشورة الطبية؟
اسَع للحصول على المشورة الطبية إذا كان طفلك:

 - لم يتحسن بعد 48 ساعة من بدء العالج
 - يعاني من أعراض جديدة أو تزداد األعراض سوًءا 

متى يجب الذهاب إلى قسم الطوارئ؟
اذهب إلى قسم الطوارئ إذا:

كان طفلك يعاني من ألم شديد مفاجئ في منطقة كيس الصفن. 

  .
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