فرط نشاط المثانة
السجل اليومي للمثانة

تعليمات

ما هو السجل اليومي للمثانة؟

السجل اليومي للمثانة هو أداة تستخدمها أنت ومقدم الرعاية الصحية الخاص بك
لتساعدكما على فهم أعراض المثانة التي تعاني منها بصورة أفضل.
وهي تساعدكما على تتبع عدة أمور تتضمن ما يلي :موعد تناول السوائل
ومقدارها ،ومواعيد تبولك ومقدار البول ،وعدد المرات التي تصاب فيها بذلك
الشعور الملح "للذهاب إلى الحمام" ،ومتى قد تسرب البول وقدر البول المتسرب.

متى يُستخدم السجل اليومي للمثانة؟
يمكنك استخدام السجل اليومي للمثانة قبل زيارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك
أو بعدها.
ووجود السجل اليومي للمثانة معك خالل زيارتك األولى قد يكون مفيدًا ألنها
تصف عاداتك اليومية ،واألعراض التي تصيب جهازك البولي وتوضح كيفية
تأثيرها على حياتك .وسيستخدم طبيبك هذه المعلومات لتساعده في عالجك.

كيف تستخدم السجل اليومي للمثانة؟
 .1ابدأ الكتابة في السجل اليومي عندما تستيقظ كل يوم .وسجل مالحظاتك خالل
اليوم ،وواصل ذلك حتى تُكمل  24ساعة .على سبيل المثال ،إذا استيقظت
في الساعة  7صبا ًحا في اليوم األول من استخدام السجل اليومي ،فسجل
مالحظاتك حتى الساعة  7من صباح اليوم التالي.
 .2سجل ما تشربه (أي ،الماء ،العصائر ،القهوة ،النبيذ) ومقدار ما تشربه .فقياس
الكمية أمر مفيد .إذا لم تتمكن من قياس كمية المشروبات التي تتناولها ،فمن
المهم أن تخمن جيدًا عدد األونصات في كل مرة تتناول فيها أي مشروب.
معظم العبوات يكون مكتوبًا عليها عدد األونصات التي تسعها .فاستخدم هذه
البيانات لمساعدتك على التخمين—على سبيل المثال ،كوب من العصير سعة
صا.
صا ،أو زجاجة ماء سعة  20أون ً
 8أونصات ،أو علبة صودا سعة  12أون ً
 .3سجل موعد تبولك وكمية البول الذي تخرجه ،خالل النهار وأثناء الليل .عادة
ً
صا الستخدامه في تجميع وقياس البول .ويتم وضعه
ما يوفر األطباء
جهازا خا ً
أسفل كرسي المرحاض لديك ويحدد عليه عالمات قياس لتخبرك بالكمية التي
تبولتها.
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لقد حان وقت التحدث
بشأن فرط نشاط المثانة

إذا كنت تحتفظ بسجل يومي قبل زيارة مقدم الرعاية الصحية ،فقد تحتاج إلى
تجميع البول في كوب ورقي .اختر كوبًا تعلم أنه يسع كمية محددة من السائل،
مثل  8أونصات.
اشطف جهاز تجميع البول بالماء بعد كل استخدام .وأبق الجهاز بالقرب من
الحمام لديك حتى تُكمل السجل اليومي الخاص بك.
 .4يُفضل أن تحتفظ بسجل يومي لمدة ثالثة أيام على األقل .فالتدوين في السجل
اليومي لمدة يوم واحد قد ال يوفر معلومات كافية لتقديم صورة حقيقية عن
حالة المثانة لديك .وأيضًا ،ليس من الضروري أن تكون الثالثة أيام التي
تدون خاللها في السجل اليومي أيا ًما متتالية .فأي ثالثة أيام تختارها ستؤدي
الغرض ،طالما كانت تمثل ثالثة "أيام معتادة" بالنسبة لك .اطبع عدد الصفحات
التي تحتاجها من السجل اليومي للمثانة حتى تُكمل الثالثة أيام.
 .5ال تنس إحضار سجلك اليومي المكتمل إلى زيارتك للعيادة.

مؤسسة رعاية الجهاز البولي (Urology
)Care Foundation
يمكنك تنزيل السجل اليومي للمثانة وطباعته عبر الموقع اإللكتروني
.UrologyHealth.org/Diary
للحصول على نسخ من المواد المطبوعة عن حاالت الجهاز البولي األخرى،
تفضلوا بزيارة الموقع اإللكتروني  UrologyHealth.org/Orderأو
اتصلوا على الرقم .1-800-828-7866

البدء
استخدم السجل اليومي للمثانة المرفق لتبدأ التتبع!

فرط نشاط المثانة
سجلي اليومي للمثانة

لقد حان وقت التحدث
بشأن فرط نشاط المثانة

إن االحتفاظ بسجل يومي للمثانة سوف يساعدك أنت ومقدم الرعاية الصحية على فهم أعراض الجهاز البولي التي تعاني منها .انظر التعليمات على الجانب اآلخر من هذه
الصفحة.

التسربات
العرضية

هل شعرت بحاجة
شديدة للذهاب
إلى الحمام؟

ماذا كنت تفعل في
ذلك الوقت؟

النوع؟

الكمية؟

عدد المرات؟

كمية البول؟

الكمية؟

نعم  /ال

العطس ،ممارسة
التمارين الرياضية،
إلخ.

صودا

صا
علبة سعة  12أون ً
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 8أونصات تقريبًا

نعم  -كمية كبيرة
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الضحك

الوقت

مثال

 3-2مسا ًء

مرات الذهاب إلى الحمام

المشروبات

قم بطباعة ونسخ هذه الصفحة لتسجيل ما يلزم من عدد األيام.
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