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ما هي المشكالت المحتملة التي يمكن أن 
تواجه المريض؟

ح��دوث 	• تت�سمن  وال��ت��ي  البولية  امل�سالك  يف  التهابات  ح��دوث 

البول  فيها  يتجمع  التي  املثانة  اأو  البول  اإما يف جمرى  التهابات 

اأو الكلى التي تقوم بتنقية وفلرتة �سوائل اجل�سم املحدثة للبول.

عالمات وأعراض التهابات المسالك البولية:
ارتفاع درجة حرارة اجل�سم )حّمى(.	•

ال�سعور باإعياء عام.	•

اأمل يف اأ�سفل البطن اأو مكان دخول الق�سطرة البولية.	•

وجود دم اأو بول عكر مع رائحة كريهة عند تفريغ البول.	•

إلى متى يمكن أن تبقى القسطرة البولية؟
هذا 	• وجواب  اإدخالها  ب�سبب  مرتبط  البولية  الق�سطرة  بقاء  اإن 

نن�سحك  لذلك  املعالج،  طبيبك  ل��دى  يكون  ما  ع��ادة  ال�سوؤال 

التاأكد من طبيبك  امل�ست�سفى  عزيزي املري�ض قبل اخلروج من 

عما هي احلاجة لبقاء الق�سطرة ومتى ميكن تغيريها اأو اإزالتها.

اأو  املنزلية  باملمر�صة  االت�صال  اأن  املري�ض  عزيزي  تاأكد 

بالطبيب امل�صرف عند وج�د اأحد هذه العالمات واالأعرا�ض 

ميكنك  االت�صال  من  التمكن  عدم  حال  ويف  جدًا،  �صروري 

الت�جه اإىل ق�صم الط�ارئ يف امل�صت�صفى باأقرب وقت ممكن.



ما هي القسطرة البولية؟
هي عبارة عن  اأنبوب جموف من الداخل م�سنوع من مادة لّينة مثل 	•

البال�ستيك(،  ت�سبه  اللّي )وهي مادة  ال�سيليكون  اأو  املرن  املطاط 

البول  جمرى  فتحة  طريق  عن  املثانة  اإىل  باإدخاله  الطبيب  يقوم 

لتفريغ البول الذي يتجمع داخل املثانة.

لماذا يحتاج المريض القسطرة البولية؟
يحتاج �ملري�ض للق�سطرة �لبولية لعدة �أ�سباب منها:

عند حاالت احتبا�ض البول املتكررة املزمنة اأو احلادة.	•

عند ان�سداد جمرى البول.	•

عند التبول الدموي اأو نزول قطع دموية مع البول.	•

الإعطاء اأدوية خا�سة عن طريق الق�سطرة البولية للمثانة.	•

حلاالت املثانة الع�سبية.	•

قبل واأثناء وبعد العمليات اجلراحية املختلفة ومنها عمليات الوالدة 	•

وجراحة امل�سالك البولية.

للمراقبة الدقيقة لكمية ال�سوائل الداخلة واخلارجة من اجل�سم.	•

للم�ساعدة يف عملية التئام اجلروح ال�سطحية والعميقة يف منطقة 	•

التقرحات  ع��ن  الناجتة  اجل���روح  مثل  الظهر  واأ���س��ف��ل  احل��و���ض 

ال�سريرية.

للمر�سى الذين ال ميكنهم ممار�سة ن�ساطهم االعتيادي احلركي يف 	•

الوقت القريب العاجل.

كيفية تفريغ كيس تجميع البول:
عندما ميتلئ كي�ض جتميع �لبول بن�سبة تقريبية �إىل ثلثي 

�أن ميتلئ متاماً  قبل  �لبول  كي�ض  تفريغ  هنا يجب  �لكي�ض, 

و�لكيفية هي:

تاأكد من غ�سل اليدين.	•

قم بفتح اأنبوب ت�سريف جتميع البول.	•

اأفِرغ البول يف دورة املياه اأو يف وعاء نظيف.	•

ام�سح اأنبوب ت�سريف جتميع كي�ض البول مبادة معقمة ومن 	•

ثم قم بتن�سيفه ثم قم باإغالقه باإحكام.

تاأكد من غ�سل اليدين عند االنتهاء.	•

ما الهدف من هذه النشرة؟
بالق�سطرة 	• العناية  خطوات  �سرح  اإىل  الن�سرة  هذه  تهدف 

البولية الثابتة لكي ي�ستطيع االأ�سخا�ض الذين لديهم ق�سطرة 

امل�ست�سفى،  من  خروجهم  بعد  املنزل  يف  بها  القيام  بولية 

كما يهدف اأي�سًا اإىل تعريف املر�سى بكيفية املحافظة على 

املنزل  تواجدهم يف  اأثناء  البولية  الق�سطرة  نظافة و�سالمة 

اإليها كل من املر�سى  التي يتطلع  الغاية  اإىل  للو�سول  وذلك 

والطبيب املعالج.

تهم 	• التي  الطهارة  م�ساألة  �سنطرح  الن�سرة  هذه  خالل  من 

بولية  ق�سطرة  لديهم  الذين  االأ�سخا�ض  اإن  حيث  العديد 

يت�سككون ب�سكل خا�ض يف مدى طهارتهم لل�سالة وي�سعرون 

بعدم االرتياح يف ذهابهم اإىل امل�سجد بوجود ق�سطرة البول 

هذه  نتفهم  ونحن  مالب�سهم،  حت��ت  ال��ب��ول  جتميع  وكي�ض 

امل�سائل ونود اأن نوؤكد لهم بوجود فتوى �سرعية جتيز �سالة 

امل�سلم مع وجود كي�ض جتميع البول مثبت على الفخذ وحمكم 

االإقفال ما دام ال يوجد ت�سريب للبول يالم�ض اجل�سم.

كيفية العناية بالقسطرة البولية:
فر�ض  من  تقلل  الأنها  جدًا  �سرورية  اليومية  ال�سخ�سية  النظافة  اإن 

االإ�سابة بالتهاب القناة البولية.

تذّكر دائمًا:

غ�سل اليدين ب�سكل منتظم قبل وبعد مل�ض الق�سطرة.	•

جتّنب اإزالة الق�سطرة البولية عن الكي�ض املت�سل بتجميع البول.	•

غ�سل منطقة دخول الق�سطرة باملاء وال�سابون يوميًا وبعد االنتهاء 	•

من عملية التربز.

كيفية العناية بكيس تجميع البول:
يكون  �أن  ميكن  و�ل��ذي  �لبول  جتميع  بكي�ض  مت�سلة  �لق�سطرة  �إن 

�أي�ساً على �سكل كي�ض لتجميع �لبول ومعّلق برجل �ملري�ض �أو ميكن 

تعليقه من �أجل �سمان عدم �سحب �أو �سد �لق�سطرة �لبولية للخارج 

وعدم مالم�سته لالر�ض.

يجب احلر�ض على جتميع كي�ض البول ب�سكل منتظم.	•

يجب احلر�ض على عدم فك كي�ض جتميع البول من الق�سظرة البولية 	•

اإال اإذا كان هناك �سرورة لتغيري كي�ض جتميع البول اأ�سبوعيًا.

م�ستوى 	• البول حتت  كي�ض جتميع  م�ستوى  اإبقاء  على  يجب احلر�ض 

مثانة املري�ض.

يجب احلر�ض على عدم مالم�سة كي�ض جتميع البول اأو اأنبوب تفريغ 	•

البول لالأر�ض.




