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 )تعليمات تركيب القسطرة الذاتية لإلناث(البول بنفسك  تركيب قسطرة
 

) تتبول(غ البول بالكامل ِرْفأن مثانتك ال تستطيع أن ُت) طبيب األسرة أو ممارس تمريض(لقد أبلغك الممارس األسري 
ها من االمتالء أكثر من يالبول من مثانتك كي تمنع يكيف تصرف يأن تتعلم ينبسبب ذلك، ستحتاج.  من تلقاء نفسها

 .'القسطرة الذاتية'نحن نسمي هذا .  الالزم
 

كما أن .  ليتيك ومثانتكالسبب الذي يجعلنا نريد أن نصرف البول من مثانتك بصورة منتظمة هو الحفاظ على صحة ُك
 .ليةذلك يقلل فرصة تعرضك لعدوى المثانة أو الُك

 
 .)القناة البولية( في مثانتك من خالل إحليلك) قسطرة(القسطرة، فإنه يتم وضع أنبوب نحيف مرن  بتركيب يتقوملكي 

 
 

 
 
 

 قسطرتي الذاتية

  ________________ )التكرار(عدد المرات  __________ حجم قسطرتي 
 )يممارس األسرالطلبها من قبل تم (
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 رعاية نفسك
 .بعد لمس قسطرة البولودائًما يديك بالصابون والماء قبل  ياغسل •

 .ينكل يوم، إذا كنت تستطيع ياستحم •

 .كل ليلة منطقة األعضاء التناسلية بالصابون والماء ياغسل •

 .دائًما من األمام للخلف يفنّظ -

 لشُّْفراِنلنظفي بين كل ثنية من ثنايا الجلد  -

 .حول فتحة الشرج ينّظف -

 .لةلالصابون بقطعة قماش مب ياشطف -

 .بمنشفة نظيفة يفنّش -

 .نفسك كما هو مبين أعاله ي، اغسل)تبرز(بعد كل حركة لألمعاء  •

 .كل يوم، مثل الماء أو اللبن أو شاي األعشاب ،*لتر من السوائل 3إلى  2من  ياشرب •
عن كمية السوائل  يممارس األسراللية ينبغي أن يتحققوا من األشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب أو الُك* 

 .الصحيحة التي يستطيعون شربها كل يوم

 الكافيين يتجنب •
 .وعلى الفور بصورة أكثر تكراًرا) للتبول الذهاب(بالحاجة للتبول  ينالكافيين يجعلك تشعر

 .من األفضل فحص ملصقات المنتجات.  يوجد الكافيين في القهوة والشاي والكوكاكوال ومشروبات الطاقة والشيكوالتة

إذا كان هناك أية أدوية تؤثر على الطريقة التي  يأو ممرضة الرعاية المنزلية لتر/أدويتك مع الممارس األسري و يراجع •
 .تعمل بها مثانتك
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 )تعليمات تركيب القسطرة الذاتية لإلناث(البول بنفسك  تركيب قسطرة
 

 وضع القسطرة؟لفيها  ينما عدد المرات التي تحتاج
وهذا يتوقف على أسلوب حياتك .  القسطرة الذاتية تركيبمع الممارس األسري حول عدد المرات التي ينبغي فيها  يتحدث

 . من المهم أن يكون لديك جدول منتظم إلفراغ مثانتك.  هومقدار البول الذي تستطيع مثانتك أن تحمل
 

 .'البول المتبقي'والبول المتروك في مثانتك بعد ذلك يسمى .  القسطرة تركيبقبل  يأن تتبول ي، حاولينحين تستطيع
أن  ينوأنت تريد.  القسطرة بصورة أكثر تكراًرا ُتَرّكبيمل في المرة الواحدة، ينبغي أن  400أكثر من  ينإذا كنت تصرف •

بزيادة عدد مرات القسطرة من كل ست ساعات إلى كل  يمووعلى سبيل المثال، ق.  امتالء مثانتك أكثر من الالزم يتتجنب
 .أربع ساعات

على .  طرةالقس تركيبمقدار الوقت بين مرات  يمل في المرة الواحدة، يمكن أن تزيد 200أقل من  ينإذا كنت تصرف •
 .القسطرة من كل أربع ساعات إلى كل ست ساعات تركيببزيادة عدد مرات  يموسبيل المثال، ق

 تحققي.  القسطرة الذاتية التوقف عن استخدامعلى  ةقادر يمل بصورة منتظمة، فقد تكون 100أقل من  ينإذا كنت تصرف •
 .استخدام القسطرة الذاتية يقبل أن توقف يممارس األسرالدائًما مع 

أو ممرض  يممارس األسرالب ي، اتصلساعة 24أكثر من ست مرات في فترة قسطرة ذاتية لنفسك  ينإذا كنت تضع: ملحوظة
 .الرعاية المنزلية

 
 

 :عالمات على أن مثانتك ممتلئة أكثر من الالزم
 بالتململالشعور  -
 العرق -
 القشعريرة -
 الصداع -
 االحمرار أو الشحوب -
 اليد أو أصابع القدم أو األذرع أو األرجل الباردة أصابع -
 الجزء السفلي من بطنك يبدو منتفًخا -

 .القسطرة في أسرع وقت ممكن بتركيب يموإذا شعرت بأي من هذه األمور، ق
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 على المساعدة؟ يمتى ينبغي أن تحصل
 في تركيب القسطرة المستمرةالمشكالت 

 
 :في تركيب القسطرة بنفسك، مثل مستمرةمشاكل  كأو ممرضة الرعاية المنزلية إذا كانت تواجه/إلى الممارس األسري و يتحدث

 مشكالت في السيطرة على يديك أو تنسيقها إلدخال القسطرة بنفسك -
 مشكالت في الرؤية -
 )ألم ،تصلب(القسطرة بنفسك  يمشكالت في عدم توافر المرونة الكافية لجسدك كي تضع -

أو غيره من مقدمي الرعاية ) طبيب مسالك بولية(نفسك على طبيب مثانة  يأن تعرض ينفي حالة استمرار المشكالت، قد تحتاج
 .الصحية

 العدوى
وتكون العدوى أكثر .  يوجد احتمال في أن تسبب العدوىفإنه مع أننا نقول إن القسطرة الذاتية يمكن أن تساعد في الوقاية من العدوى، 

 .مشكالت في تركيب القسطرة يعن خطوات أو تواجه يتماًلا حين تتغاضاح

 
 :مما يليأًيا بممرضة الرعاية المنزلية أو الممارس األسري إذا الحظت  ياتصل

 .يتغير لونه حين حين يكون لبولك رائحة كريهة أو •
 .لمسحين يكون الجلد حول المكان الذي تدخل فيه القسطرة أحمر أو متورًما أو حساًسا ل •
 ).فهرنهايت 100(مئوية  37.8أو درجة حرارة أكثر من  ةحين يكون لديك قشعرير •
 .ةبصورة عامة أنك لست على ما يرام أو مرهق ينحين تشعر •
 .بها وهذا أمر جديد عليك ينالتي تفكر ةحين يكون لديك تغير في الطريق •
 ).تحت الضلوع(أو في ظهرك /حين يكون لديك ألم في منطقة المثانة و •
 :مما يلي أًيا يتالحظو الحبل النخاعيإصابة في تكون لديك حين  •

 أعاله الموضحةواحدة أو أكثر من العالمات  -
 المزيد من تقلصات العضالت أكثر من العادي -
 صداع -
 بعدم الراحة في معدتكشعور  -
 الشعور بالتعب حتى بعد النوم -

 

 مشكالت عاجلة

 :مما يلي أيإلى أقرب غرفة طوارئ إذا كنت تعاني من  ياذهب
 )تحت الضلوع(ألم حاد في الظهر  -
 نزيف ال يتوقف من إحليلك -
 .عدم القدرة على تركيب القسطرة بنفسك ولديك مثانة ممتلئة بصورة غير مريحة -

 يأو ممرضة الرعاية المنزلية، اتصل/إذا لم يكن بوسعك االتصال بالممارس األسري و
مسجلة في أي وقت بالنهار أو للتحدث إلى ممرضة ) HealthLinkBC( 1-1-8برقم 
 .الليل

للحصول .  لغة 130بـ  ةمتاحالخدمة 
لغتك باللغة  يعلى مترجم فوري، انطق

إلى أن يأتي  يوانتظر.  اإلنجليزية
 .المترجم على الهاتف
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 )تعليمات تركيب القسطرة الذاتية لإلناث(البول بنفسك  تركيب قسطرة
 

 اإلمدادات التي تحتاجها بالبيت
الممارس األسري أو ممرضة الرعاية  ياسأل.  يمكن أن تشتريها من متجر للوازم الطبية.  أن تشتري لوازم القسطرة يستحتاج

 .المنزلية عن األماكن التي تبيعها في منطقتك

 .من هذا األمر معهم يقد تغطي بعض خطط التأمين الصحي تكلفة لوازمك، لذا من الضروري أن تتحقق

 .قياس درجة الحرارة في حالة الحاجة يللحرارة، نقترح عليك أن تشتري مقياًسا لكي تستطيع إذا لم يكن لديك مقياس
 
 
 

 قائمة المشتروات
 

 :من توافر اللوازم التالية في بيتك يتأكد
 

 قسطرات بول 
  مثل ( قابلة للذوبان في الماءمادة تشحيمK-Y Jellyفي صورة أنبوب  ة، المتاح

 )ال فازلينأو عبوات فردية، 
 لغسل الحوض أو منطقة العمل) رّهَطُم(ف ّظَنُم 
 صابون أطباق سائل 
  اختيارية(قفازات مطاطية أو قفازات قابلة للتخلص منها( 

 

اثنتين أو ثالث من بدائًما  يفظتاح
القسطرات النظيفة أو المعقمة متاحة في 

 كل األوقات
 
 
 
 
 

 ®Sunlightنوصي بصابون األطباق 
 .ألنه يشطف جيًدا وقابل للتحلل

 
 
 

 إمدادات أخرى
 حاوية نظيفة إلفراغ البول بها 
  ُيْقفل من أعلى حاوية تخزين نظيفة للقسطرة مثل كيس)zip-lock bag.( 
 شف نظيفة أو مناشف ورقيةامن 
 ورق مرحاض 
 قوالب صابون أو غسيل للجسم 
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  تركيب القسطرة بنفسك يةكيف
بتحضير منطقة العمل عن طريق تنظيف الحوض والطاولة وصنابير  يموق .1

 ).رّهَطُم(الحوض بمنظف 

 

  يديك بالصابون والماء ياغسل .2
 .ابق على أظافرك قصيرة ونظيفة في كل األوقات: نصيحة

 :ها على منطقة عملك النظيفةيبتحضير لوازمك وضع يموق .3
 قسطرة نظيفة -
 ُيْقفل من أعلىحاوية تخزين نظيفة للقسطرة مثل كيس  -
 مناشف نظيفة أو مناشف ورقية -
 صابون أطباق سائل -
 )فازلين ال(مادة تشحيم قابلة للذوبان في الماء  -

قياس البول ل يفقط إذا كنت تحتاج(حاوية نظيفة إلفراغ البول بها 
 ).بالقرب من مرحاض ينالمتبقي أو حين ال تكون

 
 .القسطرة الذاتيةبتركيب  يأوًلا قبل أن تقوم يأن تتبول يحاول .4

 ).الوقوف أو الجلوس أو االستلقاء(وضًعا مريًحا اختاري  .5

 
الجلوس ووجهك 

لألمام على طرف 
 كرسي

 
الجلوس على المرحاض 

ووجهك للخلف وضعي مرآة 
بين غطاء المرحاض 

 .والمقعد

 
الجلوس على المرحاض 

 ووجهك لألمام وضعي مرآة
 على كرسي منخفض

 
الوقوف بجوار المرحاض وضعي 

 .المرحاض مقعدرجل واحدة على 

 
 :السرير مع علىاالستلقاء 

 وسادات خلف رقبتك وظهرك -
 ثني الرجلين -
 الكاحلين متالمسين -
 الركبتين منفصلتين -

مة على ّظَعأضواء أو مرأة ُم معمرآة ماكياج  يضع
 .السرير
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 )تعليمات تركيب القسطرة الذاتية لإلناث(البول بنفسك  تركيب قسطرة
 

 .منطقة األعضاء التناسلية بالصابون والماء ياغسل .6
 .من األمام للخلف يفنّظ -
 .الشُّْفراِننظفي بين كل ثنية من ثنايا  -
 .حول فتحة الشرج ينّظف -
 .الصابون بقطعة قماش مبتلة ياشطف -
 بمنشفة نظيفة يفنّش -
  

) بوصة 2(سم  5ذوب في الماء على آخر بعًضا من مادة التشحيم التي ت يضع .7
 ).ل عملية إدخالهاّهَسهذا ُي.  (البول من قسطرة

 
  .الوضع األفضل بالنسبة لكي خذ .8

 .لقسطرة على المرحاض أو حاوية نظيفةمن االطرف المفتوح  يضع .9
 .الطرف يلمس أي شيء يال تدع

.  مستخدمة اإلبهام واالصبع األوسط من يدك اليسرىالشُّْفراِن افتحي  .10
 )اعكسي إذا كنت عسراء(

 

 .ربما تساعدك مرآة في هذا.  يدك اليسرىسّبابة مستخدمة  اإلحليل حددي فتحة .11

  .ارفعي اصبعك السبابة .12
.  من الطرف) بوصة 1إلى  2/1(سم  2.5إلى  1.5القسطرة على بعد  يامسك
 .ألعلى بتحريكهاها برفق إلى إحليلك يادخل

 1.5لمسافة  ها أكثريادخل.  القسطرة للداخل إلى أن يبدأ البول في التدفق يادفع .13
 .ها في مكانها باستخدام يدك اليسرىيتثّب).  ةصبو 2/1(سم أخرى 

 

إذا كان هناك شعور بأن شيء ما يوقفها .  القسطرة بقوة أبًدا يلِخْدال ُت: ملحوظة
أن تسترخي عن طريق التظاهر  يحاول.  لبرهة ي، توقفالدخول أكثرمن 

 .للداخل) بوصة 2/1(سم  1.5ها لمسافة يثم ادخل.  بالتبول

 .لكل البول بالتصريف من مثانتك إلى المرحاض أو حاوية نظيفة ياسمح .14

 ).  ال يتساقط البول على مالبسك هذا كي.  (من إحليلك وبطءالقسطرة برفق  يحين يتوقف البول عن التدفق، اخرج .15

 يثم اخرج.  يتوقف البول عن التدفق حتىي وانتظر يإذا بدأ البول في التدفق مرة أخرى أثناء إخراجك للقسطرة، توقف
  .القسطرة ببطء
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 .من األمام للوراء يباستخدام ورق المرحاض، امسح .16

 .بقياس كمية البول في الحاوية النظيفة يموالبول المتبقي، ق ينإذا كنت تقيس .17
 .بتفريغ الحاوية في المرحاض وتنظيف المرحاض بالماء يموق

 .الحاوية بماء دافئ ياشطف

 .ها بالصابون والماءيإلعادة استخدام القسطرة، اغسل .18

القسطرة في كيس  يقسطرة جديدة في كل مرة، ضع يإذا قيل لك أن تستخدم .19
 .ه بإحكام قبل إلقائه في القمامةيه أو اغلقيواربط

 

 .يديك ياغسل .20

 
 

 تنظيف القسطرة
إذا تعرضت .  قسطرة لمدة أسبوع أو أسبوعيناليمكن استخدام .  يمكن إعادة استخدام القسطرة في حالة االحتفاظ بها نظيفة

 .للتلف، ينبغي التخلص منها واستبدالها بقسطرة جديدة

لكن من .  القسطرة فوًرا بعد استخدامك لها ياستخدام قسطرتك، اغسل يإذا كنت تعيد
إذا كنت بحاجة لتركيب القسطرة في .  قسطرتك في المراحيض العمومية يفاألفضل أال تنّظ

 .مرحاض عمومي، الق القسطرة

 :خطوات التنظيف
 .يديك بالماء والصابون ياغسل .1
 .حاوية أو حوض بالماء الدافئ يامأل .2
 .قسطرتك بصابون األطباق السائل والماء الدافئ ياغسل .3
 .القسطرة بصورة جيدة من الداخل للخارج بالماء الدافئ ياشطف .4
 .القسطرة بمنشفة نظيفة يجفف .5
 .منشفة نظيفة وأالقسطرة على سطح نظيف مع تغطيتها بمنشفة ورقية  يها تماًما بالهواء، ضعيتجفف يلك .6
 .منطقة العمل يفنّظ .7
 .يديك بالصابون والماء ياغسل .8
 .ُيْقفل من أعلىنظيفة مثل كيس  ها في حاوية تخزينيحين تجف القسطرة، ضع .9
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 )تعليمات تركيب القسطرة الذاتية لإلناث(البول بنفسك  تركيب قسطرة
 

 الخروج أو السفر
 
 .ينأو تسافر ينها معك حين تخرجيبإعداد ُعدة سفر لتأخذ يموق

لمدة يوم واحد، يمكن  يغيبتعلى سبيل المثال، إذا كنت ست.  فيها ينغيبته على الفترة الزمنية التي ستييتوقف مقدار ما تأخذ
 يلفترة أطول، احمل يغيبتإذا كنت ست.  أو حقيبة أدوات زينة أو حقيبة صغيرة من أعلىُيْقفل كيس ه في يما تأخذ يأن تحمل
 .أو حقيبة سفر )جيمانيزيوم(صالة ألعاب رياضية  حمل على الظهر أو حقيبةفي حقيبة تسوق أو حقيبة ُت يهما تريد

الستخدامها ) وكيس تجميع تشحيمتحتوي على قسطرة ومادة (دة قسطرة ذاتية مغلقة ، يمكن أن تشتري ُعينإذا كنت تفضل
 .عند السفر

 :دة السفر ما يليينبغي أن تتضمن ُع
 

 .فيها ينتغيبتيتوقف العدد على الفترة الزمنية التي  مجموعة من القسطرات في أكياس بالستيكية منفصلة -

  .لتخزين القسطرة فيه ُيْقفل من أعلىكيس  -

  .مناديل تطهير بدون رائحة وقابلة للتخلص منها -

في حالة استخدام عبوات فردية، عبوة لكل عملية تركيب  قابلة للزوبان في الماء تشحيممادة  -
 .للقسطرة

للحاالت التي ال تتوافر فيها طاوالت لوضع القسطرة أثناء  الصقشريط  -
بتثبيت رزمة القسطرة على  يموبدًلا من ذلك، ق.  استعدادك

 .بالشريط الالصق الحائط أو المرحاض

الكيس بإحكام قبل  ياقفل.  القسطرة المستعملة في الكيس يضع .أكياس بالستيكية من نوعية أكياس البقالة -
 .وضعه في القمامة
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 سجل القسطرة الذاتية
 

السوائل التي  الوقت التاريخ
 شربتها

الكمية التي تبولتها 
 بدون قسطرة

الكمية التي تبولتها 
 عن طريق القسطرة
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