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دستورالعمل های کاتترگذاری شخصی برای خانم ها
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 )دستورالعمل های کاتترگذاری شخصی برای خانم ها(قرار دادن کاتتر ادرار برای خود 

به شما گفته است که مثانه ) پزشک خانواده يا کارشناس پرستاری(کارشناس بهداشتی و درمانی خانواده 
به همين خاطر بايد روش تخليه ادرار از مثانه . تان نمی تواند خودبخود ادرار را بطور کامل تخليه کند

         گفته  "کاتترگذاری شخصی"به اين کار . شود را ياد بگيريد تا از پر شدن بيش از حد آن جلوگيری
 .می شود

 
اين کار همچنين احتمال . دليل ضرورت تخليه مرتب ادرار از مثانه، حفظ سالمت کليه ها و مثانه است 

 .ابتالی شما به عفونت مثانه يا کليه را کاهش می دهد
 

به مثانه از طريق مجرای ادرار ) کاتتر(منظور از کاتترگذاری، وارد کردن يک لوله نازک و منعطف  
 .است

 
 
 
 

 کاتترگذاری شخصی من
 ______________) تکرار(دفعات تعداد  _____اندازه کاتتر من 

 )طبق دستور کارشناس بهداشتی و درمانی خانواده(
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خانم ها –سيستم ادراری   

 کليه

 حالب

 مثانه

 مجرای ادرار
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 مراقبت های فردی
 .بعد از دست زدن به کاتتر ادرار بايد دست های خود را با آب و صابون بشوئيد وهميشه قبل  •

 .در صورت امکان هر روز دوش بگيريد •

 .هر شب ناحيه تناسلی خود را با دقت با آب و صابون بشوئيد •

 .هميشه از جلو به عقب بشوئيد  -

 .بين لب های واژن را تميز کنيد -

 .اطراف مقعد را تميز کنيد -

 .صابون را با يک پارچه نمدار پاک کنيد  -

 .با يک حوله تميز خشک کنيد -

خودتان را به روش ) مدفوع کردن(بعد از هر بار اجابت مزاج  •
 .فوق تميز کنيد

 .مانند آب، شير و چای گياهی بنوشيد* ليتر مايعات 3تا  2هر روز  •
بايد درباره مقدار صحيح مصرف روزانه مايعات با کارشناس بهداشتی و درمانی  ،افرادی که مشکل کليوی دارند* 

 .خانواده خود مشورت نمايند

 .از مصرف کافئين خودداری کنيد  •
کافئين در قهوه، چای، نوشابه، . کافئين باعث می شود بيشتر و خيلی سريع احساس نياز به ادرار کردن داشته باشيد 

 .بهتر است برچسب محصوالت را چک کنيد. کالت وجود داردنوشيدنی های انرژی زا و ش

يا پرستار مراقبت های خانگی خود بخواهيد داروهای شما را بررسی نمايند /از کارشناس بهداشتی و درمانی خانواده و•
 .تا مشخص گردد آيا هيچکدام از داروها بر کارکرد مثانه اثر می گذارند يا خير
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 )دستورالعمل های کاتترگذاری شخصی برای خانم ها(قرار دادن کاتتر ادرار برای خود 

 تتر گذاشت؟هر چند وقت يک بار بايد کا
اين مسئله به سبک زندگی و . درباره تعداد دفعات کاتترگذاری با کارشناس بهداشتی و درمانی خانواده خود صحبت کنيد

بسيار مهم است که تخليه ادرار را بر اساس يک . حجم ادراری که مثانه شما می تواند نگه دارد بستگی خواهد داشت
 .برنامه زمانی منظم انجام دهيد

 
نام " ادرار باقيمانده"ادراری که بعد از آن در مثانه می ماند .در صورت امکان، سعی کنيد پيش از کاتترگذاری ادرار کنيد 

 .دارد
  

. بايد کاتترگذاری شخصی را در دفعات بيشتر انجام دهيد ،ميلی ليتر تخليه می کنيد 400اگر در هر نوبت بيشتر از   •
ساعت  4ساعت به هر  6بعنوان مثال، فاصله کاتترگذاری را از هر . بايد از پر شدن بيش از حد مثانه جلوگيری کنيد

 .افزايش دهيد

اری ها را افزايش ميلی ليتر تخليه می کنيد، می توانيد فاصله زمانی ميان کاتترگذ 200اگر در هر نوبت کمتر از   •
 .ساعت کاهش دهيد 6ساعت به هر  4بعنوان مثال، فاصله کاتترگذاری را از هر . دهيد

هميشه پيش از . ميلی ليتر تخليه می کنيد، شايد بتوانيد کاتترگذاری شخصی را متوقف کنيد 100اگر هميشه کمتر از  •
 .مشورت کنيد قطع کاتترگذاری شخصی با کارشناس بهداشتی و درمانی خانواده خود

بايد موضوع را با کارشناس بهداشتی و درمانی خانواده  ،کاتترگذاری می کنيد بار 6 بيش از ساعت 24در اگر  : توجه
 .يا پرستار مراقبت های خانگی خود در ميان بگذاريد

 
 

 :عالئم پر شدن بيش از حد مثانه
 احساس بيقراری   -
 تعريق  -
 لرز  -
 سردرد  -
 ظاهر برافروخته يا رنگ پريده  -
 سرد شدن انگشتان دست، انگشتان پا يا خود پاها  -
 متورم به نظر رسيدن قسمت پايين شکم  -

 .اگر اين عالئم را داريد هرچه سريعتر کاتترگذاری کنيد
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 .زبان 130موجود به 
در صورت نياز به مترجم شفاهی، اسم  

منتظر . زبان خود را به انگليسی بگوئيد
 .شويد تا مترجم شفاهی پای تلفن بيايد

 چه موقع بايد کمک بگيرم؟ 
 ادامه دار شدن مشکالت کاتترگذاری

يا پرستار /موارد زير برطرف نمی شوند بايد با کارشناس بهداشتی و درمانی خانواده و از قبيلاگر مشکالت کاتترگذاری 
 :مراقبت های خانگی خود صحبت کنيد

 مشکالت کنترل يا هماهنگی دست ها برای قرار دادن کاتتر -
 مشکالت بينائی -
 کاتتربرای دست يافتن به موقعيت صحيح جهت قرار دادن ) خشکی بدن، درد(مشکالت انعطاف بدنی  -

 .مراجعه کنيد) اورولوژيست(شايد الزم باشد به يک پزشک متخصص مثانه  کردند،اگر مشکالت ادامه پيدا 

 عفونت
اگرچه عنوان می شود که کاتترگذاری شخصی می تواند به جلوگيری از عفونت کمک کند اما احتمال اينکه باعث عفونت 

کامل انجام ندهيد يا در کاتترگذاری بطور احتمال عفونت زمانی بيشتر می شود که مراحل کار را . بشود هم وجود دارد
 .مشکل داشته باشيد

بايد با پرستار مراقبت های خانگی يا کارشناس بهداشتی و درمانی خانواده خود  ،شديد زير از موارد هريکاگر متوجه  
 :تماس بگيريد
 .ادرار شما بدبو شده يا رنگ آن عوض شده است •
 .پوست اطراف جائی که کاتتر وارد بدن می شود قرمز، متورم و يا دردناک شده است •
 .داريد) نهايتدرجه فار 100(درجه سانتيگراد  37.8لرز يا تب باالی  •
 .کًال احساس ناخوشی يا خستگی می کنيد •
 .اين مسئله برای شما تازگی دارد ونحوه تفکر شما عوض شده است  •
 .احساس می کنيد) زير دنده ها(يا پشت /درد جديدی در قسمت مثانه و •
 :از موارد زير می شويد هريکمتوجه  ودچار جراحت نخاعی هستيد  •

 بااليک يا چند عالمت ذکر شده در  -
 اسپاسم های عضالنی بيشتر از معمول -
 سردرد  -
 دل بهم خوردگی  -
 احساس خستگی حتی بعد از خوابيدن  -

 مشكالت فوريتی 
 :از اين حالت ها را داشتيد به نزديک ترين بخش اورژانس مراجعه کنيد هريکاگر 

 )زير دنده ها(درد شديد در ناحيه پشت  -
 خون ريزی از مجرای ادرار که قطع نمی شود -
 عدم امکان کاتترگذاری و پر بودن مثانه که ايجاد ناراحتی کرده است -

يا پرستار مراقبت های /اگر نمی توانيد با کارشناس بهداشتی و درمانی خانواده و
خانگی خود تماس بگيريد، برای صحبت با يک پرستار مجاز در هر ساعت از 

  .تلفن کنيد (HealthLinkBC) 1-1-8شبانه روز به 
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 )دستورالعمل های کاتترگذاری شخصی برای خانم ها(قرار دادن کاتتر ادرار برای خود 

 لوازم مورد نياز در منزل
مشخصات . توانيد آنها را از فروشگاه های لوازم پزشکی خريداری کنيدمی . شما بايد لوازم کاتتر خود را خريداری کنيد

فروشگاه های نزديک به خود را می توانيد از کارشناس بهداشتی و درمانی خانواده يا پرستار مراقبت های خانگی خود 
 .سؤال کنيد

در اين خصوص از آنها سؤال  بنابراين مهم است که ،بعضی از بيمه های درمانی هزينه لوازم شما را پوشش می دهند 
 .کنيد

 .اگر دماسنج نداريد، توصيه می شود يک عدد تهيه کنيد تا بتوانيد در صورت نياز دمای بدن خود را اندازه گيری نمائيد 

 فهرست خريد
 :شما بايد حتمًا لوازم زير را در منزل داشته باشيد

 کاتترهای ادرار 
  مانند (مواد روان کننده با پايه آبK-Y Jelly ، که در تيوپ يا بسته

 )نکنيدبه هيچ وجه از وازلين استفاده  –های کوچک موجود است 
  برای تميز کردن سينک يا فضای کار) ضدعفونی کننده(شوينده 
  مايع صابون ظرفشوئی 
  اختياری(دستکش الستيکی يا دستکش يک بار مصرف( 

 ساير لوازم 
  يک ظرف تميز برای تخليه ادرار 
  مانند يک کيسه زيپ الک برای نگهداری کاتترتميزظرف ، 
 حوله تميز يا دستمال حوله ای 
  دستمال توالت 
 صابون يا صابون مايع مخصوص شستشوی بدن 

  

تميز  کاتترعدد  3يا  2هميشه بايد 
 .استريل آماده داشته باشيد يا

 
 
 
 
 

را  ®Sunlightصابون ظرفشوئی 
توصيه می کنيم چون خوب با آب پاک 

می شود و در محيط زيست قابل 
 .تجزيه است
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 نحوه کاتترگذاری شخصی
برای شروع بايد فضای کاری را با تميز کردن سينک، کانتر و شيرهای   .1

 .آماده کنيد) ضدعفونی کننده(سينک با شوينده 

 

 .دست های خود را با آب و صابون بشوئيد .2
 .تميز نگه داريد ناخن ها را بايد هميشه کوتاه و :نکته 

 :اين لوازم را آماده کرده و در فضای کاری تميز خود قرار دهيد .3
 کاتتر تميز  -
 ظرف تميز، مانند يک کيسه زيپ الک برای نگهداری کاتتر -
 حوله تميز يا دستمال حوله ای -
 مايع صابون ظرفشوئی -
 )نکنيد از وازلين استفاده(روان کننده محلول در آب  -
 ادرار ظرف تميز برای تخليه -

فقط برای حالتی که الزم است حجم ادرار باقيمانده را اندازه گيری ( 
  )کنيد يا وقتی که به توالت دسترسی نداريد

 قبل از کاتترگذاری شخصی سعی کنيد ادرار نمائيد .4

 ).ايستاده، نشسته يا دراز کشيده(يک وضعيت مناسب و راحت انتخاب کنيد   .5

 
 
جلوی نشستن روی  

 صندلی

 
 

نشستن روی توالت رو به عقب و 
قرار دادن يک آينه بين در کاسه 

 توالت و نشيمنگاه آن

 
 

نشستن روی توالت رو به جلو و 
قرار دادن يک آينه روی يک 

 چهارپايه کوتاه

 
ايستادن کنار توالت و قرار دادن يک پا 

 روی لبه کاسه توالت

 :دراز کشيدن در تخت با
 کمر خودقرار دادن بالش پشت گردن و  -
 پاها خم شوند -
 قوزک دو پا را بهم بچسبانيد -
 زانوها باز -

يک آينه مخصوص آرايش را با چراغ يا يک ذره بين روی 
 .تخت قرار دهيد
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 )دستورالعمل های کاتترگذاری شخصی برای خانم ها(قرار دادن کاتتر ادرار برای خود 

 .ناحيه تناسلی خود را با آب و صابون بشوييد .6
 .از جلو به عقب تميز کنيد  -
 .بين لب های واژن را تميز کنيد -
 .اطراف مقعد را تميز کنيد -
 .را با يک پارچه نمدار پاک کنيدصابون  -
 .با يک حوله تميز خشک کنيد -

 

آخر کاتتر ) اينچ 2(سانتيمتر  5مقداری روان کننده محلول در آب به   .7
 )اين کار می تواند قرار دادن کاتتر را آسان تر سازد. (ادرار بزنيد

 
  .وضعيتی که برايتان مناسب است قرار بگيريد در .8

 .سِر باز کاتتر را روی توالت يا يک ظرف تميز بگيريد  .9
 .نبايد بگذاريد سر کاتتر با هيچ چيزی تماس پيدا کند 

را با انگشت شست و انگشت ميانی دست چپ از هم باز  لب های واژن .10
 )اگر چپ دست هستيد به طريق عکس عمل کنيد. (کنيد

 

استفاده از آينه  .دهانه مجرای ادرار را پيدا کنيد ،با انگشت اشاره دست چپ .11
 .می تواند مفيد باشد

 .انگشت اشاره خود را بلند کنيد .12
) اينچی 1تا  ½(سانتيمتری  2.5تا  1.5با دست راست خود کاتتر را از  

 .مانده به نوک آن بگيريد
 .با يک حرکت رو به باال کاتتر را خيلی آهسته وارد مجرای ادرار بکنيد

) اينچ ½(سانتيمتر  1.5. کاتتر را به داخل ببريد تا اينکه ادرار جريان يابد .13
 .با دست چپ آنرا در جای خود نگه داريد. ديگر جلو ببريد

 

اگر احساس می کنيد چيزی  .هرگز نبايد کاتتر را به زور وارد کنيد : تذکر 
سعی کنيد با . مانع حرکت کاتتر به باال می شود، لحظه ای درنگ کنيد

سانتيمتر  1.5سپس آنرا . وانمود کردن به ادرار، بدن خود را ريلکس کنيد
 .ديگر جلو ببريد) اينچ ½(

 .بگذاريد تمام ادرار داخل مثانه در توالت يا ظرف تميز تخليه شود .14
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اين کار برای . (و با ماليمت از مجرای ادرار  خارج کنيد آرامبعد از اينکه جريان ادرار متوقف شد، کاتتر را خيلی  .15
 ).آن است که قطرات ادرار روی لباس شما نريزد

اگر هنگامی که کاتتر را بيرون می آوريد ادرار دوباره جريان يافت، کار را متوقف کرده و صبر کنيد تا جريان  
 .سپس کاتتر را به آرامی خارج کنيد. ر پايان يابدادرا

 .آنرا با دستمال توالت از جلو به عقب پاک کنيد  .16

را در توالت  ظرف .اگر حجم ادرار باقيمانده را اندازه گيری می کنيد، مقدار ادرار داخل ظرف تميز را اندازه بگيريد .17
 .خالی کرده و فالش را بزنيد
 .کنيدظرف را با آب گرم آبکشی 

 .بايد آنرا با آب و صابون بشوئيد ،برای استفاده مجدد از کاتتر  .18

اگر به شما گفته شده است که هر بار از يک کاتتر نو استفاده کنيد، کاتتر   .19
را در يک کيسه گذاشته و بعد از بستن يا گره زدن کيسه آنرا در آشغال 

 .بياندازيد

 
 .دست های خود را بشوئيد .20

 
 

 کاتترتميز کردن 
. هفته استفاده کرد 2تا  1هر کاتتر را می توان برای . می توانيد مجددًا از آنها استفاده کنيد ،اگر کاتترها را تميز نگه داريد

 .اگر کاتتر آسيب ديده است بايد آنرا دور انداخته و از يک کاتتر نو بجای آن استفاده کنيد

البته بهتر است که کاتتر را در . بايد آنرا بالفاصله بعد از مصرف تميز کنيد ،اگر دوباره از کاتتر خود استفاده می کنيد 
 .اگر الزم است در يک دستشوئی عمومی کاتترگذاری کنيد، کاتتر را دور بياندازيد. دستشوئی های عمومی تميز نکنيد

 :مراحل تميز کردن
 .دست های خود را با آب و صابون بشوئيد .1
 .گرم پر کنيديک ظرف يا سينک را با آب  .2
 .و آب گرم بشوئيدمايع کاتتر خود را با صابون ظرفشوئی   .3
 .داخل و بيرون کاتتر را خوب با آب گرم، آبکشی کنيد  .4
 .کاتتر را با يک حوله تميز خشک کنيد  .5
با هوا خشک شود، آنرا روی يک سطح تميز گذاشته و با يک  برای اينکه کاتتر کامًال .6

 .دستمال حوله ای يا حوله تميز روی آنرا بپوشانيد
 .فضای کار خود را تميز کنيد .7
 .دست های خود را با آب و صابون بشوئيد .8
  .يک کيسه زيپ الک بگذاريد از قبيل ظرف تميز نگهداریکاتتر را بعد از اينکه خشک شد در  .9
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 )دستورالعمل های کاتترگذاری شخصی برای خانم ها(قرار دادن کاتتر ادرار برای خود 

 ن يا سفربيرون رفت
 .برای مواقعی که بيرون يا به سفر می رويد، يک کيت مخصوص سفر آماده کرده و با خود ببريد

بعنوان مثال اگر فقط برای يک . تعداد لوازمی که با خود می بريد به مدت زمانی که بيرون از منزل هستيد بستگی دارد
زيپ الک، کيف لوازم بهداشتی يا يک کيسه کوچک حمل  روز بيرون هستيد، می توانيد لوازم مورد نياز را در يک کيسه

اگر مدت طوالنی تری خارج از منزل خواهيد بود، لوازم مورد نياز خود را در يک کيف خريد، کوله پشتی، کيف . کنيد
 .باشگاه يا يک چمدان حمل کنيد

شامل يک کاتتر، روان (يد در صورت تمايل می توانيد يک کيت کاتترگذاری شخصی از نوع سيستم بسته خريداری کن
   .تا در سفر از آن استفاده نمائيد) کننده و کيسه جمع آوری

 :محتويات کيت سفر
 )تعداد آنها به مدت زمانی که بيرون از منزل هستيد بستگی دارد(  تعدادی کاتتر در کيسه های پالستيکی مجزا -

  يک کيسه زيپ الک برای قرار دادن کاتتر -

يک بار مصرف از نوع دستمال های مرطوب  -
 غير عطری

 

بسته برای هر نوبت  1اگر از بسته های تکی استفاده می کنيد،  روان کننده محلول در آب -
 کاتترگذاری

برای مواقعی که حين آماده شدن، هيچ کانتری برای قرار دادن کاتتر   چسب نواری پهن  -
بجای اين کار می توانيد بسته کاتتر را با نوار چسب به . وجود ندارد

 .ديوار غرفه دستشوئی بچسبانيد

 .در کيسه بگذاريدرا کاتتر استفاده شده  کيسه های پالستيکی مخصوص خواروبار -
 .کيسه را گره زده و بعد در آشغال بياندازيد 
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 کتابچه سوابق کاتترگذاری شخصی من

 حجم ادرار من مايعاتی که نوشيده ام زمان تاريخ
حجم ادرار با کاتتر بدون کاتتر 
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در اختيار ما قرار داده شده و با کسب  St. Joseph’s Healthcare Hamiltonتوسط ) به استثنای آنهائی که مشخصًا ذکر شده است(کليه تصاوير 
 اجازه از آنها استفاده شده است
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