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قسطرة الغسیل 
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 ۸۱۱ ھیلث لینك بي سي (الرابط الصحي في بي سي)
ي أي وفیرجى االتصال بھذا الرقم في حال كان لدیك اي اسئلة او استفسارات 

 .وقت كان
ساعة. تتوفر ھذه الخدمة في  ۲٤رقم ھیلث لینك بي سي متوفر على مدار 

لغة. للحصول على مترجم، یمكنك لفظ لغتك باللغة االنجلیزیة واالنتظار  ۱۳۰
 للتحدث مع المترجم.

  كیف یمكنني االعتناء بنفسي في المنزل؟
العودة الى االنشطة الیومیة الطبیعیة وعالجات 

 .الكلى االعتیادیة غسیل
 .نشاط مجھد كرفع االشیاء الثقیلةأي عدم ممارسة 

عدم االستحمام الكامل. یمكنك فقط االستحمام لحد 
 .منتصف الصدر أو خط حلمة الثدي

 .الحفاظ على نظافة الضمادات
 .عدم ازالة الضمادات إال إذا تم إبالغك بذلك

یمكنك تناول مسكن لآلالم (تایلینول) اذا دعت 
 .حاجة لذلكال

  متى یمكنني الحصول على المساعدة؟
  :في حال خروج القسطرة من مكانھا یجب علیك

 االستلقاء •
 الضغط على المكان •
 ۹۱۱االتصال بالرقم  •

، في حال شعرت بالعوارض یرجى االتصال بطبیبك
  :التالیة

درجة  ۳۸٫٥رارة الجسم الكثر من تعدي ح •
فھرنھایت)، الشعور بألم أو  ۱۰۱یة (ئوم

 إرتعاش
 نزیف حاد في مكان القسطرة •
 تزاید في األلم أو اإلحمرار في مكان القسطرة •

في حال  یرجى الذھاب الى أقرب مركز طوارئ،
  :شعرت باالعراض التالیة

 تقطع مفاجئ في التنفس •
ألم في الصدر•

Arabic 



 

 یتبع...  قسطرة الغسیل الكلوي النفقیة

  ھل ھذه العملیة مؤلمة؟
قد تشعر باللسعة أو الحریق خالل عملیة حقن 

بالضغط في مكان وضع المخدر، قد تشعر 
القسطرة. لذا یرجى إعالمنا في حال كنت تشعر 
بأي ألم، یمكننا تزویدك بمسكن أو مخفف لأللم 

 .إذا استدعى االمر لذلك

  ھل ھناك اي مخاطر او مضاعفات؟
كأي إجراء طبي، من المحتمل حدوث بعض 

المضاعفات. تتضمن المضاعفات المحتملة نزیف 
 . في مكان ادخال القسطرة

  ماذا یحدث بعد ھذا االجراء؟
یقوم الفریق الطبي بنقلك الى غرفة االنعاش 

بحیث یتم االعتناء بصحتك من قبل الممرض/ة. 
یتم خاللھا مراقبة ضغط الدم ومعدل ضربات 

 .القلب والتنفس ومكان القسطرة
أیام من قبل  ۱۰او  ۷یجب إزالة الغرزات بعد 

الشخص المختص وتغییر الضمادات وذلك 
حسب منطقة السكن ومكان المستشفى الذي تم ب

 . فیھ االجراء
یمكن لھؤالء االشخاص تغییر الضمادات وازالة 

 : الغرزات
  ممرض/ة الرعایة المنزلیة التي تزور

 منزلك
 طبیبك في عیادتھ الخاصة  
 ممرض/ة عیادة الغسیل الكلوي 

 

  ماذا یحدث قبل ھذا االجراء؟
باالتصال بك وتزویدك یقوم قسم التصویر الطبي 

 .باالرشادات المحددة وكیفیة االستعداد لھذا االجراء

  كم تستغرق مدة االجراء؟
ساعات  ٥الى  ٤تستغرق مدة البقاء في المستشفى بین 

دقیقة  ٤٥على االقل بینما تترواح مدة ھذا االجراء بین 
 ٤الى ساعة واحدة و تستغرق مدة التعافي والراحة 

 . ساعات

  یحدث أثناء ھذا االجراء؟ماذا 
یتم إدخال محقن وریدي بأحد اوردة الذراع وذلك  •

إلعطاء أي مسكن االلم الذي قد یتسببھ ھذا االجراء 
 .     واذا دعت الحاجة الى ذلك

یتم تنظیف منطقة الرقبة والصدر وتغطیتھا بغطاء  •
 معقم

یقوم طبیب االشعة بحقن المخدر لتجمید الجلد ویتم  •
 .غسیل الكلىإدخال قسطرة 

یقوم طبیب األشعة بعمل شق الجلد وادخال  •
القسطرة وتوجھیھا للورید عبر الصورة الصوتیة 

 .أو الجھاز التنظیري
عندما یتم وضع القسطرة في المكان الصحیح نقوم  •

  .بتحكیمھ عبر غرزتین أو ثالث غرزات
أخیراً، نضع ضمادات على موضع القسطرة تحت  •

 .الجلد
 

 قسطرة الغسیل الكلوي النفقیة؟ماذا نقصد بـ 
ھي عبارة عن قسطرة وریدیة خاصة توضع تحت 
الجلد (نفقیة) في الورید الكبیر في الرقبة أو الجزء 

االعلى من الصدر. وتسمى ھذه القسطرة في بعض 
 . االحیان قسطرة غسیل الكلى

عادة یتم إستخدام ھذا االجراء للمرضى الذین 
الدائمة وغسیل الكلى یحتاجون لعملیات نقل الدم 

والذین یعانون من فشل كلوي مزمن. تتكون قسطرة 
غسیل الكلى من فتحتین وتسمى األنابیب. تسمح ھذه 

  .االنابیب بالتدفق السریع للدم الذي یحتاجھ المریض
تبقى قسطرة غسیل الكلى في نفس المكان طالما ھناك 

 . حاجة لذلك (في بعض الحاالت تبقى ألشھر)

  ھذا االجراء؟من یقوم ب
یقوم طبیب االشعة بھذا االجراء (وھو طبیب 

 . متخصص في اجراءات التصویر الموجھ)

  ھل یمكنني اصطحاب أحد االقارب او األصدقاء؟
نعم، یمكن ألحد االقارب او االصدقاء البقاء معك قبل 
وبعد االجراء، ولكن ال یمكنھم البقاء أثناء العملیة في 

على السالمة والتقید الغرفة وذلك للمحافظة 
بالتعلیمات. كما سیتم إعالمك بمكان االنتظار 

 .المخصص الفراد عائلتك

یجب ان یكون برفقتك "شخص بالغ" من أجل 
مصاحبتك أو إعادتك بالسیارة الى المنزل بعد 

 .العملیة


