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 Emergency Services  خدمات الطوارئ 

  Urinary Catheter Care العنایة بالقسطرة البولیة
قمنا بترتیب موعد لك لرؤیة أخصائي المسالك البولیة (طبیب 

 متخصص في أمراض المسالك البولیة).
We have arranged for you to see an urologist. 

 ________________________:Doctor إسم الطبیب/

 ___________________ : Appointmentتاریخ الموعد/  

القسطرة البولیة ھي عبارة عن 
أنبوب خالي من الجراثیم (أو معقّم)  

إدخالھ في مجرى البول لیصل یتم  
  تصریف إلى مثانتك. یقوم األنبوب ب 

البول من مثانتك. یتم تثبیت  
القسطرة داخل مثانتك بواسطة 

بالون صغیر مثبت في أحد طرفي  
 األنبوب. 

 تصریفیتم ربط القسطرة بأنبوب 
إلى كیس جمع یؤدي والذي البول 
 البول.

أثناء النھار، یمكنك إستخدام كیس  
الساق. إستخدم دائماً الشرائط إلحكام  

تثبیت كیس الساق بساقك، كما ھو  
  سیتیح لك ذلك التنقل مبین في الصورة.  

 . بسھولة 

أثناء اللیل، قم بوصل القسطرة بكیس  
 أكبر یسمى الكیس اللیلي.

 
 

 
 
 
 

 :إذا إذھب إلى أقرب قسم للطوارئ
  كان ھناك بول قلیل جداً أو ال یخرج بول إلى كیس الجمع 

 تشعر بأن مثانتك ممتلئة. وساعات أو أكثر  4لـ 

  .ًتغیر لون البول أو یبدو غائما 

  .كان البول یبدو أحمراً أو توجد فیھ جلطات دمویة كبیرة 

  كریھة جداً من البول.إنبعثت رائحة 

 المنطقة المحیطة بالمكان الذي تدخل فیھ القسطرة إلى   كانت
 جسمك أحمراً، متورماً أو حساساً.

  كان ھناك تصریف قیحي من المنطقة المحیطة بالنقطة التي
 تدخل فیھا القسطرة إلى جسمك.

 تصریف للبول من المنطقة المحیطة بالنقطة التي  كان ھناك
  رة إلى جسمك.تدخل فیھا القسط

 .تشعر بألم في البطن (الغثیان) أو تتقیأ 

   درجة مئویة    38.5كنت تشعر بقشعریرة أو حرارة تزید عن 
 فھرنھایت).   101.3( 

 للمساعدة في الحفاظ على سالمة مثانتك
أكواب (من لترین إلى لترین ونصف) من السوائل  10إلى  8إشرب 

بشكل مختلف). یعتبر الماء واحداً من  طبیبككل یوم (ما لم یخبرك  
وائل األخرى على  السللسوائل، ولكن تشمل  الخیاراتأفضل  

 الحلیب، العصیر، الحساء، وكمیات صغیرة من القھوة والشاي.

لمس القسطرة أو   بعد و قبلإغسل یدیك دائماً بالصابون والماء 
 األنبوب أو األكیاس. 

إحرص دائماً على أن یكون كیس جمع البول أسفل مستوى مثانتك. 
 یساعد ذلك على تصریف البول. 

 
 القسطرة

 الكیس اللیلي

 الشریط

 أنبوب الجمع

 الشریط

كیس 
 الساق

  مجرى البول 
(sounds like yer-ee-thra)  

األنبوب القصیر والصغیر  
والذي یحمل البول من المثانة  

 إلى خارج الجسم. 
  (sounds like blah-der) المثانة

یقوم ھذا العضو المجوف 
بجمع وخزن البول لحین 

 خروجھا إلى خارج الجسم. 
 (sounds like yer-in) البول 

سائل النفایات الذي تنتجھ  
 "البول". الكلیتان والذي یُسمى 

Arabic 
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  یعتبر الغسل أھم خطوة لمنع إنتشار العدوى.

   بغسل یدیك. ھذا الرمز  یُذكرك  

 للعنایة بقسطرتك 
 بعد كل حركة أمعاء (البراز). الخلفقم دائماً بالمسح من األمام إلى 

قم بغسل منطقة بین الساقین وحول القسطرة بالصابون والماء كل 
 صباح وكل مساء. قم دائماً بالغسل من األمام إلى الخلف. 

 القسطرة البولیة.إحرص على اإلستحمام وأنت ترتدي 
ال تستحم في البانیو. إذا قمت باإلستحمام في البانیو وكنت ترتدي  

أن . تذّكر تكون معرضاً لخطر اإلصابة بالعدوىالقسطرة، یمكن أن 
 من األمام إلى الخلف.  تُنّظف

 إرتدي الكیس اللیلي عند اإلستحمام.
تبلل  وأنت ترتدي الكیس اللیلي ألنھ یمكن أن  ال تقم باإلستحمام  

األشرطة. إذا قمت باإلستحمام في الصباح، یكون ھناك وقت كافي لكي  
 یجف الكیس اللیلي قبل الذھاب إلى الفراش. 

تسحب أو تشد على القسطرة. إحرص على أن ال تكون القسطرة  ال
ممتدة، وأن ال یقوم كیس جمع البول بجذب أو جر القسطرة. یمكن أن  

 یسبب ذلك ضرراً في األنسجة.

قم دائماً بتثبیت أنبوب القسطرة إلى فخذك بإستخدام الشریط. وھذا  
 یمنع حدوث السحب.

وب التوصیل. اإللتواءات إلتواءات في أنب تحقق لضمان عدم حدوث
 في أنبوب التوصیل تمنع نزح البول من مثانتك. 

كیس جمع البول األرض. لمنع حدوث  یلمسحافظ دائماً على أن ال 
حدوث تسرب في الكیس اللیلي، ضع الكیس  وأتالمس مع األرض، 

 اللیلي في دلو بالستیكي نظیف. 

 لتفریغ أكیاس جمع البول* 
 إفتح السدادة.  •

 جمیع البول في المرحاض. أفرغ  •

. إذا لمست الفوھة عن  جمع البول فوھة كیس إحرص أال تلمس •
 .طریق الخطأ، قم بتنظیفھ بإستخدام مسحة الكحول

 أغلق السدادة.  •

ساعات، أو إذا كانت ممتلئة إلى  4إلى  3أفرغ كیس الساق كل * •
 النصف. 

 لتغییر كیس جمع البول 
  إلى الكیس اللیلي لجمع البول: لتغییره من كیس الساق  

 إجمع المستلزمات: الكیس اللیلي، الشریط، مسحات الكحول. •

  بادر بتفریغ كیس الساق. •

 افصل كیس الساق من القسطرة وضعھ جانباً. •

قم بإزالة الغطاء الواقي من أنبوب التوصیل للكیس اللیلي.  •
 إحتفظ بالغطاء لوضعھ على كیس الساق.

النھایات المفتوحة للقسطرة أو ألنبوب جمع البول، بدون لمس  •
 قم بتوصیل األنبوب بالكیس اللیلي.

إستخدم الشریط للصق األنبوب بالساق القریبة من طرف  •
السریر. علّق الكیس اللیلي من حزام أو رداءك حتى تكون 

 مستعداً للذھاب إلى الفراش. 

 قم بتنظیف كیس الساق.  •

 ول إلى كیس الساق:لتغییره من كیس جمع الب
أفرغ الكیس اللیلي وإتبع الخطوات لتوصیل  •

 كیس الساق. 

 قم بتنظیف الكیس اللیلي. •
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 لتنظیف أكیاس جمع البول 

 الكیس. أفرغ •

قم بتنظیف الكیس بعد قطع توصیلھ. أفضل مكان لتنظیف  •
 الكیس ھو البانیو. 

الكیس بالماء أشطف األنبوب والكیس بالماء والصابون. أشطف  •
 وأفرغھ. 

بإستخدام قمع صغیر، ضع خلیطاً من الخل األبیض بنسبة ربع    •
مللتر) من الماء عبر  250مللتر) وكوب واحد (   50كوب (

 اإلنبوب في الكیس. 

 رّج الكیس بلطف.  •

 أفرغ الكیس تماماً.  •

 ضع الكیس على منشفة نظیفة لكي تجف في الھواء. •

 .إمسح أنبوب التوصیل بإستخدام مسحة كحولیة •

 ھایة بإستخدام غطاء واقي نظیف. غطي الن •

یمكنك الحصول على مسحة كحول من الصیدلیة. یمكنك الحصول 
 على أكیاس بدیلة من متاجر المستلزمات الطبیة وبعض الصیدلیات.

 لتعلّم المزید: من األفضل أن تسأل:

 طبیبك العائلي •

 أخصائي المسالك البولیة  •

 الرعایة اإلفتراضیة في صحة فریزر •
    أو1-800-314-0999 

 دردشة مباشرة عبر اإلنترنت على
fraserhealth.ca/virtualcare 

لیالً  10:00 صباحاً إلى  10:00یومیاً من
 یوم

   –) HealthLinkBCھیلث لینك بي سي ( •
 السمع)،  افللصم وضع 1-1-7( 1-1-8 إتصل على الرقم

 HealthLinkBC.caأو بادر بزیارة 

 ) الصادر من صحة ساحل فانكوفر. 2011) الصادر من بروفیدینز للرعایة الصحیة و "الذھاب إلى المنزل مع القسطرة البولیة" (آب/أغسطس 2010الذھاب إلى المنزل" (تموز/یولیو  –تم إٍستخدام الصور بموافقة من "إلتھاب الكلیة 
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