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ما هي القسطرة البولية؟
القسطرة البولية هي أنبوب ترصيف يتم غرزه يف املثانة 

لترصيف البول. يكون هناك بالون صغري يف رأس القسطرة 
لتثبيتها داخل املثانة حتى ال تفلت منها.

كيف تعمل القسطرة؟
سيتم وصل القسطرة بكيس قسطرة. ويجب أن تكون القسطرة 

موصولة بالكيس يف كل األوقات، إالّ عند تغيري أحدهام. 
سيساعد ذلك عىل تاليف دخول الجراثيم إىل القسطرة والتسبّب 

بالتهاب. 

يجب إفراغ الكيس عندما ميتلئ بنسبة ثالثة أرباعه. سيقوم 
ممرّضك بإفراغه لك إذا كنت مل تقم بذلك أبداً يف السابق.

 هل سأصاب بالتهاب إذا تم تركيب قسطرة 
بولية يل؟

من املهم أن تعرف أن تركيب قسطرة لك ال يعني أنك ستُصاب 
بالتهاب. لكن تركيب القسطرة لك معناه ارتفاع إمكانية إصابتك 

بالتهاب يف القناة البولية، غري أنه ميكن تجّنب هذه االلتهابات 
عن طريق النظافة الصحية الشخصية واالعتناء بالقسطرة. 

يف أي وقت خالل مكوثك يف املستشفى ميكنك أن تتكلم مع 
طبيبك أو ممرّضك إذا كانت لديك أية أسئلة عن قسطرتك. 

وقد تشمل األسئلة التي ميكن أن تطرحها ما ييل:

ملاذا أحتاج إىل قسطرة؟	 

كيف سـأحّس بها بعد تركيبها؟	 

هل سـأظل أشعر بأنني أحتاج لزيارة دورة املياه؟	 

ما هي املدة التي سـأحتاج فيها للقسطرة؟	 

 ما الذي يجب أن أفعله إذا اتّسـخت القسـطرة أو اتّسخ 	 
الكيس؟

القسطرة مشدودة 
إىل أعىل الفخذ املثانة

املثانة

قسطرةقسطرة

املثانة

بالون 
منفوخ

بالون 
منفوخ

أنثى ذكر
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الكليتان

 تخفيض حاالت التهاب القناة البولية املتعلقة بالقسطرة 
التي تحدث يف املستشفى   

معلومات للمرىض والعائالت
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إبراء من املسؤولية
هذا املنشور مقّدم لنرش املعلومات فقط، وال يُقصد به أن يكون بديالً عن املشورة 

الطبية ويجب عدم استخدامه لتحديد خيارات أو قرارات العالج الفعيل. وقد تم 
تكييف هذا املنشور وتعديله من مواد أنتجتها مقاطعة الصحة املحلية ملنطقة هنرت نيو 

إنجلند ومقاطعة الصحة املحلية ملنطقة نيبيان الجبال الزرقاء.

نبذة عن هذا املرشوع

يقوم بهذا املرشوع برنامج االلتهابات املتعلقة بالرعاية الصحية )HAI( التابع لـمفوضية التفّوق 
الرسيري )CEC(. يهدف برنامج HAI إىل مساعدة مقاطعات الصحة املحلية وشبكات الصحة 

التخّصصية عىل تحسني أنظمتها إلدارة ومراقبة الوقاية من االلتهابات املتعلقة بالرعاية الصحية 
والتحّكم بها. 

 ميكن تنزيل نسخة من هذا املنشور من املوقع اإللكرتوين التابع ملفوضية التفّوق الرسيري: 

 www.cec.health.nsw.gov.au/programs/hai

ما الذي ميكنني أن أفعله للوقاية من التهاب 

القناة البولية أثناء وجودي يف املستشفى؟

 اغسل يديك قبل وبعد ملس القسطرة 
أو الكيس.

أبِق القسطرة مثبتة بجسمك.

 تأكّد من أن يظل الكيس موصوالً 
دامئاً بالقسطرة.

افحصها لرؤية ما إذا كانت فيها أية عقد 
أو التواءات.

أبِق كيسك تحت مستوى وركك ومرتفعاً 
عن األرض.

 اغتسل يومياً واغسل حول املكان الذي 
تم غرز القسطرة فيه.

ما هي األشياء التي يجب أن أنتبه لها؟
أخرب طبيبك أو ممرّضك حاالً إذا شعرت أو الحظت أياً من هذه 

األمور:

اإلمساك

عدم تغّي مستوى البول خالل 4 ساعات

وجود دم يف بولك

إذا كان البول غائم اللون أو كريه الرائحة

وجود أمل يف املعدة أو أسفل الظهر

قشعريرة أو حّمى

 أي أمل أو انزعاج حول قسطرتك

 الشعور بالتشّوش أو تغّي نفسيتك العادية
 

إذا تحّركت قسطرتك أو أفلتت من مكانها 
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