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Τι είναι ο καθετήρας ούρων;
Ο καθετήρας ούρων είναι ένας σωλήνας 
απομάκρυνσης υγρών που τοποθετείται μέσα στην 
ουροδόχο κύστη για να απομακρύνει τα ούρα. Ένα 
μικρό μπαλόνι στην άκρη του καθετήρα διατηρεί τον 
καθετήρα μέσα στην ουροδόχο κύστη ώστε να μην 
πέφτει έξω. 

Πώς λειτουργεί ο καθετήρας;
Ο καθετήρας συνδέεται με μια σακούλα καθετήρα. Ο 
καθετήρας και η σακούλα πρέπει να συνδέονται πάντα  
μεταξύ τους, εκτός αν γίνεται αλλαγή του ενός από τα 
δύο. Αυτό θα εμποδίσει τα μικρόβια να εισχωρήσουν 
μέσα στον καθετήρα και να προκαλέσουν μόλυνση.

Η σακούλα πρέπει να αδειάζει όταν είναι γεμάτη κατά 
τα ¾. Η νοσοκόμα σας θα την αδειάσει για σας αν δεν 
το έχετε κάνει αυτό ποτέ.  

Θα πάθω μόλυνση αν έχω καθετήρα 
ούρων;
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η τοποθέτηση 
καθετήρα δεν σημαίνει ότι θα πάθετε μόλυνση. Η 
τοποθέτηση καθετήρα θα αυξήσει τον κίνδυνο να 
πάθετε ουρολοίμωξη, αλλά αυτές οι μολύνσεις είναι 
δυνατόν να προληφθούν με σωστή προσωπική 
υγιεινή και φροντίδα του καθετήρα.

Οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της 
παραμονής σας στο νοσοκομείο, μπορείτε να 
μιλήσετε στο γιατρό ή τη νοσοκόμα σας αν έχετε 
απορίες σχετικά με τον καθετήρα σας. Ερωτήσεις 
που ίσως θα θέλατε να κάνετε περιλαμβάνουν:

• Γιατί χρειάζομαι καθετήρα;
•  Πώς θα αισθάνομαι όταν τοποθετηθεί ο 

καθετήρας;
•  Θα αισθάνομαι ακόμα την ανάγκη να πάω 

στην τουαλέτα;
• Για πόσον καιρό θα χρειάζομαι τον καθετήρα;
•  Τι να κάνω αν ο καθετήρας μου ή η σακούλα 

του καθετήρα λερωθούν;
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Αποποίηση ευθυνών

Το φυλλάδιο αυτό παρέχεται μόνο για ενημέρωση. Δεν επιδιώκει να 
αναπληρώσει την ιατρική συμβουλή και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για 
τον καθορισμό εμπράκτων θεραπευτικών επιλογών ή τη λήψη αποφάσεων. 
Αυτό το φυλλάδιο αποτελεί διασκευή και τροποποίηση υλικού που 
παρήγαγαν οι Υγειονομικές Περιφέρειες Hunter New England LHD και 
Nepean Blue Mountains LHD.

Σχετικά με αυτό το Πρόγραμμα
Αυτή η πρωτοβουλία τελεί υπό την ευθύνη του προγράμματος Λοιμώξεων που 
Σχετίζονται με την Υγειονομική Περίθαλψη (Healthcare Associated Infections 
(HAI)) της Επιτροπής Κλινικής Αριστείας (CEC). Το πρόγραμμα ΗΑΙ αποσκοπεί στην 
παροχή βοήθειας προς τις υγειονομικές περιφέρειες και τα ειδικά υγειονομικά 
δίκτυα προκειμένου να βελτιωθούν τα συστήματα ώστε να διαχειρίζονται και να 
παρακολουθούν την πρόληψη και τον έλεγχο λοιμώξεων ΗΑΙ.
Αντίτυπο αυτού του φυλλαδίου μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της 
Επιτροπής Κλινικής Αριστείας (Clinical Excellence Commission):   
www.cec.health.nsw.gov.au/programs/hai

Τι μπορώ να κάνω για να αποφύγω 
την ουρολοίμωξη όταν είμαι στο 
νοσοκομείο; 

Πλένετε τα χέρια σας πριν και μετά 
αφού αγγίξετε τον καθετήρα ή την 
σακούλα.

Διατηρείτε τον καθετήρα 
στερεωμένο καλά στο σώμα σας.

Βεβαιωθείτε ότι η σακούλα 
είναι πάντα συνδεδεμένη με τον 
καθετήρα.

Ελέγξτε το σωλήνα να μην στρίβει  
ή να μην τυλίγεται.

Κρατάτε τη σακούλα πιο χαμηλά 
από το γοφό σας, και πάνω από το 
πάτωμα.

Κάνετε ντους καθημερινά και 
πλένετε την περιοχή γύρω από το 
σημείο εισόδου του καθετήρα.

Τι πρέπει να προσέχω;
Μιλήστε στο γιατρό ή τη νοσοκόμα σας αμέσως μόλις 
νιώσετε ή προσέξετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

Δυσκοιλιότητα

Δεν έχει αλλάξει η στάθμη των ούρων στον 
καθετήρα μετά από 4 ώρες 

Αίμα στα ούρα σας

Θολά ή δύσοσμα ούρα

Πόνο στο στομάχι ή στη μέση

Ρίγη ή πυρετό

Οποιοδήποτε πόνο ή δυσφορία γύρω  
από τον καθετήρα σας

Αισθάνεστε μπερδεμένοι ή σαν να μην είστε  
ο συνηθισμένος σας εαυτός

Αν ο καθετήρας σας μετακινηθεί από τη  
θέση του ή πέσει έξω
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