
 

 

 

 

 

 (atheterC) ريض لما بعد استخراج القثطار الدائم من المثانة البوليةملإرشادات ل

 הדרכה למטופל לאחר הוצאת צנתר קבוע משלפוחית השתן )'קטטר'(

 تمت صياغة هذا المستند بصيغة المذكر لكنه موجه للنساء والرجال على السواء

 حضرة المريض العزيز، 

 يتم تركيب القثطار الدائم في المثانة البولية لعدة أسباب، وبالغالب بسبب احتباس البول. 

بعد فترة زمنية من تصريف البول عبر القثطار، وبعد محاولة االستغناء على استخدام القثطار، يقرر الطبيب أنه باإلمكان 

 إخراج القثطار وإتاحة المجال أمامك للتبول بصورة مستقلة.

 بعد أن تقوم الممرضة بإخراج القثطار، فستقوم بالتأكد من أنك ال تواجه صعوبات بالتبول. 

 خالل األيام القليلة القادمة، من المهم االنتباه إلى أنك لم تعد للشعور بصعوبات في التبول. 

 

 من الممكن أن تنشأ لديك، في األيام القادمة، حالة من الحرقة أو ازدياد وتيرة التبول: 

 في كتاب التسريح/ تلخيص الزيارة.  تمر بتناول المضادات الحيوية بموجب التوجيهات الواردةاس 

 مثل: كاسترال  ىاستمر بتناول األدوية األخر(- Xatral أومنيك ،-  Omnic داودارت ،- Duodart بموجب ،)

ُتسمى هذه األدوية ). صالمخت المسالك البولية طبيبالتعليمات الواردة في كتاب التسريح و/أو توجيهات 

 . ("حاصرات األلفا"، وهي تهدف إلى تحسين تدفق البول

  .اهتم بشرب الماء خالل النهار 

  :6666666قم باالستفسار عن نتائج فحص زرع عينة البول التي تم أخذها منك قبل التسريح، عبر الفاكس رقم-

 .26-6555566أو عبر الهاتف رقم:  26

 ى طبيب مسالك بولية. استمر بمتابعة الحالة لد 

  باإلمكان تناول مسكنات اآلالم وفق الحاجة )مثل: أكامول- Acamol أوبتالجين ،- Optalgin فولتارين ،- 

Voltaren .إذا لم تكن هنالك معلومات حول حساسيتك لهذه األدوية ،) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طاقم قسم المسالك البولية يتمنى لك جودة حياة عالية، وتمام الصحة

 26-6666666، 26-6555662على أي استفسار عبر الهواتف:  ويسرنا أن نجيب

 55:62-26:22أيام األحد حتى الخميس بين الساعات: 

 ُيرجى االنتباه

 
 إذا الحظت واحدة أو اكثر من الظواهر التالية: 

  66درجة حرارة الجسم أعلى من c 

 ازدياد/ تواصل في صعوبة التبول 

 احتباس البول بصورة كاملة 

 )صندوق المرضى، مركز طب الطوارئ، غرفة الطوارئ(.  التوجه لتلقي العالج الطبي عليك فيجب

 


