
 

 

 

 الذي يتم تسريحه للمنزل مع قثطار )كتاتر( في المثانة البوليةإرشادات للمريض 
 ןבכיס השת (קטטרצנתר )הדרכה למטופל המשתחרר לביתו עם 

 هذه اإلرشادات مكتوبة بصيغة المذكر، لكنها موجهة للنساء والرجال على السواء
 

حضرة المريض المحترم، أنت على مشارف التسريح من المستشفى مع وجود قثطار في المثانة البولية. قمنا في هذه الورقة بتركيز 
 مجموعة من التوجيهات التي ستساعدك في التعامل مع الوضع. 

 
 خلفية:

سطة حنفية موجودة في الجزء السفلي من الكيس، الهدف من القثطار هو تفريغ المثانة البولية. القثطار موصول بكيس قابل للتفريغ بوا
وباإلمكان تفريغه مباشرة في المرحاض أو في أي إناء آخر. قبيل التسريح، ستقوم الممرضة في القسم بإرشادك لكيفية التعامل مع القثطار 

 بممرضة من صندوق المرضى. في المنزل. من المحبذ أيضا أن يشارك أحد أفراد العائلة باإلرشاد. كذلك، باإلمكان االستعانة 
 

 توجيهات للتعامل:
  .من المهم جدا الحفاظ على النظافة الشخصية، االستحمام يوميا بالماء والصابون، بما في ذلك األعضاء التناسلية والقثطار 
  .يجب تفريغ الكيس من البول كل ثالث إلى أربع ساعات 
  .يجب االهتمام بشرب الكثير من الماء 
 ديد على أن يكون كيس البول معلقا على ارتفاع أقل من ارتفاع الخاصرتين، وذلك من أجل منع عودة وارتداد من المهم التش

 تصريف البول من المثانة بصورة كاملة. ثانة، ومن أجل إتاحة المجال لالبول إلى الم
  خالل االستراحة في السرير أو عند النوم في المساء، يجب االهتمام بأن يكون كيس البول معلقا على ارتفاع أقل من ارتفاع

 السرير. 
  كيس باإلمكان تثبيته بواسطة حزام مطاطي على الساق. وبإمكانك ارتداء المالبس بحيث ال  -باإلمكان استخدام كيس الساق

  يكون باإلمكان رؤية الكيس.
  يجب استبدال الكيس مرة في األسبوع من أجل منع حصول التلوثات. يجب أن يتم استبدال الكيس بصورة معقمة وبعد غسل

 اليدين بالماء والصابون. 
 يجب االهتمام بعدم لمس طرف القثطار الموصول بالكيس. 

  .باإلمكان العودة لممارسة النشاطات العادية مع وجود القثطار، بحسب الشعور أو بموجب تعليمات أخرى من الطبيب 
  .من المهم قراءة تعليمات تتمة العالج والمتابعة، الواردة في كتاب التسريح، بعناية شديدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يومياساعة  42للمزيد من االستفسارات، باإلمكان التوجه إلى الطاقم المعالج في القسم ، على مدار 

 24-555/5555455عبر الهواتف: 

 
 مع تمنياتنا بالشفاء العاجل

 قسم المسالك البولية
 

 الت التالية:يجب استشارة الطبيب المعالج أو التوجه إلى غرفة الطوارئ في الحا

  و/أو قشعريرة 83درجة حرارة أعلى من  انخفاض ملحوظ في كمية البول 

 إفرازات كثيرة حول نقطة خروج القثطار  انحسار البول 
 دم في البول  ظهور آالم غير متوقعة 

 


