
إلتهابات مجرى البول املصاحب للقسطرة

ماهى إلتهابات مجرى البول  املصاحبة للقسطرة؟ 
هـــــى إلـــــتهابـــــات بـــــالـــــجهاز الـــــبولـــــى الـــــذى يـــــتكون مـــــن املـــــثانـــــة 
والـكليتني . الجـراثـيم مـثل الـبكتريـا التـعيش فـى هـذه املـنطقة. 
ولـــــكن عـــــند دخـــــول الجـــــراثـــــيم هـــــذه املـــــنطقة يـــــمكن أن يحـــــدث 
اإللــتهاب. إذا كــان لــديــك قســطرة بــولــية، فــإن الجــراثــيم يــمكن 
أن تــــدخــــل عــــن طــــريــــق القســــطرة وتســــبب إلــــتهابــــات بــــاملــــثانــــة 
والـــكليتني، فـــى هـــذه الـــحالـــة تـــسمى "إلـــتهابـــات مجـــرى الـــبول 

املصاحبة للقسطرة" 
ماهى قسطرة مجرى البول؟ 

 هــــى أنــــبوبــــة رفــــيعة تــــوضــــع بــــاملــــثانــــة لــــتصريــــف الــــبول و يــــتم 
توصيلها بكيس خارجى لجمع البول. 

دواعى إستخدام قسطرة مجرى البول: 
إذا كنت غير قادر على التبول وحدك •
لقياس كمية البول •
أثناء وبعد بعض الجراحات •
أثناء بعض إختبارات الكلى واملثانة •

األفــراد الــذيــن لــديــهم قســطرة بــولــية لــديــهم فــرصــة أكــبر بــكثير 
لحدوث إلتهابات مجرى البول من َمن ليس لديهم قسطرة. 
كيف يحدث لى إلتهابات مجرى البول  املصاحبة 

للقسطرة؟ 
إذا دخـلت املـيكروبـات مجـرى الـبول.  تـدخـل الجـراثـيم مجـرى 
الـــبول أثـــناء تـــركـــيب القســـطرة أو عـــند بـــقاء القســـطرة بـــاملـــثانـــة 

لفترات طويلة. 
ماهى أعراض إلتهابات مجرى البول؟ 

حرقان أو ألم أسفل البطن •
سخونة •
دم بالبول  •
حرقان أثناء التبول أو زيادة معدل التبول املتكرر بعد •

رفع القسطرة.
بعض األحيان الناس الذين لديهم إلتهابات مجرى البول  

املصاحبة للقساطر ال يوجد لديهم هذه األعراض. 
هـــــــل يـــــــمكن مـــــــعالـــــــجة إلـــــــتهابـــــــات مجـــــــرى الـــــــبول  

املصاحبة للقسطرة؟ 
نـــعم مـــعظم إلـــتهابـــات مجـــرى الـــبول  املـــصاحـــبة للقســـطرة •

يـــمكن مـــعالـــجاتـــها بـــاملـــضادات الـــحيويـــة مـــع رفـــع أو تـــغيير 
القسطرة. 

يقوم الطبيب املعالج بتحديد املضاد الحيوى املناسب لك. •
مــــاهــــى األشــــياء الــــتى تــــقوم بــــها املســــتشفى ملــــنع 

إلتهابات مجرى البول  املصاحب للقسطرة؟ 
يقوم األطباء والتمريض باآلتى: 

يـــتم وضـــع القســـطرة فـــقط عـــند الـــضرورة، ويـــتم رفـــعها فـــى •
أقرب وقت قدر املستطاع. 

يــــــــقوم أشــــــــخاص مــــــــدربــــــــون بــــــــتركــــــــيب القســــــــطرة بــــــــإتــــــــباع •
األساليب املانعة للتلوث. 

يــــــتم تــــــنظيف الجــــــلد حــــــول مــــــنطقة تــــــركــــــيب القســــــطرة قــــــبل •
التركيب. 

فى بــــــعض األوقــــــات يــــــتم إتــــــباع أســــــالــــــيب أخــــــرى 
لتصريف البول مثل: 

قسطرة خارجية للرجال (كوندوم). •
تركيب قسطرة مؤقتاً لتصريف البول ورفعها فوراً. •

العناية بالقسطرة 
يــقوم فــريــق الــرعــايــة الــصحية بغســل يــديــه بــاملــاء والــصابــون •

أو بـــــــإســـــــتخدام الـــــــكحول الـــــــدعـــــــكى قـــــــبل وبـــــــعد مـــــــالمـــــــسة 
القســـــطرة الـــــخاصـــــة بـــــك. إذا لـــــم يـــــفعلوا ذلـــــك مـــــن فـــــضلك 

أطلب منهم القيام بذلك. 
تـــجنب  فـــصل القســـطرة مـــن األنـــبوبـــة . هـــذا يـــساعـــد عـــلى •

منع دخول الجراثيم إلى األنبوبة. 
يتم تثبيت القسطرة على الفخذ ملنع إنسحاب القسطرة. •
تجنب إنثناء القسطرة. •
إحفظ الكيس أسفل املثانة ملنع إرتجاع البول إلى املثانة. •
تــفريــغ الــكيس بــإنــتظام. فــتحة كــيس القســطرة يــجب أن ال •

تلمس أى شىء أثناء التفريغ. 
ماذا أفعل ملنع العدوى إذا كان عندى قسطرة؟ 

قم دائماً بتنظيف يديك قبل وبعد اإلعتناء بالقسطرة. •
دائماً حافظ على وضع كيس القسطرة أسفل مستوى •

املثانة. 
ال تقوم بشد أو سحب األنبوبة. •
ال تقوم بثنى أنبوبة القسطرة. •
أسأل الفريق الصحى كل يوم عن الحاجة لوجود •

القسطرة. 
ماذا أحتاج أن أفعل عند الرجوع للمنزل؟ 

إذا كــــــنت ســــــتعود إلــــــى املــــــنزل بــــــالقســــــطرة يــــــجب أن يــــــقوم •
الـــــــطبيب أو املـــــــمرضـــــــة بشـــــــرح كـــــــل شـــــــىء لـــــــك عـــــــن كـــــــيفية 
اإلعـــتناء بـــالقســـطرة. تـــأكـــد مـــن أنـــك فـــهمت كـــيفية اإلعـــتناء 

بالقسطرة قبل ترك املستشفى. 
إذا حـــــدث لـــــك أى أعـــــراض إللـــــتهابـــــات مجـــــرى الـــــبول مـــــثل •

حـــــرقـــــان أو ألـــــم بـــــأســـــفل الـــــبطن، ســـــخونـــــة،  حـــــرقـــــان أثـــــناء 
الــــــــتبول أو زيــــــــادة مــــــــعدل تــــــــكرار الــــــــتبول، قــــــــم بــــــــاإلتــــــــصال 

بالطبيب أو املمرضة فوراً. 
قـــــبل الـــــذهـــــاب إلـــــى املـــــنزل، تـــــأكـــــد مـــــن مـــــعرفـــــة مـــــن ســـــتقوم •

باإلتصال به فى حال ظهور مشكلة أو سؤال. 

إذا كان عندك سؤال فال تتردد  
و قم بسؤال الطبيب أو املمرضة
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سالمتك أوالً


