
Health Topic: Intermittent Catheterization − Males 

 الذكور -القسطرة الُمتقطعة 
 

، أو عند تسرب مثانتھ من تلقاء نفسھالقسطرة الُمتقطعة تعني تفریغ المثانة من البول عن طریق إدخال أنبوب في المثانة. وُتستخدم عندما یتعذر على الطفل أو البالغ تفریغ 

 البول من مثانة الطفل، أو عند تزاید الضغط بصورة بالغة في المثانة. 

 

ن نمنع اإلصابة بعدوى المسالك البولیة. قد یتسبب وجود بول زائد في المثانة في نمو الجراثیم. ووجود عدوى مزمنة مع ارتفاع ضغط عند تركیب القسطرة، فمن المھم أ

 المثانة من شأنھ أن ُیتلف الكلى بمرور الوقت.

طفل سوء.  ُیمكن ألي شخص تقریًبا أن یتعلم تقنیة التركیب، حتى ال إن تركیب القسطرة الُمتقطعة لیس باإلجراء الصعب. وإذا التزمت بالتعلیمات، فلن ُتصیب المثانة بأي

 سنوات. 8أو  7البالغ من العمر 

 المصطلحات شائعة االستخدام

 المثانة 

 كیس عضلي یحتفظ بالبول حتى یتم تفریغھ من الجسم. 

 فرط تمدد المثانة 

 المثانة تكون ممتلئة بما یتجاوز الحجم العادي. 

 القسطرة 

 أنبوب ُیستخدم لتفریغ البول من المثانة. 

 القلفة 

 طیة الجلد التي تغطي الحشفة. 

 الُمزلِّق 

) جیل، الذي ال یسبب K-Yواي (-مثل كیھ مادة ھالمیة قابلة للذوبان في الماء، تستخدم لمنع التھیح. (ال تستخدم المنتجات ذات القاعدة النفطیة، مثل الفازلین. واستخدم منتًجا
 بالقسطرة). أي ضرر

 اإلحلیل 

 القناة الذي تنقل البول من المثانة إلى الخارج. 

 التبول 

 عملیة إفراغ المثانة من البول الموجود بھا.

 الوظائف الطبیعیة للمسالك البولیة

نة تعمل الحالب ُمتجًھا إلى المثانة. المثانة ھي عضلة مر یتكون البول (الفضالت السائلة في الجسم) في الكلى من خالل عملیة ترشیح الدم. یمر البول من الكلیتین ألسفل عبر

ة بإحكام لم  نع تسرب البول.بمثابة وعاء لحفظ البول. كلما تمتلئ المثانة، فإن جدرانھا تسترخي لالحتفاظ بالمزید من البول بینما تنقبض عضلة الَمصرَّ
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 المستلزمات المطلوبة

 یجب غسل الیدین جیًدا قبل عملیة التركیب:

 ) جیل تزلیق). EZ) جیل أو إي زد (K-Yواي (-الُمزلِّق (كیھ •

 منشفة ورقیة  •

 القسطرة (مقاس ______)  •

 حفاضات (لألطفال)  •

 كوب بالستیكي (إذا كانت ھناك عینة مطلوبة)  •

 ) BZK) أو كلورید البنزالكونیوم (Betadineمنادیل أو مسحات من ُمطھر البیتادین ( •

 ))Dial) أو دیال (Ivoryمثل الصابون السائل ماركة إیفوري ( الماء والصابون (صابون مخفف، •
 مبولة أو حاویة أخرى لتصریف البول فیھا. •

 إجراء تركیب القسطرة

 (قد یختلف وفًقا لما یفضلھ طبیبك.) 

 اغسل الیدین جیًدا بالماء والصابون.  .1

عند استخدام القسطرة ذاتیة التعقیم، ضع   ضع القسطرة مرة أخرى في عبوتھا.  لِّق.بوصة منھا بواسطة الُمز 2-1افتح عبوة القسطرة؛ وادھن طرفھا العلوي وأول  .2

 طرفھا العلوي مرة أخرى في الكیس البالستیكي بعد دھنھ بالُمزلِّق. 

 بالنسبة لألطفال الرضع، انزع الحفاضة القدیمة إذا كانت متسخة، ثم ضع حفاضة جدیدة أسفل الطفل. .3

انبّي القضیب كلیھما، بیدك غیر السائدة. ارفع القضیب بعیًدا عن الجسم، واسحب القلفة ألسفل (إذا لزم األمر). طّھر الحشفة جیًدا قم بتنظیف القضیب. أمسك بج .4

 بمنادیل أو مسحات البیتادین أو كلورید البنزالكونیوم. استمر في سحب القلفة ألسفل. 

المسلك البولي تقریًبا (بسبب العضلة ¾ القسطرة برفق. قد تجد مقاومة عند وصولھا إلى حدد موضع فتحة مجرى البول في رأس القضیب (الحشفة). أدخل  .5

عضلة تماًما.  رخي الالُمنقبضة). إذا حدث ھذا، فاضغط بثبات على العضلة بشكل مستمر. قد یتعین علیك مواصلة ھذا الضغط لمدة تصل إلى دقیقة أو أكثر حتى تست

وة. سینتابك بعدھا شعور "بالخالص"، وستجد أن القسطرة قد انزلقت للداخل بسھولة. إذا لم تتمكن من دفع العضالت لالسترخاء، ال تدفع القسطرة إلى الداخل بالق

 دقیقة.  30فحاول تغییر زاویة میل القضیب. فإذا لم ینجح ذلك، فتوقف وحاول مرة أخرى بعد 

لنسبة للرضع، أو في أحد األكواب إذا كانت ھناك أي عینة مطلوبة. في بعض األحیان، قد یرغب اترك البول لیتدفق في المبولة أو المرحاض أو على الحفاضة با .6

 متعھد الرعایة الصحیة في قیاس كمیة البول الذي یخرج من المثانة عبر القسطرة. 

 عندما یتوقف تدفق البول، انزع القسطرة ببطء، لتسمح بتصریف أي بول متبقي.  .7

 نظف القضیب بمسحات البیتادین أو كلورید البنزالكونیوم أو اشطفھ بالماء والصابون.  .8

 الحظ مظھر وكمیة البول. إذا كان بھما ثمة شيء غیر طبیعي، فأبلغ طبیبك.  .9

 یتعین علیك القیام بذلك _______ مرات في الیوم.  .10

  بالتعلیمات التي تتلقاھا من الطبیب أو الممرضة.إذا كان یتعین علیك تعقیم القسطرة بعد االستخدام، فالتزم  .11

 اتصل بطبیب طفلك في حالة:

 لألطفال الرضع

حول فتحة مجرى البول، تغیر في إذا الحظت أًیا مما یلي: بول عكر أو داكن اللون، نزول دم في البول، قيء، قشعریرة أو حمى، ھیاج، زیادة معدل النوم، تورم أو احمرار 

 خ عند التبول، أو نزول إفرازات غیر طبیعیة من مجرى البول أو حول القسطرة.رائحة البول، صرا
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 لألطفال األكبر سًنا

ید أو النعاس، الحاجة المتكررة إذا الحظت أًیا مما یلي: بول عكر أو داكن اللون، نزول دم في البول، غثیان أو قيء، قشعریرة أو حمى، ألم في الجنب، شعور بالتعب الشد

ام)، تورم أو احمرار حول فتحة مجرى البول، تغیر في رائحة البول، حرقة وألمللتبول،   عند التبول أو عند إدخال والحاجة الُملحة للتبول (الحاجة للذھاب بسرعة إلى الحمَّ
 القسطرة، نزول إفرازات غیر طبیعیة من مجرى البول أو حول القسطرة، أو حدوث انخفاض ملحوظ في كمیة البول.

 اصة لألطفال الرضعنصائح خ

 من الضروري أن یشرب طفلك ______أونصة من الحلیب الصناعي في أوقات تغذیتھ. •

 قدم لّھایة للطفل، أو أي لعبة مریحة، أو شّغل لھ الموسیقي لصرف انتباھھ. •

 احمل الطفل بعد ذلك وقم بإراحتھ. •

 نصائح خاصة لألطفال

في الوقت المحدد، في كل مرة، وأال تتخطاه مطلًقا. ویتعین علیك كذلك تركیب القسطرة على فترات متساویة من المھم للغایة أن تقوم بتركیب القسطرة لطفلك  •

 ومتباعدة من طلوع الصباح وحتى ھبوط اللیل.  فینبغي أن تكون المرة األولى عند االستیقاظ والمرة األخیرة قبل النوم مباشرة.

 سین تدفق البول عبر الكلى. اطلب من طفلك أن یشرب الكثیر من السوائل لتح •

 تاریخ القسطرة الُمتقطعة 

كتقنیة غیر معقمة وذاتیة االستخدام في المنزل. ومنذ ذلك الحین، وقد ثبتت فعالیتھا وسالمتھا. وأصبح یتم استخدامھا في  1970استخدمت القسطرة المتقطعة ألول مرة عام 

 یة للتحكم في وظائف المثانة.جمیع أنحاء العالم. یستعین آالف األشخاص بھذه التقن

 المشكالت المحتملة أثناء تركیب القسطرة

 تسرب البول
 قد یكون بسبب عدم إدخال القسطرة بالكامل حتى النھایة في المثانة. •

 قد یكون ھناك انسداد في القسطرة.  •

 قد یكون ھناك تقلص عضلي في المثانة.  •

 عدم خروج البول من القسطرة

ن ول القسطرة بصورة كافیة (خاصة في األوالد الصغار). قد یكون بسبب عدم شرب طفلك لسوائل كافیة. قد یكون ھناك انسداد في القسطرة. قد یكقد یكون بسبب عدم إدخا

 بسبب حدوث تسرب فعلي للبول.

 وجود دم في القسطرة

قاء نفسھ. إذا استمر وجود الدم أو كان مصحوًبا بصعوبة في تمریر القسطرة، عادة ما یشیر ذلك إلى حدوث تھیج طفیف في المثانة أو مجرى البول. وھو یزول عادًة من تل

 فاتصل بطبیبك. ال تعمد قطعًیا إلى دفع القسطرة بالقوة إلدخالھا في المثانة.

 اتصل بنا

 ) على الرقمFamily Resource Centerلمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع أو أي موضوع صحي آخر، یرجى االتصال بمركز موارد األسرة (

 أو االتصال بطبیب األطفال الخاص بك.  7606-636-513 
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