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(وسيلة تشخيصية و عالجية ) تعريفها و استخداماتها •

مضادات استطباب تركيب القثطرة البولية•

أنواع القثاطر البولية•

شروط تركيب القثطرة البولية•

إجراءات سحب القثطرة البولية•

اختالطات القثطرة البولية•

(خزع المثانة أو تفميم المثانة ) القثطرة فوق العانة •

مضادات استطباب القثطرة البولية فوق العانة•

آلية عمل المثانة فيزيولوجيا  •

أسباب األسر البولي الحاد•



تعريفها و استخداماتها 

:ة القثطرة البولية تعني إدخال القثطرة إلى جوف المثانة و ذلك بغاي•

:وسيلة تشخيصية 1.

استقصاء لمعة اإلحليل و تضيقاته•

مراقبة و تسجيل الصادر البولي•

الحصول على عينة بول عقيم خاصة باألطفال•

قياس الضغط داخل جوف البطن في بعض الحاالت•

(الكمية المتبقية في المثانة بعد التبول) تحري الثمالة البولية •

دراسة الجذر المثاني الحالبي شعاعيا  •

:وسيلة عالجية . 2

األسر البولي الحاد•

إفراغ المثانة الدائم و غسيلها بعد الجراحات•

حقن و معالجة كيميائية لألورام بالمثانة•



مضادات استطباب تركيب القثطرة البولية

التهاب البروستات1.

ضخامة البروستات الشديدة2.

تضيقات اإلحليل الشديدة3.

(كسور الحوض مثال  ) أذيات و رضوض اإلحليل 4.



أنواع القثاطر البولية

:مؤقتة 1.

.يصعب بقاءها بالمثانة, نيالتون و هي قثطرة إفراغية فقط 

:دائمة . 2

ة بقاء يختلفان بمد) من النوع المطاطي أو السيليكون Foleyقثطرة فولي 

,  ل المثانة فيها بالون بنهايتها يساعد في إبقائها داخ, ( كل منهما بالمثانة 

.و منها ذات مخرج ثنائي أو ثالثي حسب الغاية من تركيبها

:قثاطر أخرى أقل استعماال  مثل 

•Pezzer

•Condom



شروط تركيب القثطرة البولية

شرح اإلجراء و أخد الموافقة1.

التعقيم الشديد2.

اختيار القياس المناسب3.

عدم اللجوء للعنف مطلقا  عند إدخالها4.



إجراءات سحب القثطرة البولية

تمارين تنبيه للمثانة1.

إفراغ المثانة2.



اختالطات القثطرة البولية

النزف الرضي أثناء التركيب1.

اإلنتان البولي2.

الرض و تشكيل الطريق البولي الكاذب3.



(خزع المثانة أو تفميم المثانة ) القثطرة فوق العانة 

في حالة صعوبة إجراء القثطرة البولية1.

في حالة رضوض اإلحليل و أذياته أو تضيقه2.



مضادات استطباب القثطرة البولية فوق العانة

اضطرابات تخثر الدم و األمراض النزفية1.

نة أو حوضية تعيق الوصول للمثاسوابق جراحة بطنية2.

.بفعل االلتصاقات



آلية عمل المثانة فيزيولوجيا  

صبية في جدار آلية عصبية عضلية تعتمد على تنبيه مستقبالت التمدد الع
فترسل إشارة ( ml 500-400) المثانة عندما تصل إلى سعة محددة 

خلص عصبية صاعدة إلى الدماغ الذي بدوره يوجه عضلة المثانة إلى الت

.و إفراغ البول



أسباب األسر البولي الحاد

ضخامة غدة البروستات1.

حصاة في عنق المثانة أو داخل اإلحليل سادة للمعة2.

و خذل عصبي في تقلص المثانة تالي للتخدير العام3.

العمليات الجراحية

إصابات عصبية بالنخاع الشوكي4.



انتهت المحاضرة


