
 

 

 : اتالتعريف

هي أنابيب صغيرة  :لألوردة المركزيةأجهزة الوصول 
توضع في تستخدم للوصول إلى مجرى الدم ،و ومرنة 

إلى إجراء كبيرة لألشخاص الذين يحتاجون العروق ال
 .الفحوصات والعالج الوريدي بكثرة

 
أحد أشكال أجهزة الوصول  يه :القسطرة البابية

جهاز طبي صغير  عبارة عنلألوردة المركزية ،وهي 
الصدر منطقة في ظهر بشكل نتوء ي مثبت تحت الجلد

 :ينئمصنوع من جز ، عادة
 

  أنبوب من البالستيك المجوف الرقيق الناعم
  .والمعروف باسم القسطرة

  يتم إدخاله في  من السليكونمنفذ أو قرص
 .بعملية جراحية بسيطة الصدر 

 
 :فوائد القسطرة

 حياته الطبيعية  يمكن للمريض ممارسة. 
 تقليل األلم الناتج عن الوخز عند سحب العينات أو وضع المحاليل. 
 سرعة وسهولة االستخدام. 
  (.أشهر أو سنوات )تبقى لمدة طويلة 

 
 

 :دواعي االستخدام
 أو فحوصات دم متكررة نقل الدم. 

 الخوف من اإلبر. 
 رج الوريدتسرب الدواء خاالناتج عن  تقليل خطر تلف األنسجة والعضالت. 
  انخفاض عدد الصفائح الدمويةعند تجنب الكدمات أو النزيف. 
 وجود ضعف أو ضيق في أوردة المريض.  
  دم عدة مراتسحب عينات الحاجة إلى.  

  والمضادات الحيوية على المدى  وياالعالج الكيمتلقي أكثر من عالج واحد مثل
 .الطويل 

 

 القسطرة البابية

Port-a-cath 

السعودية المملكة العربية  
 وزارة الدفاع

 رئاسة هيئة األركان العامة

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

 قسم التثقيف الصحي
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 :ابيةالقسطرة البتركيب التحضيرات الالزمة عند 

  التأكد من إتمام جميع التحضيرات الالزمة قبل تركيب القسطرة البابية ومنها: 
o  الفحوصات المخبرية. 
o بعض األدوية حسب إرشادات الطبيب التوقف عن تناول. 
o  ساعات قبل العملية  6الصيام عن األكل والشرب بما في ذلك الماء لمدة. 
o  قبل اإلجراءتوقيع نموذج موافقة. 

 لمريض تحت تخدير كاملوضع اتم سي.  
  بسائل مطهرإدخال القسطرة سيتم تنظيف منطقة. 
  هاتوصيلوسيقوم الطبيب بإجراء شقين جراحيين إلدخال القسطرة في الوريد 

  .تحت الجلد نفذبالم

 تحقق من موضع القسطرة والمنفذ باستخدام األشعة السينيةال سيتم.  
  لضماداتا إغالق الشقين الجراحيين ووضعيتم بعد ذلك.  
 ايمكن استخدامه و يمكن أن تظل المنافذ في مكانها ألسابيع أو شهور أو سنوات 

  .طوال فترة العالج
  في البداية ثم على فترات منتظمة  عدة مراتسيتم قياس ضغط الدم والنبض

 .دمالاألكسجين في  نسبةوقياس 

 من العملية ساعة 84بعد الضمادات تغيير ب ستقوم الممرضة. 
 

 :طر والمضاعفاتالمخا

 :آثار جانبية ومخاطر محتملة وتشمل  االقسطرة لهأنواع  جميع

 العدوى. 
 نسداداال. 
 الجلطات . 
 تحرك القسطرة أو المنفذ . 

 الكدمات. 
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 :إرشادات استخدام القسطرة البابية

  أيام7يتم تغيير اإلبرة كل. 
  أيام أو أقل إذا كانت متسخة أو مفتوحة 7تغيير الضمادة كل. 
 جيدا بمعقم خاص في أكثر من جهة لمدة  رص على تعقيم موضع القسطرةالح

 .دقيقة واالنتظار إلى أن يجف المعقم قبل تركيب اإلبرة

  الحرص على تعقيم األدوات تعقيما تاما عند تركيب اإلبرة أو سحب عينات و ذلك
أدوات بغسل اليدين واستخدام مالءة معقمة لتغطية السرير  باإلضافة إلى ارتداء 

لجميع ( زرقغطاء الرأس ،الكمامة،قفازات معقمة ،الرداء األ) الحماية الشخصية
 .ومنع دخول أي شخص للغرفة أثناء ذلكالموجودين 

 تغطية رأس وفم الطفل. 
  ارتداء أدوات الحماية الشخصية يجب أن تحرص األم على

 .إذا كانت ستمسك بالطفل
  الحرص على استخدام اإلبرة المخصصةHuber . 

  بعد التأكد من وضع اإلبرة يتم تثبيتها بشريط الصق شفاف. 
  يمكن تفادي األلم الناتج عن تركيب اإلبرة باستخدام

 .قبل نصف ساعة من وضع اإلبرة( أمال)مسكن موضعي 

  قسطرة ، و شهرًيا إذا لليتم حقن محلول هيبارين مع كل تركيب لإلبرة واستخدام
 .لم يتم استخدام القسطرة

  ووضعية  هادليل على كفاءة تركيب قسطرةظهور الدم  وسحبه بسهولة من اليعتبر
 .اإلبرة 

 تفادي إعادة أي محلول أو دم بعد السحب. 

  يجب إبالغ الطبيب أو الممرضة في حال وجود احمرار أو حكة
 .حول الضمادة أو تسريب للسوائل بأنواعها

 
 

 :الحاالت التي تستدعي زيارة الطبيب

 مات التالية في منطقة القسطرةظهور أحد العال :
 .نزيف/حرارة/كدمات/تورم/احمرار

 حمى. 
 حدوث تسريب من القسطرة. 
 ضيق في التنفس أو الدوار. 
  جسمالخارج إلى أنبوب القسطرة خروج. 

 

 :البابيةإزالة القسطرة 
بعد انتهاء فترة  رض بإخراج القسطرة أو المنفذطبيب أو الممالسيقوم 

 ثم تخدير موضعي أو تخدير واعيلمريض تحت العالج ، وذلك بوضع ا

 . إزالة المنفذ أو القسطرة برفق و إجراء قطع صغير في الجلد

 

 جعاالمر: 
 https://www.guysandstthomas.nhs.uk/resources/patient-information/radiology/having-a-portcath-insertion.pdf 

 https://nurse.org/articles/what-is-a-port-a-cath/ 

إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة 
 للتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب
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