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  :التعريف

 ،وضع من قبل الطبيب داخل وريد صغير في أعلى الذراعيهي عبارة عن أنبوب رفيع ومرن 

ويتم تمريرها حتى تصل إلى وريد أوسع بالقرب من القلب ويتم التصوير باألشعة السينية 

 . في مكانها الصحيح قبل أن يتم استخدامها للتأكد من وجود القسطرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  تستداا دواعي اال

 أخذ بعض العقاقير أو السوائل لعدة أسابيع أو شهور عن طريق الوريد. 

 إعطاء عقاقير من خالل حقنة وريدية في حال عدم العثور على األوردة في الذراع. 

 سحب دم إلجراء التحاليل. 

 

 

 

 القسطرة المركزية
Peripherally Inserted  

Central Catheter (PICC line) 
 

 المملكة العربية السعودية

 رئاتسة هيئة األركان العامة
 اإلدارة العامة للدامات الطبية للقوات المسلحة

 مستشفى الملك فها للقوات المسلحة بجاة
 قسم التثقيف الصحي

 

 المملكة العربية السعودية

فاعوزارة الا  

 رئاتسة هيئة األركان العامة
 اإلدارة العامة للدامات الطبية للقوات المسلحة

 مستشفى الملك فها للقوات المسلحة بجاة
 قسم التثقيف الصحي
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 :بالقسطرة العناية

 
 الحرص على تغطية القسطرة بالضمادة طوال الوقت. 
 وتغطيتها أثناء االستحمام افة وجفاف الضمادةالمحافظة على نظ . 
 غسل اليدين بالماء والصابون قبل لمس الضمادة أو القسطرة . 
 ارتداء قفازات معقمة عند الحاجة إلى لمس الضمادة. 
 في المنزل  عدم محاولة إزالة القسطرة.  
 الموعد المناسب لالستحمامو  استشارة الطبيب بخصوص النشاط البدني . 
 المتابعة الدورية مواعيد ص علىالحر. 
  تجنب العبث بالقسطرة أو إزالتها من قبل المريض أو أحد أفراد أسرته. 
  عند الحاجة إلى إزالة القسطرة يجب إخراجها من قبل أحد أفراد الفريق

  .الطبي المؤهلين على وجه الخصوص
 

 

 :مراجعة الطبيب تستاعي الحاالت التي 

 الجسم ارتفاع درجة حرارة. 

 ،في موضع القسطرة تورّم ،ألماحمرار. 

 الضيق المفاجئ في التنفس . 

 أو في الصدر وجود ألم أعلى أو أسفل الذراع. 

  في موضع القسطرةوجود إفرازات تميل إلى الصفرة أو الخضرة مع صدور رائحة كريهة. 

 نزيف مستمر. 

 تسريب للمحاليل تحت الجلد. 

  جزئياً من موضعها انكسار القسطرة ، سقوطها ، أو خروجها . 
 

إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مدصصة 
 للتثقيف فقط و ال تغني عن اتستشارة الطبيب
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