
Farsi 
A Guide to Help You Manage Your Catheter and Drainage Bags 

 

 
 

 راٌىمایی بزای کمک بً ضما بزای استفادي اس سُوذ َ کیسً ادرار

 

ها هی فِوین کَ اطتفادٍ اس طًْذ . اطتفادٍ اس طًْذ هی تْاًذ طالهت ّ کیفیت سًذگی ػوا را تِثْد دُذ

ایي اطالػات تَ ػوا کوک خْاُذ کزد اس ػِذٍ تزخی اس خٌثَ . هی تْاًذ تزای ػوا تغییز تشرگی تاػذ

یا  (چٌذ رّس یا ُفتَ)اطتفادٍ اس طًْذ ػایذ تزای کْتاٍ هذت . ُای خظواًی سًذگی کزدى تا طًْذ تزآییذ

 .ظزّری تاػذ (هاٍ ُا ّ یا دائن)تلٌذ هذت 

ایي لْلَ اس داخل هدزای . طًْذ ادراری، یک لْلَ اًؼطاف پذیز تا هدزایی تِی تزای تخلیَ ادرار اطت

لْلَ طًْذ تَ ّاططَ تالْى . گذػتَ ّ ّارد هثاًَ هی ػْد (هدزایی کَ اس هثاًَ تَ خارج هی رّد)ادرار 

تادکٌکی کْچکی کَ در هثاًَ آى را پز هی کٌٌذ ّ تٌذ طًْذی کَ تَ راى تظتَ هی ػْد، در خا قزار هی 

 . طًْذ تَ کیظَ ای ّصل اطت کَ ادرار در آى خوغ هی ػْد. گیزد
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 تُصیً ٌای مزاقبتی عمُمی

 
 :مایعات َ رژیم غذایی

تٌْػیذ، هگز آًکَ هحذّدیت در دریافت  (تزخیحًا آب) لیْاى یا دّ لیتز هایؼات 8ُز رّس، حذاقل 

پیؼگیزی اس تزّس . ػایذ تزایتاى راحتتز تاػذ تَ دفؼات هقادیز کن آب تٌْػیذ. هایؼات داػتَ تاػیذ

طؼی کٌیذ غذاُای طزػار اس فیثز، هیٍْ خات، طثشیدات، ًاى ّ غالت طثْص . یثْطت هِن هی تاػذ

 . دار تخْریذ

 :مزاقبت اس سُوذ

ُویؼَ قثل ّ تؼذ اس دطت سدى تَ طًْذ یا کیظَ، دطت ُای خْد را تا آب ّ صاتْى تؼْییذ ّ تا حْلَ 

اطتفادٍ اس طًْذ هؼوْاًل سهاًی راحتتز اطت کَ طًْذ تا تٌذ ًگِذارًذٍ تَ . ای تویش آًِا را خؼک کٌیذ

 . ّ گزدى هثاًَ خلْگیزی هی کٌذ (پیؼآتزاٍ)راى هتصل ػذٍ اطت ّ اس خزاحت دیذى هدزای ادرار 

ًذاػتَ تاػذ، سیزا خویذگی  (ُزگًَْ خویذگی در لْلَ)اطویٌاى حاصل کٌیذ کَ لْلَ طًْذ پیچ یا گزٍ 

اطویٌاى حاصل کٌیذ کَ کیظَ تخلیَ ادرار ُویؼَ در هکاًی . تاػث هظذّد ػذى خزیاى ادرار هی ػْد

 . پائیي تز اس هثاًَ قزار گیزد، سیزا ادرار تَ طوت تاال تخلیَ ًوی ػْد

 طاػت یکثار، کیظَ را خالی کٌیذ تا اس کؼیذٍ 3 یا 2چٌاًچَ اس کیظَ هتصل تَ پا اطتفادٍ هی کٌیذ، ُز 

 . ػذى طًْذ تْطط ّسى ادرار خلْگیزی کٌیذ
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 : بٍذاضت

آقایاى تایذ . تْصیَ هی ػْد ُز رّس دّع تگیزیذ ّ اًذام خٌظی ّ هحل ّرّد طًْذ تَ تذى را تؼْییذ

اگز دّع گزفتي اهکاى پذیز ًوی تاػذ، . را تَ ػقة تکؼٌذ (پْطت ختٌَ گاٍ)تزای ػظؼتْی خْد غلفَ 

اطتفادٍ اس صاتْى هالین ّ ػْیٌذٍ ُای حاّی هْاد گیاُی . تا ایي ّخْد اًذام خٌظی را تایذ تؼْییذ

 . تْصیَ هی ػْد

اًذام خٌظی را تا آب تؼْییذ ّ تا هالیوت . ٌُگام دّع گزفتي، کیظَ هتصل تَ پا را اس طًْذ خذا ًکٌیذ

اطتفادٍ اس پْدر ّ اطپزی ُا تز اًذام خٌظی هی تْاًذ . اس پْدر تالک اطتفادٍ ًکٌیذ. تا حْلَ خؼک کٌیذ

 . هْخة تزّس ػفًْت در ًاحیَ ػْد

تٌذُای ًگِذارًذٍ خیض را تزای اطتفادٍ . تٌذ ًگِذارًذٍ خؼک را خایگشیي تٌذ ًگِذارًذٍ خیض کٌیذ

تٌذ ًگِذارًذٍ راى را هی تْاى ٌُگام دّع گزفتي تاس کزد، ّلی . رّس تؼذ آّیشاى کزدٍ تا خؼک ػًْذ

 . تایذ آى را ُز چَ سّدتز ٌُگام لثاص پْػیذى تَ راى هتصل کزد

 . ػظتؼْی اًذام خٌظی تؼذ اس هذفْع کزدى تظیار هِن هی تاػذ

 . خاًن ُا تایذ پض اس هذفْع کزدى خْد را اس طوت خلْ تَ ػقة تویش کٌٌذ
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 : مزاقبت َ جایگشیه کزدن کیسً تخلیً ادرار

هزاقثت صحیح اس کیظَ تخلیَ ادرار ّ طًْذ تزای پیؼگیزی اس تزّس ػفًْت، تْی سًٌذٍ یا هؼکالت 

تٌِا سهاًی هی تْاًیذ کیظَ هتصل تَ پا را اس طًْذ خذا . هظذّد ػذى لْلَ تخلیَ ادرار هِن هی تاػذ

هوکي اطت ٌُگام تظتي هدذد کیظَ تَ راى، تَ ػوا تْصیَ ػْد . کٌیذ، کَ تخْاُیذ کیظَ را ػْض کٌیذ

 . کَ کیظَ را تَ پای دیگز خْد تثٌذیذ

 
 

 : رًاهَ ػثاًگاٍ

 دطت ُای خْد را تا آب ّ صاتْى تؼْییذ. 

 ادرار داخل کیظَ هتصل تَ پا را در تْالت ّ یا ظزفی خالی کٌیذ . 

 کیظَ ػة را تَ خزّخی قظوت پائیي کیظَ هتصل تَ پا ّصل کٌیذ. 

  اطت ّ ػیز باساطویٌاى حاصل کٌیذ کَ ػیز خزّخی ّاقغ در اًتِای کیظَ هتصل تَ پا 

 .  اطتبستًخزّخی ّاقغ در اًتِای کیظَ ػة 

 دطت ُای خْد را تؼْییذ . 

 تزای راحتی . ٌُگاهی کَ در تخت خْاب ُظتیذ، تٌذ طًْذ ّ تٌذ ًگِذارًذٍ پا را تاس ًکٌیذ

 .تیؼتز، هی تْاًیذ تٌذ کیظَ هتصل تَ پا را ػل کٌیذ

  ،کیظَ ػة را تَ پایَ هٌاطة آّیشاى کزدٍ ّ یا آى را درّى یک ظزف، تزای هثال یک ططل

 ایي کار اس ًؼت تصادفی ادرار تز رّی سهیي خلْگیزی هی –در کٌار تخت خْاب قزار دُیذ 

 . کٌذ

 :تزًاهَ صثحگاٍ

 دطت ُای خْد را تؼْییذ . 

 اطویٌاى حاصل . ػیز خزّخی کیظَ هتصل تَ پا را تثٌذیذ ّ تٌذُای ًگِذارًذٍ آى را طفت کٌیذ

 . کٌیذ کَ طًْذ در خای خْد هحکن اطت ّ کؼیذگی ًذارد

 کیظَ ػة را خذا کزدٍ ّ ادرار را در تْالت ّ یا ظزفی خالی کٌیذ . 

  تزای  ػظتؼْ اطتفادٍ اس –کیظَ ػة را تا آب گزم صاتْى دار در طیٌک رختؼْیی تؼْییذ 

 . چٌذ قطزٍ هایغ ظزفؼْیی کافی هی تاػذ

 کیظَ را تا . راتط کیظَ را سیز ػیز آب ًگَ داریذ تا آب اس درّى کیظَ ّ لْلَ خزیاى پیذا کٌذ

 .  آب رّاى ػظتؼْ دُیذ تا تواهی آثار صاتْى اس کیظَ ػظتَ ػْد

  کیظَ ػة را تا ػیز تاس در هکاًی تویش، تزای هثال در رّی حْلَ ّ یا تز ًزدٍ دّع، آّیشاى

 .کٌیذ

 چٌاًچَ کیظَ آطیة دیذٍ تاػذ ّ یا ًؼت هی کٌذ، آى را ػْض کٌیذ . 

 یک گْػَ اس کیظَ . اگز کیظَ ػة ػیز تخلیَ ًذاػتَ تاػذ، ُز رّس صثح آى را خایگشیي کٌیذ

 . آًگاٍ کیظَ را تَ داخل ططل ستالَ تیاًذاسیذ. را تزیذٍ ّ ادرار داخل آى را در تْالت خالی کٌیذ

 دطت ُای خْد را تؼْییذ. 
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پزستاران پیص اس مزخص ضذن ضما اس بیمارستان یا کلیىیک، بً ضما وحُي َصل کزدن، جذا کزدن َ 

 . ضسته کیسً ٌا را وطان خُاٌىذ داد

 

 : تزًاهَ ُفتگی

 دطت ُای خْد را ػظتَ ّ آًِا را خؼک کٌیذ . 

 کیظَ هتصل تَ پا را خذا کزدٍ ّ آى را تا کیظَ ای خذیذ خایگشیي کٌیذ . 

 اس دطت سدى تَ اًتِای لْلَ ّرّدی ّ یا طًْذ خْدداری کٌیذ. 

 کیظَ . در ایي سهاى تایذ ُن کیظَ هتصل تَ پا ّ ُن کیظَ ػة اطتفادٍ ػذٍ را تَ دّر تیاًذاسیذ

 . ُا را تا آب ػظتَ، در کیظَ پالطتیکی قزار دادٍ ّ در ططل ستالَ تیاًذاسیذ
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 وحُي بزخُرد با مطکالت احتمالی

 
 

 ادرار تخلیً ومی ضُد؟ 

  آیا طًْذ ّ یا لْلَ آى پیچ خْردٍ یا فؼزدٍ ػذٍ اطت؟ 

 آیا هظیز لْلَ تَ کیظَ هظذّد ػذٍ اطت؟ 

 آیا کیظَ در هکاًی پائیي تز اس ططح هثاًَ قزار دارد؟ 

  آیا تٌذُای ًگِذارًذٍ درطت تظتَ ػذٍ اًذ ّ دریچَ ّرّدی کیظَ هتصل تَ پا را هظذّد ًوی

 کٌٌذ؟

  طؼی کٌیذ خایگاٍ ّ حالت قزار گزفتي طًْذ را، تزای هثال اس یک پا تَ پایی دیگز، تغییز

 . دُیذ

  آیا یثْطت داریذ؟ 

  لیْاى هایؼات هی ًْػیذ؟ 8آیا در رّس  

 کیظَ ای خذیذ را اهتحاى کٌیذ . 

 
 درار ٌمچىان تخلیً ومی ضُد؟

تا پزطتار کٌتزل ادرار، پزطتار اّرّلْژی، پزطتار هٌطقَ، پشػک ػوْهی یا تخغ اّرژاًض 

 . تیوارطتاى هحلی خْد تواص تگیزیذ

 
 :خشئیات تواص
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در صُرت بزَس مُارد سیز، با پزستار مطاَر کىتزل ادرار، پزستار اَرَلُژی، پزستار مىطقً یا 

 :پشضک خُد مطُرت کىیذ

 َادرارتاى کذر، غلیظ یا خًْی ػذٍ ّ پض اس ًْػیذى هایؼات اظافَ تَ حالت ػادی تاس ًگؼت. 

 ادرار رًح آّر اطت، یا تْیی سًٌذٍ ّ هؼکْک دارد. 

 ّ ٍیا در ًاحیَ ػکن احظاص ًاراحتی هی کٌیذ/خزیاى ادرار تَ هذت چٌذیي طاػت قطغ ػذ . 

 طًْذ اس هدزای ادرار خارج ػذٍ اطت . 

 ادرار اس اطزاف طًْذ ًؼت هی کٌذ . 

 در ًقطَ تواص طًْذ تا پْطت، احظاص خارع، قزهشی یا درد هی کٌیذ . 

 تة تاال غیزقاتل تْخیِی داریذ . 

 احظاص ًاخْػی هی کٌیذ . 

 در هْرد ًحٍْ هزاقثت اس طًْذ ّ کیظَ ادرار ًگزاًی یا طْالی داریذ . 
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 پس اس تزک بیمارستان

بیمارستان بایذ تجٍیشات کافی بزای مصزف یک ماي را تا پیص اس تحُیل سفارش بعذی در اختیارتان 

 .بگذارد

پض اس هظتقز ػذى در هٌشل، پزطتاراى کٌتزل ادرار، پزطتاراى اّرّلْژی یا پزطتاراى هٌطقَ هی 

تذیي هٌظْر، ػوا ًیاس تَ ًاهَ پشػک . تْاًٌذ در طفارع دادى تدِیشات صحیح تَ ػوا کوک کٌٌذ

یا آسهایغ ارسیاتی /ییوارطتاى ّ یا پشػک خْد داریذ، کَ در آى اًذاسٍ طًْذ ّ تاریخ تؼْیط طًْذ ّ

ایي ًاهَ تایذ تَ پزطتار کٌتزل ادرار، پزطتار اّرّلْژی یا پزطتار . تْاًایی تخلیَ هثاًَ قیذ ػذٍ تاػذ

 . هٌطقَ دادٍ ػْد

 کمک مالی

اگز ػوا تایذ تطْر دائن اس طًْذ اطتفادٍ کٌیذ، ػایذ ّاخذ ػزایط دریافت کوک هالی خِت پزداخت 

پزطتار هؼاّر کٌتزل ادرار، پزطتار اّرّلْژی یا پزطتار هٌطقَ تَ ػوا در پز . ُشیٌَ تدِیشات تاػیذ

 . کزدى درخْاطت ًاهَ تزای دریافت کوک هالی کوک خْاُذ کزد

 تُسیع کىىذگان تجٍیشات

 در هْقؼیتی اظطزاری، چٌاًچَ ػوا خْدتاى تدِیشات خْد را خزیذاری هی کٌیذ، تْسیغ کٌٌذٍ سیز 

 . هی تْاًذ تَ ػوا کوک کٌذ
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چٌاًچَ در هکالوَ تَ ستاى اًگلیظی هؼکل داریذ ّ توایل داریذ تا ها در هْرد اطالػات ارائَ  

 تا ها 131450دادٍ ػذٍ صحثت کٌیذ، هی تْاًیذ تا اطتفادٍ اس خذهات تلفٌی هتزخن ُوشهاى تَ ػوارٍ 

 :تواص تگیزیذ

 ستاًی کَ تَ آى هکالوَ هی کٌیذ را ًام تثزیذ (1

 ػوارٍ تلفي ها را در اختیار آًِا تگذاریذ (2

ًام ػخصی کَ هی خْاُیذ تا اّ صحثت کٌیذ را ارائَ دُیذ ّ پای تلفي هٌتظز تواًیذ تا  (3

 ارتثاطتاى تزقزار ػْد  

 . خذهات هتزخوی تطْر رایگاى در اختیار ػوا قزار دارًذ
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 طاتقَ ػخصی طًْذ

 
 

 ػالهت تداری  

 اًذاسٍ طًْذ 

 اًذاسٍ تالْى تادکٌکی 

 تاریخ خاطاسی 

 
 :تؼْیط تؼذی

 
 تاریخ طاػت
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