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 تغيير قطع الفغر:

 لم يتم  تم االجراء الرقم

A :)تغيير قطع القغر )الجيب   
   حدد المريض وقدم نفسك 1
فراغ الجيب وذلك عندما يكون نصفه أو ثلثه ممتلئ أو قيم الحاجة إل 2

 هناك تسرب من الجيب
  

   جمع األدوات الهامة 3

   اشرح االجراء للمريض 4
   أوصل قبولك ودعمك للمريض 5
   أمن الخصوصية 6

ساعد المريض على الجلوس أو االستلقاء بشكل مريح في السرير أو  7
 الجلوس أو الوقوف في الحمام

  

   اغسل اليدين 8
   ارتد القفاذات النبوذة 9

أزل الجيب وضعه في الوعاء الكلوي. اترك القطعة تثبيت كيس  11
 الفغر في مكانها.

  

   نظف الفغر باستخدام قماش ناعم أو فوطة مع ماء دافىء 11
   افحص لون الفغر، حجمه، شكله والنزف أو أي تغييرات أخرى  12

شكل كامل بتربيت بواسطة الشاش وغطها بشاش جفف المنطقة ب 13
 رطب

  

   فرغ محتوى الجيب من خالل فتحته في الحمام 14
   قيم تماسك وكمية الفضالت 15
اغسل الحقيبة ذات النوعية التي يعاد استعمالها وافركها بالماء  16

 الجاري والصابون المعتدل ثم اشطفها وجففها
  

يب الجيب النظيف إلى قطعة تثبيت أزل الشاش وأعد وصل وترك 17
 الفغر ثم أغلق قاعدة الجيب باستخدام ملقط مناسب

  

   أزل وتخلص من القفاذات 18
   أعد المريض لوضعية مريحة 19
   تخلص من األدوات حسب السياسة\خزن 21
التوثيق: تاريخ ووقت تغيير الجيب، لون وحجم الفغر، كمية ولون  21

 تجابة المريض، وأي تغييرات في الفغروتماسك الفضالت، اس
  

 

 



 

 

 لم يتم  تم االجراء الرقم

A :)تغيير قطع القغر )القطعة المثبتة لكيس الفغر   
   حدد المريض وقدم نفسك 1

   قيم الحاجة لتبديل القطعة المثبتة للفغر 2
   جمع األدوات الهامة 3
   اشرح االجراء للمريض 4
   أوصل قبولك ودعمك للمريض 5
   أمن الخصوصية 6
   اغسل اليدين 7
   ارتد القفاذات النبوذة 8
   أفرغ الجيب، أزله وضعه في الوعاء الكلوي.  9

   انزع القطعة المثبتة لكيس الفغر ببطء بينما تدعم الجلد 11
ء نظف الفغر والجلد المحيط به باستخدام قماش ناعم أو فوطة مع ما 11

 دافىء وجفف بالشاش
  

افحص لون الفغر، حجمه، شكله والنزف وقيم الجلد المحيط بالفغر  12
 لإلحمرار والتقرح

  

   قس الفغر بمساعدة المرشد 13
ضع مرشد القياس على خلفية القطعة المثبتة للفغر وحدد دائرة عليه  14

 بحيث تكون بحجم فتحة الفغر
  

   لفغر بواسطة الالصق الخاص بالفغرامأل الجلد المكشوف حول ا 15
أوصل الجيب النظيف إلى قطعة تثبيت الفغر ثم أغلق قاعدة الجيب  16

باستخدام ملقط مناسب. طبق سحب خفيف للجيب للتأكد من ثباته في 
 مكانه.

  

   أزل وتخلص من القفاذات 17
   أعد المريض لوضعية مريحة 18
   سةتخلص من األدوات حسب السيا\خزن 19
التوثيق: تاريخ ووقت تغيير القطعة المثبتة لكيس الفغر، لون وحجم  21

الفغر، كمية ولون وتماسك الفضالت، استجابة المريض، وأي 
 تغييرات في الفغر

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 لم يتم  تم االجراء الرقم

A غسل فغر القولون   
   حدد المريض وقدم نفسك 1
ان هناك فغرين حدد أي واحد منهما تاكد من األمر الطبي. إذا ك 2

 بحاجة إلى غسل
  

جمع األدوات الهامة. احصل على النمط الصحيح والكمية المناسبة  3
 من السائل المنظف

  

   اشرح االجراء للمريض 4
   أوصل قبولك ودعمك للمريض 5
   أمن الخصوصية 6
رير أو ساعد المريض على الجلوس أو االستلقاء بشكل مريح في الس 7

 الجلوس أو الوقوف في الحمام
  

   اغسل اليدين 8
   ارتد القفاذات النبوذة 9

   أزل الحقيبة، وضعها في الوعاء الكلوي.  11
   ركب كم الغسيل على فوهة الفغر 11
   فرغ الهواء من قثطرة الغسل وزلق قمة القثطرة 12
   مدد الفغر فقط عند الضرورة 13
   سم فقط باستخدام حركة دائرية 7.5 أدخل القثطرة 14
   تجنب ادخال القثطرة عند وجود مقاومة 15
مل من سائل الغسل بشكل بطيء بحيث تكون 511-مل311أدخل  16

 مل(1111حرارته قريبة من حرارة الجسم )الحجم الكلي 
  

أوقف تدفق السائل مؤقتا أو أبطئه اذا اشتكى المريض من تشنج أو  17
 ألم بطني

  

   نظف وجفف الجلد حول الفغر بعد الغسل 18
   أزل وتخلص من القفاذات 19
   أعد المريض لوضعية مريحة 21
التوثيق: لون وحجم الفغر، حالة الجلد حول الفغر كمية ولون وتماسك  21

 الفضالت، استجابة المريض
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