بطاقة المعلومات والحقائق الخاصة
بالمريض

البوباء المزروعة
حاجز

مقدمة
بوباء

ق سطرة

سوف تجد في هذا الكتيّب معلومات عن البوباء
المزروعة لديك .قد يطلق على البوباء أيضا اسم
باردبورت ® BardPortأو ميديبورت® Mediportأو
باوربورد ® PowerPortأو بورت-أ-كاث Port-A-
® .Cathتتوفر عدة أنواع من البوبات (الشكل .)۱
سيختار طبيبك البوباء األكثر مالءمة لك وللعالج الذي
تتلقاه.
تشبه البوباء الوريد االصطناعي .هناك عدة أسباب لزرع
البوباء لديك .فليس من السهل بدء خط داخل الوريد لدى
بعض الناس من أجل إدخال األدوية أو سحب الدم لفحصه.
يحتاج بعض الناس لتلقي العالج الكيميائي بشكل مستمر
لعدة أيام .وأحيانا يجب أن يعطى العالج الكيميائي في
أوردة أكبر من تلك الموجودة في ذراعيك .يتيح وجود
البوباء توصيل الدواء إلى مجرى الدم عبر وريد كبير .هذا
ويتم تصنيع البوباء من مواد آمنة لالستعمال الطويل األمد
في الجسم.

ال ش كل ۱

البوباء
يمكن للبوابة المزروعة أن تبقى في مكانها لسنوات ،كما أن وجود البوباء يجب أن يجعل العالجات أسهل بالنسبة إليك .ستتمكن من تلقي السوائل
الوريدية بأمان وسهولة .وفي العادة من الممكن أن يتم سحب الدم من أجل الفحوص عن طريق البوباء .بعض البوابات مصممة خصيصا
لالستعمال أثناء الدراسات التصويرية ،مثل التصوير الطبقي المحوري المحوسب .سيخبرك طبيبك إذا كان لديك أحد هذه البوباءات ،وهي تدعى
بوباءات "القوة-القابلة للحقن".
تتألف البوباء المزروعة من قسمين :البوباء والقسطرة (الشكل  .)۱البوباء عبارة عن حاوية للسوائل التي ستتدفق عبر القسطرة .وهي مزودة بمركز
مرتفع أو حاجز مصنوع من مادة مطاطية ذاتية اإلغالق .القسطرة عبارة عن أنبوب بالستيكي مرن صغير من أجل (إدخال السوائل في /سحب
السوائل من) الجسم .وهو يتصل بالبوباء التي توضع تحت الجلد .يوضع الطرف اآلخر للقسطرة في وريد كبير بقرب قلبك .تدخل إبرة خاصة في
الحاجز لتوصيل السوائل الوريدية أو الدواء .ينتقل الدواء من البوباء عبر القسطرة ومنه إلى مجرى الدم.
يعتبر قياس البوباء كقياس قطعة نقدية صغيرة أو ربع دوالر.
من الممكن أن يكون شكلها مستديرا أو متطاوال أو مثلثا.
وهي تزرع عادة أسفل منتصف الترقوة
األيمن بحوالي بوصة واحدة .تسبب البوباء
عادة رفع جلدك حوالي نصف بوصة أكثر من
ارتفاع الجلد الطبيعي .وستتمكن على األغلب
من الشعور بها تحت الجلد (الشكل  .)2۲من غير
المحتمل أن تكون واضحة للعيان عندما ترتدي سترة
 .وغالبا ال توضع في المنطقة Vذات ياقة بشكل
الموافقة لشريط حمالة الثدي.
الشكل۲
ال ش كل
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صفحة  ۱من ۳
البوباء المزروعة

Your Implanted Port

يمكن لممرض تلقى تدريبا خاصا أن يضع إبرة داخل البوباء عبر جلدك .وهذه العملية
 .)۳بعض البوابات المزروعة لها حاجزان .يمكنك
تدعى "الوصول" إلى البوباء (الشكل 3
وضع إبرة في كل حاجز .وهذا ما يطلق عليه البوباء المزدوجة الفوهة .وهي تستعمل
لدى المرضى الذين يحتاجون إلى أكثر من نقطة للوصول .إذا كان هناك بوباء واحدة فهي
تدعى البوباء الوحيدة الفوهة.

زرع البوباء
تزرع البوابات إما باالستعانة باألشعة التداخلية أو في غرفة العمليات .هذا اإلجراء قصير
األمد .سيتم وضع خط وريدي في ذراعك من أجل هذا اإلجراء .وستعطى دواء عبر هذا
الخط الوريدي سيجعلك تشعر بالنعاس ،وهو مخصص للتحكم باأللم والتوتر .سيتم
تنظيف المنطقة التي ستزرع فيها البوباء كما ستخ ّدر بواسطة مخ ّدر موضعي .سيعطى
الدواء المخ ّدر لك في موضعين ،العنق والصدر.

الشكلش كل ۳
ال

سيجري الطبيب شقا صغيرا (أصغر من نصف بوصة) فوق الترقوة .كما سيجري شقّا
 ۲-۱بوصة) تحت الترقوة .سيتم فتح نفق تحت الجلد بين الشقين .يُمرّ ر
آخر (بطول 2 – 1
القسطرة عبر هذا النفق ثم يدخل في الوريد بلطف .سيقوم الطبيب بتشكيل جيب تحت
الجلد حيث ستسقر البوباء .بعد ذلك ستتم خياطة هذا الجيب إلغالقه.

بعد العمليّة
عند نهاية العمليّة ،ستجد لديك واحداً مما يلي في موضع العملية:



ضمادتان صغيرتان تغطيان الشقين اللذين تمت خياطتهما .في حال وجود هاتين الضمادتين فال تسمح بتعريضهما للبلل وال تزلهما لمدة ثالثة
أيام إال إذا اشار الطبيب بذلك.
مادة شفافة ثابتة مرتبطة بالجلد يُطلق عليها درمابوند ® .Dermabondأحيانا ستجد قطعا ً صغيرة من الشريط الالصق أو الضمادة مغطية
لمادة درمابوند .سيبقى درمابوند في مكانه إلى أن يزول من تلقاء ذاته .ال تقطعه أو تخدشه بغرض إزالته .ال تضع غسوالً أو مواد الصقة
فوق الضمادة ،فهذا قد يسبب تم ّزق درمابوند ويتعارض مع عملية الشفاء.

إذا كان سيتم استعمال البوباء في نفس اليوم ،فستجد في البوباء إبرة دخول مغطاة بضمادة .كما ستجد ضمادة صغيرة فوق الش ّ
ق العلوي.
من المعتاد أن تشعر ببعض األلم في موضع الش ّ
ق .سيتراجع هذا األلم خالل  ٤۸ – ۲٤ساعة .يمكنك تناول مسكنات األلم التي ال تحتاج إلى وصفة
طبية إذا كنت بحاجة إليها .ال يحتاج معظم المرضى إلى مسكنات األلم التي تحتاج لوصفة طبية .وضع حزام األمان في السيارة قد يسبب بعض الضغط
على الشقين .إذا كانت الحالة كذلك فيمكنك أن تستعمل وسادة صغيرة أو منشفة ملفوفة بين شريط حزام األمان وجسمك.
عليك أن تتجنب القيام ببعض النشاطات في األيام القليلة األولى.
 ال تمارس التمارين التي تتضمن م ّد أو ش ّد األطراف بقوّة.
 ال ترفع أي شيء يزيد وزنه عن  ۱۰أرطال ( 5كلغ تقريبا) عندما يكون الجرح في طور الشفاء .ويستغرق هذا األمر أسبوعين عادة.
 تجنب الرياضات التصادمية في الفترة التي تكون فيها البوباء مغروسة لديك.
ستتمكن من استئناف نشاطاتك اليومية الطبيعية بمجرد شفاء جروحك .ويمكنك ممارسة السباحة مع وجود البوباء بمجرد شفاء الجلد طالما أنها ال
تحتوي على إبرة .يحتاج الجلد المغطي للبوباء إلى تنظيف واستحمام عاديين .لست بحاجة إلى ضمادة إذا كانت البوباء قيد االستعمال .عندما تكون
البوباء قيد االستعمال ستكون هناك ضمادة شفافة لتغطية اإلبرة .ويجب أن تبقى في مكانها دون أن تتعرض للبلل .لن يشعر معظم الناس بوجود البوباء
لديهم .لن تسبب البوباء بإطالق أجهزة الكشف عن المعادن.
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االعتناء بالبوباء
ستحتاج البوباء للشطف مرة كل أربع أسابيع عندما تكون قيد االستعمال .ويتم هذا للتأكد من عدم انسداد قسطرة البوباء .إذا اصيبت البوباء باالنسداد،
فلن تكون صالحة لالستعمال وقد نحتاج لرفعها .تُشطف القسطرة بدواء يدعى الهيبارين .يمنع الهيبارين تشكل الخثرات .الرجاء إخبار طبيبك إذا كنت
مصابا بالحساسية من الهيبارين .ستكون بحاجة لنوع خاص من البوباءات .يجب أن يتم شطف البوباء الخاصة بك من قبل ممرض مدرب تدريبا خاصا.
ال تسمح ألي شخص غير مطّلع وال مدرب على التعامل مع البوباء ،باالقتراب والوصول إلى بوباءتك .سيتم شطف البوباء أيضا مباشرة قبل رفع
اإلبرة عنها بعد كل جلسة عالج أو تسريب .إذا تم االعتناء بالبوباء الخاصة بك بطريقة مالئمة ،فمن الممكن أن تبقى في مكانها طالما شعر طبيبك بأنك
بحاجة إليها .سيتم رفعها من خالل إجراء مشابه لإلجراء الذي زرعت فيه.

اتصل بطبيبك بعد إجراء الزرع إذا:






أصبت بألم جديد في موضع البوباء أو إذا ازدادت ش ّدة األلم.
الحظت وجود تورم أو كدمة يزداد حجمها في الموضع.
الحظت وجود قيح أو سائل يخرج من الجرح.
كان مكان الجرح دافئا أو لينا ً أو أحمر اللون أو متهيّجاً.
ارتفعت درجة حرارتك ألكثر من  ۱۰۱درجة فهرنهايت (۳۸٫۳درجة مئوية).

استعن ببيانات االتصال المدرجة أدناه.
بيانات االتصال
إذا تم وضع البوباء في غرفة العمليات ،يُرجى االتصال بعيادة الطبيب الذي وضعها لك.

الطبيب _______________________________ رقم الهاتف_______________________________________

الممرض _____________________________ رقم الهاتف_______________________________________

بعد الساعة الخامسة مساء وفي عطلة نهاية األسبوع ،اتصل بمركز رعاية الطوارئ على الرقم  (212) 639-7203واطلب التحدث إلى أحد
الممرضين.
إذا تم وضع البوباء في قسم األشعة التداخلية ،يُرجى االستعانة ببيانات االتصال التالية:
 من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة ،من التاسعة صباحا ً وحتى الخامسة مسا ًء ،اتصل بالرقم  212-639-2236واطلب التحدث إلى أحد
الممرضين.
 في الساعات التالية وأثناء عطلة نهاية األسبوع ،اتصل بالمشغل على الرقم  212-639-7900واطلب التحدث إلى الشخص المناوب في قسم
األشعة التداخلية.
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