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Чрез подкрепата си в чистата интермитентна катетеризация, медицинската сестра играе водеща роля 

за приобщаването на детето със спина бифида в училището и в детската градина.  По-малките деца се 

катетеризират от възрастен, а по-големите извършват сами тази процедура. 

У дома обикновено катетеризацията се прави от родител или друг близък. В училище този ангажимент, 

може да се поеме от сестрата или друг здравен специалист, като част от дейностите по подпомагане на 

процеса на наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания. След въвеждащо обучение, личният 

асистент също може да катетеризира детето. Наблюдаващият лекар следва да издаде предписание за 

честотата. 

Преди да се спрем на конкретните стъпки от процедурата, обръщаме внимание на някои общи моменти:

 Заедно с предписанията от лекуващия лекар, е важно родителите да предоставят и копия от 

друга медицинска документация, свързана с урологичното състояние на детето: резултати от 

изследвания, епикризи от урологични операции, списък с назначени медикаменти и др. Нужна е 

поне една среща в спокойна обстановка, по време на която двете страни да обсъдят очакванията 

си и по възможност да изготвят здравен паспорт ;(вж. Приложение 6)

 Ако училищната сестра няма опит в процедурата, най-добре ще е първите няколко пъти да 

присъства родител;

 Катетеризацията може да се извършва в тоалетната, когато помещението е достатъчно голямо, 

чисто, осветено и осигурява необходимото уединение. Ако тези условия не са налични, 

подходящо би било използването на здравния кабинет или друго помещение с ВиК;

 Катетрите и другите необходими консумативи трябва да се осигурят от семейството на детето. 

Най-добре е това да става предварително и за по-голям интервал от време, примерно за 5-6 дни 

напред, за да се избегне риска детето да остане без катетри. Необходимо е да се изготви график 

за доставките на консумативи, удобен и за двете страни;

 Режимът за катетеризации трябва да отговаря на лекарските предписания и на графика на 

детето. За да се насърчи социалното приобщаване и свободното общуване с връстници, би било 

удачно времето да не съвпада с голямото междучасие;

 Учителите трябва да бъдат предупредени, че процедурата отнема време и детето може да 

закъснее за час.

 Това не е стерилна техника, но все пак е важно да се съблюдават високи хигиенни стандарти;
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 Видът и миризмата на урината са показател за наличие на уроинфекции. Ако урината е мътна, с 

остра миризма, много вероятно е детето да има такава инфекция. Всъщност голяма част от 

пациентите на чиста интермитентна катетеризация имат асимптомна бактериория, която сама 

по себе си не е индикация за нуждата от лечение (Bakke, 1991). Когато липсват симптоми като 

общо неразположение, отпадналост, главоболие, висока температура, обикновено е достатъчно 

да се увеличи приема на течности и да се приема няколко дни сок от червена боровинка;

 Времето прекарано с детето по време на процедурите по катетеризиране е добра възможност за 

сестрата да промотира здравословни навици свързани с урологичното състояние, като обърне 

внимание на добрата хигиена, приема на течности и др;

 По време на катетеризиране детето може да има въпроси свързани със здравословното си 

състояние или конкретни действия от процедурата. Нека сестрата не се страхува да дава 

разяснения, като поднася информацията ясно, с положително отношение и на достъпен език; 

· Като разяснява и повтаря на глас отделните стъпки от процедурата, сестрата помага за прехода 

към самокатетеризацията. Дори детето още да не е готово, чрез повтаряне то заучава 

последователността и когато емоционално съзрее, преходът ще е по-лесен;

 Заради когнитивни предизвикателства, за някои деца е трудно да се справят сами и в по-голяма 

възраст. Често забравят поредността на стъпките или че е време за катетър. В този случай 

ролята на сестрата е по-скоро да супервизира детето.

 Сестрата трябва да подхожда с нужната дискретност към катетеризациите, която да 

съответства на разбиранията на детето и семейството. Има деца, които говорят свободно за това 

пред връстниците си, но за други тази тема е табу. Сестрата трябва да уважава ценностите на 

детето и да се придържа към тях.
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