
 

 

بر روی جداره شکم از روده ) سوراخ ( ایجاد یک استوما  کلستومـی

 مقعــد جای به مدفوع دارد کـلوستـومی که فردی در. باشد بزرگ می

در این عمل مسیر روده بزرگ عوض شده . شود می خارج کلستـومی از

روده بزرگ بصورت استوما از پوست شکم خارج و مواد دفعی و انتهای 

  شود آوری می ای جمع آن داخل کیسه

 .    

الزم است بدانید اندازه کلستومی بعد از عمل جراحی بزرگ و متورم 

است که با گذشت چندین هفته و بهبودی کامل اندازه آن کوچکتر 

  .خواهد شد 

  ؟باید انجام دهیمکولستومی  عملچه مراقبتهایی قبل از 

قبل از عمل در مورد انتخاب محل کلستومی با پزشک  

پزشک در خصوص گذاشتن کولستومی با شما . همکاری کنید

باشد، تا  شلوار می بهترین محل در ناحیه کمربند. کند صحبت می

حین نشستن در چین شکم نرود و دسترسی با دست به آن ساده 

 .باشد

 .ه ثبت شودالزم است رضایت شما در پروند 

درمورد دائم یا موقتی بودن کلستومی با پزشک خود صحبت  

 .کنید

 .بتراشیدرا از زیر سینه تا باالی زانو و هر دو دست  موهای بدن 

با پرستاران و کادر درمانی همکاری الزم را داشته باشید تا از  

 .طریق سرم به شما مواد الزم را تجویز کنند

 .باقیمانده استفاده کنید کم چند روز قبل از عمل از عذاهای 

ای گذاشته شود تا از  معده - ممکن است برای شما لوله بینی 

 .این طریق تخلیه روده و شستشو توسط سرم انجام شود

چند روز بعد از عمل هم باقی بماند، از  ممکن است این لوله تا

 .ن خودداری کنیدآدست زدن و درآوردن 

  

  

  

 باید انجام دهیم؟کولستومی  از عمل چه مراقبتهایی بعد

ای پالستیکی متصل  در محل سوراخ شده در روی شکم کیسه 

 . خواهد شد که انواع مختلفی دارد

چند روز یا چند نوبت اول کولستومی شما توسط پزشک و پرستار 

شستشو و بعد به شما نحوه مراقبت و تعویض کیسه آن بطور علمی 

  .آموزش داده خواهدشد

  

 

کیسه و یا تعویض آن بهترین روش برای پیشگیری از پر   تخلیه 

هنگامی که نصف حجم کیسه پرشد . شدن کیسه کلستومی است

 . اقدام به تخلیه و یا تعویض کیسه نمائید 

کنید روش  در صورتی که از کیسه های خاص تخلیه استفاده می 

  .استفاده از آنرا از شرکت مربوطه بخواهید 

آن  اطرافبا الکل پاک نکنید چون پوست  ا رااطراف محل استوم 

 .شود خشک و باعث سوزش می

 .موهای اطراف استوما را حتما بتراشید 

 .جهت تمیزکردن استوما فقط از آبگرم و حوله نرم استفاده کنید 

 .در صورت نیاز به صابون از شامپو بچه استفاده کنید 

( پوشیدن لباس عادی و ورزش  - ض دینیئدر مورد انجام فرا 

شود و همه این موارد را  هیچ اختاللی ایجاد نمی) البته بعد از مدتی 

 .توانید انجام دهید می

مطمئن باشید در صورت استفاده صحیح از کیسه بجز در زمان  

 .شود تعویض بویی از آن خارج نمی
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