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 راهنمای مراقبت از استومی )ایلئوستومی و کلستومی (

  

 

 

 

 

 

 استوما چیست؟ 

 که از طریق آن روده  کوچک و یا روده بزرگ به خارج از شکم راه می یابند ،سوراخی است در جدار شکم

ج فاقد عضالت اسفننکرر  بفرا  کنرفرر خفرو ،خروجی و مواد دفعی از طریق آن دفع می شوند.چون این راه

بنابرین فرد کنررر اراد  رو  دفع روده ا  ندارد و الزم است از کیسه مخصفو  جتفت  ،مواددفعی می باشد

 جمع آور  مدفوع اسرناده کند.

 محل و اندازه   اسروما به نوع بیمار  و نوع عمل جراحی ویا شرایط فیزیکی )شکم بیمار( بسرگی دارد. 

 اسروما ممکن است دائم یا موقت باشد.

 از جدار شکم برا  خروج مواد دفعی . کوچکبیرون گذاشرن روده  وستومی چیست؟ایلئ 

تراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بتداشری درمانی ت  

مدیریت امور پرسرار   –نت درمان معاو  

امام خمینی )ره( بیمارستان  
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بیرون گذاشرن روده بفزرگ )کووفون( از جفدار شفکم بفرا  خفروج مفواد  کلستومی چیست ؟ 

  .دفعی

 انواع کیسه های استومی  

ن روز مفورد انرتا   کیسه جتت تخلیه باز می باشد وهر کیسه می توانفد بفرا  چنفدی کیسه ی قابل تخلیه :

  اسرناده  قرار گیرد.

 انرتا  کیسه بسره و غیر قابل تخلیه می باشد وفقط یکبار اسرناده می شود. کیسه ی غیر قابل تخلیه :

  کیسه و محافظ پوسری به همدیگر مرصل هسرند. کیسه یک تکه : 

 .کیسه و محافظ پوسری ) چسب پایه (از همدیگر جدا هسرند کیسه دو تکه :

 

  مدت استفاده کیسه: 

 روز قابل اسرناده هسرند و مجدداً باید تعویض شوند. 5 -7معموال کیسه ها  قابل تخلیه برا  مدت  
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 زمان مناسب تعویض کیسه:  

 قبل ازخوردن صبحانه که اسروما فعاویت کمرر  دارد مناسب است . ،د در ساعات اوویه صبحبرا  بیشرر افرا

 به خاطر داشره باشید که:

 .نقش مهمی در پیشگیری از عوارض استومی دارد ،انتخاب کیسه مناسب 

 رژیم غذایی 

   به رژیم غذایی خود باز گردید.     شدن دوران  نقاهت می توانید پس از سپر 

 خوبی بجوید.ه ود را آهسره و با دهان بسره  بغذا  خ 

  ویوان(. 8-01در طور روز به طور منظم مایعات مصرف شود )معادر 

 .در روزها  گرم مصرف مایعات را افزایش دهید 

 (  در روز  4-5خوردن غذا  کم در) وعده 

 غذاها را بفه اعرفدار  این  تیا گاز در سیسرم گوارش شوند  بترر  اس وغذاها می توانند سبب تووید بو  بعضی از

  .مصرف کنید

 غذاهایی که باعث نفخ می شوند: 

          .حبوبات-پیاز-خیار-وبو-شلغم  -تربچه -ترب  -کلم -آب جو  -نوشیدنی ها  گازدار

 غذاهایی که بوی نا مطبوع تولید می کنند: 

 . کلم-پنیر—شلغم-حبوبات-ووبیا-سیر-تخم مرغ-ماهی
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 غذاهایی که مدفوع را سفت می کنند:

 . سیب زمینی-نان-پنیر-برنج-گوشت-کمپوت سیب

 غذاهایی که اگر خوب جویده نشوند باعث انسداد می شوند:

 .پاپ کورن )ذرت (-میوه ها  خشک-سبزیجات خام-قارچ-نارگیل-کرفس-آجیل ها

 زندگی با استومی 

 لباس پوشیدن: 

 نوارها  کمر   محکم خوددار  کنید. از پوشیدن کمر بندها  بسیار سنت یا

 حمام: 

 شما می توانید با کیسه و یا بدون کیسه اسرحمام کنید.

 کار: 

 کیسه و وسایل اضافی با  خود به همراه داشره  باشید. ً  حرما ،هنگام خروج از منزر و مراجعه به محل کار

 مسافرت: 

 خود داشره باشید.همراه و کلیه وسایل اسرومی رابه اندازه مورد نیاز کیسه 

 ورزش: 

 از ورزشتا  سنگین و وزنه بردار  اجرناب کنید.

 حاملگی: 

 منعی برا  حاملگی وجود ندارد . ،با  وجود عمل اسرومی
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  :نکات مهم مراقبت از استومی

 مانند داخل دهان قرمز و مرطوب می باشد. ،بافت اسروما  

 در اثفر ضفربه بفه راحرفی خفونریز ،به آن خفوددار  شفود اسروما حس ندارد؛ بنابراین از فشار ،ضربه و صدمه      

 کند. می

 به طور مرتب سایز اسرومی خود را اندازه  د،ه ها  اور بعد از جراحی تغییر کنسایز اسرومی ممکن است در هنر

 گیر  کنید.

 .موها  اطراف اسروما کوتاه شود 

 از آب نیم گرم اسرناده نمایید. ،جتت پاک کردن پوست 

 ا با اسرناده از پارچه نرم وخشک تمیز نمایید .پوست ر 

  حجم کیسه اسرومی پر شد آنرا تخلیه نمایید 3/0زمانی که. 

 از مدتی مدفوع ترشحات خروجی به شکل  مایع  جریان می یابد پس   ،به فاصله کوتاهی بعد از  ایجاد  اسرومی

 .خواهد شدخمیر  شکل 

 عویض کنید.اطراف کیسه نشت داشت آن  را ت هر زمان که 

در صورت مشاهده هر یک ازعالیم زیر با جراح یا پرستار مراقب استوما تماس  

  بگیرید :

 تغییر رنگ شدید در اسروما از قرمز روشن تا بننش تیره.   
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 ه .خونریز  مداوم یابه مقدار زیاد داخل کیس 

 خونریز  اطراف اسروما. 

 اد از اسروما و تتوع  و اسرنراغ مداومدرد شکم با گرفرگی عضالت شکم همراه با عدم خروج مو.  

 ) تغییر  غیر طبیعی در شکل و اندازه اسروما ) بیرون زدگی یا تو رفرگی.  

 استار ها  مداوم همراه با کاهش حجم آب بدن.  

  

 


