
از مراقبت

(استوما)استومي
شـمابيمار بـه راهنمـا اين گرامي

مي اسـتكمك مهم اين كنيد. كنترل را آن و بشناسيد بهتر را خود استومي تا كند

تحـت نفـر هزاران ساله همه دارد. استومي كه نيستيد شخصي تنها شما بدانيد كه

مي قرار استومي گيرند.جراحي

چيست؟ استوما
اسـتوم معنـيكلمه بـه ا

مـي ازدهانـه برخــي در باشـد.

اســتوما بيمــار بــراي بيماريهــا

مي گردد.تعبيه

اسـتوما، تعبيـه از هدف

محل اين از مدفوع خروج اجازه

يابد، بهبود ديده صدمه محل يا بيماري كه زماني موقت(تا طور ميبه دايم باشـد.يا

ا مقعد از خروج جاي به مدفوع دارد استومي كه فردي ميدر خارج محل اين شود.ز

مي بزرگ و متورم استوما جراحي از پس چنـدبالفاصله گذشـت بـا كه باشد

مي كوچكتر آن اندازه شود.هفته

پوست: از مراقبت
چسبيدن جهت شرط مهمترين استوما اطراف پوست داشتن نگه سالم و تميز

مي شما بدن به استومي اكيسه پوست كيسه تعويض بار هر در اسـتوماباشد. طـراف

استوما مراقب پرستار يا پزشك به را اگزما يا قرمزي تورم، هرگونه شود. بررسي بايد

دهيد. اطالع

چربـي بـدون هـاي صـابون از اسـت بهتر استحمام هنگام نماييد. استحمام

مي پاك پوست از آساني به كه نماييد شود.استفاده

غذايي: رژيم
مي بهبودي دوران شدن سپري از گرديـد.بعد باز خود معمولي رژيم به توانيد

را ادويه پياز، سير، ماهي، مرغ، تخم بعدكمتركلم، هفته هشت تا شش كنيد. مصرف

جملـه از كنيـد. اجتنـاب هسـتند فيبـر از سرشـار كه غذاهايي مصرف از عمل از

مي شل را مدفوع كه ميوهكند:غذاهايي انگور، آب آلـو،كلم، مـوز، جز به تازه هاي

و... باشد.مياسفناج

مي سفت را مدفوع كه مانندغذاهايي انواعكند جوشيده، شير برنج، پنير، موز،

بادام كره كنيد.ماكاراني، مصرف كمتر



مراقبتها: ساير

كنيد.• استفاده ولرم آب از استومي اطراف پوست كردن پاك جهت

ندار• تاثير استوما بر هوا فشار و هواپيما با باالترمسافرت را ايمني كمربند د.
ببنديد. استومي محل از تر پايين يا

مي• كنيد.شما شنا توانيد

رساند.• نخواهد آسيبي شما استوماي و شما به جنسي فعاليت

نماييد.• تخليه را خود استومي كيسه جنسي ارتباط نوع هر از قبل

كيسه• از استفاده پوششبا يا مات مخهاي را آن توانيد مي نماييد.دار في

نمي• اگر دارد. شرعي عذر يك دارد استوما كه كس استوميهر كيسه توانيد
مي نماييد تعويض نماز نوبت هر براي هـررا وضـو هر از بعد و گرفته وضو توانيد

مـي بخوانيد. نماز خواهيد مي ركعت طبـقچند توانيـد
نماييد. عمل خود تقليد مرجع و مجتهد فتواي
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