
 کلستومی چیست؟

 کلستومی سوراخی است که در کولون با استفاده از جراحی ایجاد   

کولون به سطح شکم بعد از اینکه این سوراخ ایجاد شدمی شود. 

به این  ،آورده می شود تا امکان خروج مدفوع از بدن شما فراهم گردد

و از طریق  شکم استوما می گویند. مدفوع از کولون  سوراخ در سطح

  داخل یک کیسه قابل تعویض و قابل شستشو شکم  به  این سوراخ

 به دلیل چسبی که دارد متصل می شود.  می آید. این کیسه به پوست

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

 اندازه آن کوچکتر  ، ودی کاملاست که با گذشت چندین هفته و بهب

 خواهد شد.

   کیسه های کلستومی

 کلستومیخود از انواع کیسه های شما می توا نید جهت رفع نیاز 

تجهیزات پزشکی به ی ، این کیسه ها در فروشگاهها ستفاده نمائیدا

 فروش می رسد . 

کیسه نایلونی است که دو  ته بسته: کیسه کلستومی  کیسه کلستومی

 .طرفه می باشد و یک طرف آن به پشت کلستومی شما می چسبد

این نوع کیسه به شما امکان آن را می دهد ته کیسه را : باز کیسه ته 

برای تخلیه محتویات آن باز کنید. معموال این کیسه با یک کالمپ 

محتویات از این نوع کلستومی ها شل یا غیر قابل پیش  بسته می شود.

 .خارج نمی شوند  به فواصل منظمو  هستندبینی 

 

 ؟ چگونه از کلستومی مراقبت کنیم

هر بار استفاده از کیسه کلستومی اطراف آنرا با دقت  قبل از (1

یت بررسی کنید . هر گونه تورم ، قرمزی و یا التهاب و یا حساس

ادامه آن با پزشک خود  اطراف آنرا به دقت بررسی و در

 مشورت کنید .

توجه داشته باشید سوراخ وسط کلستومی باید درست در  (2

سوراخ کیسه کلوستومی  . گیردکلستومی قرار وسط کیسه ناحیه 

بایستی به اندازه دهانه سوراخ روده در سطح شکم باشد و در 

صورت کوچک بودن سوراخ کیسه کلوستومی را برش زده 

 واندازه نمایید.

( برنامه زندگی شما بایستی منظم باشد زمان معینی برای غذا 3

تا  داشته باشید،خوابیدن و شستشوی کلوستومی و .....خوردن، 

چنین وضعی به منظم شدن  ایجاد نگردد. خللی در زندگی شما

 زمان خروج مدفوع از کلوستومی کمک خواهد کرد.

( کیسه را هیچگاه با فشار جدا نکنید بلکه اول پوست اطراف 4

کیسه را مرطوب نموده، سپس به آرامی آن را جدا نمایید. در 

این موقعیت پوست اطراف را ماساژ ندهید، زیرا باعث آزردگی 

د بهتر است آن را با آب ولرم شسته و سپس با پوست خواهد ش

 پنبه خشک نمایید.

ستومی لیه مدفوع نظم دهید وجود کیسه کل( اگر بتوانید به تخ5

با پانسمان ساده ای روی همیشه الزم نخواهد بود طبعا می توان 

 .ید پوشانبستومی را دهانه کل

 ( استومی ) سوراخ روده که در روی شکم ایجاد شده است (6 

را به طور مرتب یک ساعت بعد از صرف غذا شستشو دهید این 

کار باعث تحریک امواج دودی و سهولت در اجابت مزاج و 

حرارت آبی که برای شستشوی .  منظم شدن زمان دفع می گردد

ستومی استفاده می شود بایستی مطابق حرارت بدن و یا کمی کل

 کمتر از آن باشد.

وضعیت معموال حدود شش ماه کردن به این عادت ( برای 7

 وقت الزم دارید.

ستومی چند بار مصرف است برای اینکه عمر ( اگر کیسه کل8

طوالنی داشته باشد الزم است آن را مرتب شستشو داده و در 

هوای آزاد وآفتاب قرار دهید. این کار بو بد آن را مرتفع خواهد 

 نمود.

 گردد. تا حجم و( زمانی که ثلث کیسه پر می شود باید تخلیه 9

 سنگینی آن باعث کنده شدن کیسه نشود.

 2-3ستومی درسطح چپ شکم قرار دارد هر ( اگر سوراخ کل11

 روز یک بار شستشو ضرورت دارد.



ستومی حالت وضعیت قرارگرفتن برای شستشوی کل ( بهترین11

 نشسته است.

( هر سه روز یک مرتبه داخل استوما را با انگشت سبابه باز 12

 نمایید.

( پوست اطراف استوما را بایستی با مالیمت و با استفاده از 13

 و  پارچه نرم و با صابون ساده و یا حاللی بی خطر شستشو داده

 تمیز کرد.

( برای جلوگیری از بوی بد مدفوع در کیسه پودر زغال 14

 چوب و یا دو عدد قرص آسپرین کوبیده بریزید.

استوما را  بت اضافی اطراف( در موقع چسباندن کیسه، رطو15

 31به مدت  و  نده ستومی را چسباخشک کرده سپس کیسه کل

 ثانیه محکم آن را به پوست فشار دهید.

ی ( محل استوما را از نظر خونریزی، کبودی و عفونت و بو16       

نامطبوع بررسی کنید، در صورت مشاهده هر کدام از موارد ذکر شده 

 ید.به پزشک معالج اطالع ده

  هفته اول بعد از عمل از برداشتن اجسام سنگین 4-6در ( 17       

خودداری کنید، همچنین هر هفته خود را وزن کنید و در صورتی که 

کیلوگرم در هفته داشتید به پزشک معالج  1-3کاهش وزن در حدود 

 خود اطالع دهید.

 نمایید.( رادیوگرافی ها و آزمایشات مربوطه به خود را نگهداری 18

رژیم  عادل و ورزش برای شما ضروری است.( رژیم غذایی مت19

  غذایی باید سرشار از پروتئین باشد.

( رژیم غذایی بهتر است کم باقیمانده باشد تا بدین وسیله حجم 21

 ساعته کم گردد. 24مدفوع 

( از خوردن غذاهای مثل گل کلم، آجیل، ذرت، حبوبات، کلم شور 22

گاز می کند و همچنین مصرف نوشابه های گازدار و وترش که تولید 

جویدن آدامس و بلع هوا به واسطه تند غذا خوردن پرهیز شود. در 

صورت بروز حساسیت قبل از حذف هر غذا که مصرف می نمایید چند 

روز تحمل کنید زیرا ممکن است حساسیت اولیه بعد از چند روز 

 برطرف شود.

بوی بد تولید کرده و   پیاز، ماهی ( توجه داشته باشید که کلم،23

خوش آب گوجه فرنگی  وآب پرتقال ماست، دوغ و جعفری و اسفناج 

 بوکننده گوارش است.

ستومی دفع یعات فراوانی از طریق تعریق و کل( در تابستان چون ما24

( لیوان در روز 8-6) می شود. الزم است مایعات بیشتری مصرف نمایید.

حد آبکی باشد غذاهای مثل گندم سبوس دار، ( اگر مدفوع بیش از 25

حبوبات، ذرت وآجیل را کمتر مصرف نمایید در صورتی که مدفوع 

باشد افزایش مصرف نمک باعث جذب آب و سهولت دفع  سفت

در صورت یبوست از آب گالبی و آب انگور استفاده  خواهد شد.

 کنید.

وبات خام در صورت نیاز و تمایل به مصرف حبوبات بهتر است حب( 26

دقیقه در آب سرد خیساند پس از آن طبخ نمود تا نفخ  45را به مدت 

 ایجاد ننماید.

شما می توانید با کیسه یا بدون کلستومی براحتی حمام کرده ولی ( 27

توجه داشته باشید بقایای صابون باید به داخل محل کلستومی شما داخل 

داشتن  گردد.ای بدون چربی استفاده نشود بهتر است از صابونه

 کلستومی هیچ گونه مانعی در جهت فعالیتهای روزانه فرد ایجاد نمی

 کند . 

باید بدانید فعالیت جنسی بر روی کلستومی اثر خاصی ندارد یک ( 28

  . خانم نیز با داشتن کلستومی میتواند براحتی حامله شود

 شده مصرف نمائید. را تهیه و در زمان توصیه *نسخه دارویی
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