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:بیمار محترم ضمن آرزوي سالمتی براي شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید
:مراقبت در منزل 

به منظم شدن یوضعیننگردد. چنیجادشما ایدر زندگیتا خللیدداشته باشیکلستوميو شستشویدنغذا خوردن، خوابيبراینیزمان مع-
کمک خواهد کرد.یمدفوع از کلستومخروجزمان 

پوست یتموقعین. در اییدآن را جدا نمایرا مرطوب نموده، سپس به آرامیسهبلکه اول پوست اطراف کیدگاه با فشار جدا نکنیچرا هکیسه-
.کنیدرم شسته و سپس با پنبه خشک پوست خواهد شد بهتر است آن را با آب ولیباعث آزردگیرازید،اطراف را ماساژ نده

که حرارت آن مطابق یساعت بعد از صرف غذا با آبیکشده است را به طور مرتب یجادشکم اي) سوراخ روده که در روکلستومیاطراف پوست-
و سهولت در اجابت مزاج و منظم شدن زمان دفع يامواج دودیککار باعث تحریناید،کمتر است و صابون شستشو دهیکمیاحرارت بدن 

.شودمی
آزاد و آفتاب قرار يداشته باشد الزم است آن را مرتب شستشو داده و در هوایعمر طوالنینکهايچند بار مصرف است، برایکلستومیسهکاگر-

بد آن را مرتفع خواهد نمود.يکار بوین. ایدده
نشود. یسهآن باعث کنده شدن کینیتا حجم و سنگگرددیهتخلیدد باشویپر میسهنصف کیاکه ثلث زمانی-
محکم آن را به یهثان33را چسبانده به مدت یکلستومیسهاطراف استوما را خشک کرده سپس کیرطوبت اضافیسه،در موقع چسباندن ک-

.یدپوست فشار ده
. یداز آن استفاده کنیازتا در صورت نیدهمراه خود داشته باشیاضافيیسهکیکهمیشه-
.ید. غذاها را به طور کامل بجویدمصرف کنیادزمایعات-
حذف شود.ییغذایم، محلول در آب مثل سبوس گندم و نان سبوس دار از رژيو سبزیوهمانند میبراز فیغنغذاهاي-
یدنگازدار و جويمصرف نوشابه هاینو همچنکند یگاز میدذرت، حبوبات، کلم شور و ترش که تولیل،مثل گل کلم، آجيخوردن غذاهااز-

شود. یزآدامس و بلع هوا به واسطه تند غذا خوردن پره
و اسفناج خوش بو کننده گوارش است.يکرده و ماست، دوغ و جعفریدبد توليبویماهویازکه کلم، پیدداشته باشتوجه-
یجادسپس طبخ نمود تا نفخ اخیس کنیدساعت در آب سرد 24به مصرف حبوبات بهتر است حبوبات خام را به مدتیلو تمایازصورت ندر-

نکند.
.یدمثل پرتقال) استفاده کنیبرفيجات حاویوهو آب انگور (میاز آب گالبیبوستصورت در-
از مصرف یدشود بایباعث اسهال میانبیرینکلم، آب آلو، شخانواده یاد،شکر زيمحتويو سرخ شده، قهوه، غذاهایهپر ادويغذاهامصرف-

کرد.يآنها خوددار
یرسبوس آن و پنیابرنج پخته، ماست، جو دو سر و ی،ماکارانیب،سس سینی،زمیبسینی،مثل موز، کره بادام زميشود موادیمتوصیه-

مصرف شود.
کنیدمراجعه یمارستانبیابه پزشک و یرصورت مشاهده موارد زدر
در هفتهیلوک1- 3یزانوزن به مکاهش-
در اطراف استوما مانند سوزش، خارش، التهاب، جوش، تاولحساسیت-
بديو بويتورم، کبودي،قرمزی،عفونت در اطراف استوما مانند ترشح چرکيهانشانه-

یکلستوم


