مسا فرت:

رژيم غذايی:

 یك رژیم غذایی متعادل داشته باشيد.
 غذا را خوب بجوید.
 روزانه حداقل  8-6ليوان آب بخورید.

 برای مسافرت كردن هيچ محدوديتی وجود ندارد.
 تعداد كافی كيسه های كولستومی و وسايل آن را به همخراه

 از جویدن آدامس ،سيگار كشيدن و نوشيدن مایعععا

داشته باشيد.

از طریق نی خودداری كنيد

 برای پيشگيری از چسبيدن كيسه به بدن از يك پارچه يخا
مصصو

برای پوشاندن پوست زير كيسه استفاده كنيد.

 گرما يا سرمای زياد باعث خراب شدن كيسه ها خواهد شد.



در مواقع زير پزشك خود را مطلع كنيد:

زندگی با کیسه کلستومی

BR/EP/054

 نفخ و تورم شكم
 تغيير رنگ محتويات داخل كيسه كولستومی

خوردن معاسعو و دوب بعه
كاهش گاز توليدی كمك ميكند.

 دل پيچه شديد(بيش از 6ساعت )

 غذاهایی مانند پياز ،ماهی ،كلم بروكلی و سير وكلعم

 ترشحات آبكی شديد از كولستومی كه بيش از  6سخاعخت

باعث توليد بوی بيشتری می شوند.

طول كشيده باشد

مسائل جنسی

 عدم خروج مواد دفعی از كولستومی طی  3روز گذشته

 با همسرخود در مورد احساستان صحبت كنيد.
 از سايز كوچكتر كيسه و يا مينی كيسه های مخصخصخو
استفاده كنيد.

 ورم كردن ناحيه كلستومی
 آزردگی شديد پوست و يا زخم های عميق
 كشيده شدن كولستومی به داخل از سطح پوست
منبع:
برونر.سودارث،پرستاری بيماری های گوارش

واحد آموزش همگانی
تاریخ تولید :خ رداد ماه 29
تاریخ بازنگری خ رداد ماه29

كولستومی چيست؟
كولستومی سوراخی است كه توسط جراح برای خروج مدفوع
از جدار شكم ايجاد می شود .سپس مدفوع در يك كيسه قابل
تعويض كه توسط چسب به جدار شكم متصل ميشود ،ريخصختخه
می شود..

تعويض كولستومی

مراقبت از پوست ناحیه

داروها

 موی اطراف كولستومی را بتراشيد.

 ليستی از داروهای خود را همراه خود داشته باشيد.

 از آب و صابونهای ماليم و بدون عطر برای تميز كردن

 اگر داخل كيسه كولستومی قرصهای خود را ديديد حختخمخا

پوست اطراف كولستومی استفاده كنيد..

پزشك خود را مطلع كنيد.

 اگر پوست ناحيه دچار التهاب شد :

 هيچگاه از ملين و مسهل استفاده نكنيد

 كيسه را به آرامی برداريد

 پزشكان را نيز از وجود كولستومی مطلع كنيد

 پوست را با پارچه خيس به آرامی تميز نماييد.

 از آسپيرين برای كاهش بوی كيسه استفاده نكنيد.

 سايز كيسه را متناسب با سايز محل كولستومی انتصاب كنيد.

 روی محل التهاب پودر مصصو

 بهترين زمان برای تعويض كيسه قبل از خوردن صخبخحخانخه

بپاشيد و سپس آن را پاک كنيد

ميباشد.

 از پوشيدن كمربندهای بسيار سفت يا نوارهای كمری

 بهتر است زمانی كه يك سوم كيسه پر شده است ،اقخدام بخه

محكم خودداری كنيد.

خالی كردن آن بكنيد.

كيسه جديد را وصل كنيد.



هر زمان كه كيسه دچار نشت شود يا پوست زير آن شروع بخه

خارش يا سوزش نمايد ،كيسه بايد تعويض شود..

محافظت از استومی

حمام کردن
 حين حمام كيسه كولستومی ميتواند باز یا بسته

 بهترين حالت تعويض در حالت ايستاده است.

باشد.

 پوست اطراف كولستومی را هنگام تعويض كيسه بررسی كنيد

 آب و صابون وارد كولستومی نشود.

 از كيسه های ضدبو استفاده كنيد.

ورزش كردن


پياده روی كنيد.



از انجام ورزشهای سنگين اجتناب كنيد..

شستشوی استومی


كاتتر را  01سانتيمتر وارد كرده كه هم نشت نكند وهم روده
را شستشو دهد

