
 تعریف:
است م الز گریعلل د ایروده  یخوردگ چیبعلت انسداد و پ یگاه

 جادیاي روي شکم ا چهیدر یجهت خروج مدفوع توسط جراح

  .ندیگو یم یکلوستوم چهیدر نیشود. به ا

 باشد.    یم یدائم ایو  یعمل موقت نیا انیاز مدد جو یبعض در

 بزرگ و ،یبعد از عمل جراح یستومواندازه کل دیالزم است بدان

 هفته و بهبودي کامل اندازه آن نیمتورم است که با گذشت چند

 کوچکتر خواهد شد

 
 

 یدر زندگ یتا خلل دیخود را منظم کن یبرنامه زندگ یستیشما با

 براي غذا خوردن، ینینگردد براي مثال زمان مع جادیشما ا

منظم  به یوضع نیو ...... . چن یو شستشوي کلوستوم دنیخواب

خواهد کرد. خروج  کمک یان خروج مدفوع از کلوستومشدن زم

 .ستیقابل کنترل ن یمدفوع از کلوستوم

 .شود زیو پوست اطراف آن تم یستوموالزم است کل نیبنابرا

صابون  از آب ولرم و دیتوان یم یستوموکردن کل زیجهت تم

پوست اطراف  و یالزم است کلوستوم نیبنابرا دییاستفاده نما

از آب  دیتوان یم یستوموکردن کل زیتم شود جهت زیآن تم

 ادیز داستفادهیباش .) بخاطر داشتهدییولرم و صابون استفاده نما

 یکلوستوم اطراف پوست بیو آس یاز صابون وآب باعث خشک

و کرمهاي مختلف روي  مصرف صابونهاي معطر شود.(از یم

 .دیینما خودداري یستوموپوست کل

 
به قرمز است در صورت  لیما یصورت به رنگ یستوموکل

 یخروج ترشحات چرک ایکبود و  به رنگ آن ررنگییتغ

و  ییاشتها ینفخ شکم ،ب ،ب، عدم خروج مدفوعت، زيی،خونر

 یستوموکل کهیصورت ددریپزشک معالج مراجعه نمائ تورم به

 .دیشده مراجعه نمائ نییتع خیدر تار دیدار موقت

را  سهیبلکه اول پوست اطراف ک دیفشار جدا نکن اب چگاهیرا ه سهیک

 تیموقع نی. در ادییآن را جدا نما یمرطوب نموده، سپس به آرام

پوست خواهد شد  یباعث آزردگ رایز د،یپوست اطراف را ماساژ نده

. دییبهتر است آن را با آب ولرم شسته و سپس با پنبه خشک نما

 یکلوستوم سهیود کوج دیمدفوع نظم ده هیبه تخل دیاگر بتوان

توان با پانسمان ساده اي روي  یالزم نخواهد بود طبعا م شهیهم

مشابه در  لهیوس ایرا پوشانده و آن را با کمربند و  یدهانه کلوستوم

 محل خود ثابت کرد

 یستیشود با یاستفاده م یکه براي شستشوي کلوستوم یآب حرارت

کردن به  تیاي رعابر کمتر از آن باشد. یکم ایحرارت بدن و  مطابق

 .دیدار معموال حدود شش ماه وقت الزم تیوضع نیا

 یعمر طوالن نکهیچند بار مصرف است براي ا یکلوستوم سهیک اگر

 داشته باشد الزم است آن را مرتب شستشو داده و در هواي آزاد

 کار بوي بد آن را مرتفع خواهد نمود. نی. ادیوآفتاب قرار ده

 سطحبه اندازه دهانه سوراخ روده در یستیبا یکلوستوم سهیک سوراخ

 یکلوستوم سهیشکم باشد و در صورت کوچک بودن سوراخ ک

 .دییرا برش زده واندازه نما

گردد. تا حجم  هیتخل دیشود با یپر م سهیکه ثلث ک یزمان

 نشود. سهیآن باعث کنده شدن ک ینیوسنگ

-2درسطح چپ شکم قرار دارد هر  یاگر سوراخ کلوستوم -

 بار شستشو ضرورت دارد. روزیک3

حالت  یقرارگرفتن براي شستشوي کلوستوم تیوضع نیبهتر

 است. نشسته

مرتبه داخل استوما را با انگشت سبابه باز  کیسه روز  هر

و با استفاده  متیبا مال یستیپوست اطراف استوما را با .دیینما

خطر شستشو  یب یحالل ایو با صابون ساده و  از پارچه نرم

 کرد. زیداده، تم

پودر زغال چوب و  سهیاز بوي بد مدفوع در ک ريیجلوگ براي

 .دیزیبر دهیکوب نیدو عدد قرص آسپر ای

اطراف استوما را  یرطوبت اضاف سه،یموقع چسباندن ک در

 30را چسبانده به مدت  یکلوستوم سهیکرده سپس ک خشک

 . دیآن را به پوست فشار ده محکم هیثان

 
 توان مسافرت کرده و به یم یستوموبا داشتن کل ایآ

 روزانه پرداخت و ورزش نمود ؟ کار

 تهايیدر جهت فعال یگونه مانع چیه یستوموداشتن کل بله

 . کندینم جادیروزانه فرد ا



 چگونه یستوموبا داشتن کل یو حاملگ یجنس روابط

 است؟

ندارد  یاثر خاص یستوموبر روي کل یجنس تیفعال دیبدان دیبا

 حامله شود یبراحت تواندیم یشتن کلستومبا دا زیخانم ن کی

 :یستوموکل مارانیبهداشت و مراقبتهاي ب

 غذا را با حجم کم و و دیمناسب داشته باش هیتغذ .1

 نیاز خوردن غذاهاي نفاخ و مل دینمائ افتیدر ادیز دفعات             

 خودداري کنید.             

 باشید. تا دفع مناسب داشته دیمناسب انجام ده ورزشهاي .2

 .دیمصرف کن یبه مقدار کاف عاتیانواع ما از

 .دیکن تیرعا قایرا دق یبهداشت نکات .3

آب  را با تانیدستها  سهیک ضیهر بار شستشو با تعو از پس .4

 و صابون شستشو دهید.

 پماداز یستوموقرمزي دور کل ای صورت مشاهده خراش در .5

 .دیاستفاده کن و زنگ دیاکس

 کامل انجام ییا هیتغذ یرسبر کی یکلستوم مارانیب رايب .6

به  دیتوان یبعد از سپري شدن روال بهبودي شما م میشود

 .دیخود برگرد یمعمول میرژ

 ودفع گاز ادیکه موجب بوي ز ییاز مصرف غذاها دیبا ماریب .7
-سیر-تخم مرغ–کلم  خانواده -)ماهی شوداجتناب کند یم

-ذرت-گازدار نوشابه هاي-آبجو -مارچوبه-ادویه جات-پیاز

 غذاهايسلولزي ( محصوالت- نخود و اسفناج -قارچ-ارخی

که محدود  شوند ییغذاها نیگزیتوانند جا یم رمتحركیغ

 جبران شود. ییشده اند تا کمبود غذا

یی توصیه میشود که  غذاها ماریاسهال به ب جادیصورت ا در .8

-ماست- ریپن--موز -بیکند.. مثل:س یمدفوع را سفت م

 .یوگل ختم سبزي-شیر–برنج -ماکارونی-زمینی بادام

شود  یم هیتوص ییغذاها ماریبه ب بوستی جادیا .در صورت  .9

 کند.مثل آلووآب آلو یشل م که مدفوع را

 آب-ماست -شامل:جعفريیبرند: م نیکه بو را از ب ییغذاها .10

-6 دیواسفناج تازه آب فراوان بنوش یآب گوجه فرنگ-پرتقال

 لیوان در روز8

-شکم یسفت- نفخ-زيیبروز خونر درصورت .11

 ید.مراجعه کن پزشکاسهال وتب به 

شستشو  مخاط در هنگام یدگید بیاز آس ريیجهت جلوگ .12

تا مقدار  ردیلگن قرار گ 30ارتفاع سطح شستشو دهنده 

 گردد. تیرعا عیفشار ما

 ضیجهت تعو ازیمورد ن لیوسا سهیک ضیدر هنگام تعو .13

را قبل  زنگ دویاکس کباری ، دستکش زیگاز تم یعنی سهیک

 .دییوع کار آماده نمااز شر

 حمام کرد ؟ یستوموتوان با داشتن کل یم ایآ

 یکرده ول حمام یبراحت یبدون کلستوم ای سهیبا ک دیتوان یشما م بله

نشود بهتر  یمحل کلستوم صابون  به داخل ايیبقا دیتوجه داشته باش

 استفاده گردد یاست ا ز صابونهاي بدون چرب

 ؟گردد استفاده یستوموداشتن کلزمان در ییچه لباسها از
 یستوموکل سهیو ک دینما قیتعر جادیو آزاد که کمتر ا لباسهاي نازك از

 .تحت فشار نباشد
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