
 

 

 

  

 

 بنام خداوند جان وخرد

  ناد تخصصی و فوق تخصصی  بیمارستان  

 به بیمار بخش آموزش

                        
 

 ایلئوستومی
 

  آدرس : شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،

 بیمارستان دنا            

 11409477-71تلفن :            

 11409411فاکس :            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه بروشور آموزشي

 ایلئوستومي عنوان

 ليال تيموری تهيه كننده

 ET پرستار سمت

 سهراب عاطفي دكتر تائيد كننده

 1400 بهار سال تهيه

 دفترآموزش به بيمار ناظر كيفي

 تحت نظارت و مشاوره دفتر 

 دنا مدیریت كيفيت بيمارستان
 

 

 
 آموزشی راهنمای
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 باز گشت به زندگی عادی و مسافرت

مان  مل ز کا باشددد 8تا  1الزم جهت بهبودی  ته می   .هف

 .مسافرت با هواپیما و فشار هوا بر استوما تاثیری ندارد

باشدد ته  یاز کیسدده همراه خود داشدد ندازه مورد ن  .یدبه ا

 .لوازم ایلئوستومی خود را داخل کیف دستی بگذارید

 -کاغذی لوازم ضددروری جهت خروا از مل: :  دسددتما  

ستکش سه ت -د  لوننای -روزنامه -قیچی –ه باز یک نوع کی

 تیره

 روابط جلسی 

قبل از هر نوع ارتباط جلسددی کیسدده ایلئوسددتومی خود را  

 .تخلیه کلید

سیبی نخواهد   شما آ ستومای  شما و ا سی به  فعالیت جل

 .رساند

 .از کیسدده کوچکتر در نین فعالیت جلسددی اسددتفاده کلید 

 .از کیسه مات و پوشش دار استفاده کلید 

خانم با داشددتن ایلئوسددتومی می تواند پس از بهبودی یک  

 .کامل ناملگی داشته باشد

 

 اعما  مذهبی

که  طابق فتوای گروهی از مراجع اسدد،م، هر کس  م

سه  شته و اگر نمی تواند کی شرعی دا ستوما دارد عذر  ا

را برای هر نوبت نماز تعویض نماید ، می تواند وضددو 

 ... بگیرد و نماز خود را بخواند

 

 

www.denahospital.com 



 

 

 

 

 روش تعویض کیسه

: قیچی، شاولن اندازه گیری، کیسه زباله، وسایل مورد ل:وم

نوله ، کیسه ملاسب استوما، خمیر استومی، شامپو یا صابونی 

 پایین داشته باشد.  phکه  

 سای: استوما بوسیله شاولن اندازه گیری اندازه گیری دقیق

 برش صحیح چسب پایه

با دست لبه های چسب پایه را که در زمان برش ناهمواری 

 داردرا صاف میکلیم

کیسه قبلی را به آرامی از روی پوست جدا کرده )از باال به طرف 

 پایین( و در کیسه زباله می اندازیم.

 پوست اطراف استوما را تمی: میکلیم.

های اطراف استوما را بوسیله قیچی یا موزرکوتاه میکلیم  مو-

 استفاده از تیغ مملوع است.

پوست اطراف استوما را تمی:   PHبا شامپو  یا صابون با -

 میکلیم.

  پوست را بوسیله نوله کاغذی خشک میکلیم.-

در صورت استفاده از خمیر آن را می شود به دو شکل استفاده 

 خمیر را به شکل نلقه ای به اطراف استوما می زنیم.  -1کرد: 

بعد از برداشتن برچسب، چسب پایه به قسمت داخلی  -2

 خمیر می زنیم. 

کیسه یک تکه را به عقب تا کرده و لبه چسب پایه را کلار 

 باال میچسبانیم.استوما قرار میدهیم و با طرف 

میدهیم تا چسب پایه در محل خود  به مدت چلد ثانیه ماساژ

 ثابت شود.

 

 چیست؟ایلئوستومی 

ی مل جرانبوسیله ع به بیرون آوردن قسمتی از روده باریک

ایع مواد دفعی به شکل مگفته میشود که بسته به محل برش 

 و خمیری هستلد.

  مراقبت از پوست اطراف آن نکات مراقبت از استومی و

استوما )روده( نس درد ندارد بلابراین اجسام نوک تی: و -1

 زبر با استوما تماس پیدا نکلد.

روزهای او  بعد از عمل استوما )روده( ورم دارد و کم کم -2

 به مدت دو هفته کم می شود. 

اد دفعی که از استوما خارا میشوند  پوست نباید مو-3

 درتماس با مواد دفعی قرار گیرد.

هر  (Et nurse)مشاوره با پرستار متخصص استومی  -4

 ماه یکبار

 هشداردهلده ع،ئم

از چسب  نشت مکرر مدفوع -ا خونری:ی شدید از استوم

 پایه

 پوست اطراف در و التهابقرم:ی   -تغییر رنگ استوما 

       استوما

 ی پوست اطراف استوما عفونت های قارچ

  تلگی استوما  - بیرون زدگی استوما 

 مافرورفتگی استو

 انتخاب کیسه ملاسب

 ETnurseمشاوره با پرستار متخصص استومی 

 روزهای او  بعد از عمل کیسه یک تکه رنگ شفاف

یک هفته بعد از عمل جرانی کیسه دو تکه  یا یک تکه  

 رنگ مات 

تعویض  -روز یکبار  3تا  2تعویض کیسه های یک تکه هر 

در صورت نشتی  -روز یکبار  7تا  5کیسه های دو تکه هر 

 کیسه،نتما کیسه تعویض شود.

 

 

نکته: بهترین زمان جهت تعویض کیسه قبل از خوردن 

 صبحانه است.

 کاهش ه:یله کیسه ها

 محصوالت استومی شامل تعرفه های بیمه می باشلد.

 عدد در ماه 33کیسه های یک تکه  

عدد  15عدد و کیسه  15کیسه های دو تکه چسب پایه 

 در ماه

 خمیر ا ستومی یک عدد در ماه 

 مدارک مورد نیاز جهت بیمه

گواهی از پ:شددک،شددرل عمل جرانی،نتیاه پاتولوژی، 

 دفترچه بیمه، فاکتور خرید.

 موقت رژیم غذائی

ماه  مدت دو  به  غذایی را  عد از عمل جرانی این رژیم  ب

 رعایت کلید.

 .آهسته غذا بخورید و به خوبی غذا را باوید

وعده  8الی  1وعده به  1تعداد دفعات خوردن غذا را از 

 تغییر دهید )اما به می:ان کمتر (

خوردن غذاهای با فیبرمانلد آناناس و ذرت وکلم ها مملوع 

 میباشد.

 ٬زیتون ٬خیار ٬فلفل سددب: ٬کرفس ٬فروت گریپ ٬پرتقا 

 ٬ ٬نارگیل ٬نخودفرنگی ٬مارچوبه ٬ترشددیاات ٬قارچ ٬آجیل

 .با انتیاط استفاده شود خشک های میوه

 رژیم غذایی دائم  خوردن مایعات از هشت لیوان به باال

 ورزش

داشددتن ایلئوسددتومی مانع فعالیتهای بدنی و تمریلات  

 .ورزشی نمی شود

لاب کلیم  نه برداری اجت های سددلگین و وز  .از ورزشدد

یاده روی  ید : پ اام ده ید ان که می توان هائی   -ورزشدد

 و... قایق رانی -تلیس
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