
 

 

 

  

 

 بنام خداوند جان وخرد

  ناد تخصصی و فوق تخصصی  بیمارستان  

 به بیمار بخش آموزش

                        
 

 ستومییور
 

  آدرس : شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،

 بیمارستان دنا            

 11409477-71تلفن :            

 11409411فاکس :            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه بروشور آموزشي

 یورستومي عنوان

 ندا فرهي تهيه كننده

 کارشناس پرستاری سمت

 سهراب عاطفي دكتر تائيد كننده

 1400 تابستان سال تهيه

 دفتر آموزش به بيمار ناظر كيفي

 تحت نظارت و مشاوره دفتر 

 دنا مدیریت كيفيت بيمارستان
 

 سودارث  –برونر   منابع:
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 آموزشی راهنمای
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 روابط جنسی 

قبل از هر نوع ارتباط جنسییی کیسییل اسلووسییتو ی خود را  

 .تخلیل کنید

سیبی نخواهد   شما آ ستو ای  شما و ا سی بل  فعالیت جن

 .رساند

 .از کیسییل کوچرتر در نین فعالیت جنسییی اسییتفاده کنید 

 .از کیسل  ات و پوشش دار استفاده کنید 

ودی از بهبسک خانم با داشییتن اسلووسییتو ی  ی تواند پس  

 .کا ل نا لگی داشتل باشد

 

 اعمال  ذهبی

کل  طابق فتوای گروهی از  راجع اسیی، ، هر کس   

سل  شتل و اگر نمی تواند کی شرعی دا ستو ا دارد عذر  ا

را برای هر نوبت نماز تعوسض نماسد ،  ی تواند وضییو 

 ... بگیرد و نماز خود را بخواند
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کیسییل قبلی را بل آرا ی از روی پوسییت جدا کردهباز با  بل 

 طرف پاسین( ودر کیسل زبالل  ی اندازسم.

 تمییز  یرنیم. پوست اطراف استو ا را

  وهای اطراف اسییتو ا را بوسیییلل قیای سا  وزر  کوتاه 

  یرنیم  استفاده از تیغ  منوع است.

 .با شا پو  وصابون پوست اطراف استو ا را تمیز  یرنیم 

  .پوست را بوسیلل نولل کاغذی خشک  یرنیم 

در صورت استفاده از خمیر آن را  یشود بل دو شرل استفاده 

یر را بل شییرل نل ل ای بل اطراف اسییتو ا کرد،روش اول خم

 یزنیم،روش دو  بعد از برداشییتن برچسییب چسییب پاسل بل 

قسمت داخلی چسب پاسل خمیر را  ی زنیم.کیسل سک ترل را 

ستو ا قرار  یدهیم  سب پاسل را کنار ا بل ع ب تا کرده و لبل چ

 و با طرف با   یاسبانیم.

سب پا ساژ یدهیم تا چ سل در  حل خود بل  دت چند ثانیل  ا

 ثابت شود.

بل از خوردن  هت تعوسض کیسیییل ق تل:بهترسن ز ان ج نر

 صبحانل است.

  راقبت از سورستو ی

دو عدد لولل داخل روده کشیییده نشییود بعد از  دت ز انی هر 

 دو از آنها بل شرل خودبخودی بیرون  ی آسند. 

در صییورت خروخ خون قر ز بل جای ادرار بل پزشییک خود 

 اط،ع دهید.

نت             بدن و خطر عفو عات  کاهش  اس برای جلوگیری از 

 بل با   صرف شود. کلیل ها در طول روز از هشت لیوان
 کاهش هزسنل کیسل ها 

  حصو ت استو ی شا ل تعرفل های بیمل  ی باشند

 عدد در  اه 19کیسل های سک ترل  

سب پاسل  سل های دو ترل چ سل  71کی عدد در  71عدد و کی

  اه

 خمیر استو ی  سک عدد در  اه

 

 سورستو ی چیست؟

سورستو ی بل بیرون آوردن روده بارسک بوسیلل عمل جرانی 

 گفتل  یشود .  حل خروخ ادرار  ی باشد.

  راقبت از پوست اطراف آننرات  راقبت از استو ی و

ستو ا -7 سا  نوک تیز ا بروده( نس درد ندارد. بنابراسن اج

 و زبر با استو ا تماس پیدا نرند.

 روزهای اول بعد از عمل استو ا بروده( ور  دارد. -2

( هر  اه ETnurse شاوره با پرستار  تخصص استو یب-1

 سربار 

 

 ع،ئم هشدار دهنده

 اخونرسزی شدسد از استو 

 ادرار از چسب پاسلنشت  ررر  

 بکبودی و سیاهی( رنگ استو ا  تغییر 

 پوست اطراف استو ادر و التهاب  قر زی 

 ی پوست اطراف استو اعفونت های قارچ 

 بیرون زدگی استو ا  

  افرورفتگی استو

 انتخاب کیسل  ناسب

 ETnurse شاوره با پرستار  تخصص استو ی 

 بعد از عمل جرانی کیسل دو ترل  شیردار با خمیر استو ی

 روز سربار 1تا  1های دو ترل هر تعوسض کیسل 

 در صورت نشتی کیسل،نتما کیسل تعوسض شود.

 روش تعوسض کیسل

سل  ورد لزو  ندازه گیری،کیسییل وسییا : قیای،شییاولن ا

شا پو سا  ستو ی، ستو ا،خمیر ا سب ا سل  نا زبالل،نولل ،کی

 پاسین داشتل باشد.  phصابونی کل 

 یریاندازه گاندازه گیری دقیق ساسز استو ا بوسیلل شاولن 

 با دست لبل های چسب پاسل را کل برش صحیح چسب پاسل
 برجستگی دارد صاف  یرنیم.

 

 

  دارک  ورد نیاز جهت بیمل

گواهی از پزشییک،شییرل عمل جرانی،نتیال پاتولوژی، 

 دفترچل بیمل، فاکتور خرسد.

  وقت رژسم غذائی

عد از عمل جرانی  بل  دت دو  اه ب غذاسی را  اسن رژسم 

 کنید.رعاست 

 .آهستل غذا بخورسد و بل خوبی غذا را باوسد

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

 تغییر دهید با ا بل  یزان کمتر (

خوردن غذاهای با فیبر انند آناناس و ذرت وکلم ها  منوع 

  یباشد.

 ٬زستون ٬خیار ٬فلفل سییبز ٬کرفس ٬فروت گرسپ ٬پرت ال

 ٬ ٬نارگیل ٬نخودفرنگی ٬ ارچوبل ٬ترشیییاات ٬قارچ ٬آجیل

 .با انتیاط استفاده شود خشک های  یوه

 رژسم غذاسی دائم  خوردن  اسعات از هشت لیوان بل با 

 ورزش

داشییتن اسلووسییتو ی  انع فعالیتهای بدنی و تمرسنات  

 .ورزشی نمی شود

ناب کنیم  نل برداری اجت های سیینگین و وز  .از ورزشیی

کل  ی   هائی  یاده رویورزشیی ید : پ اا  ده ید ان  -توان

 و... قاسق رانی -تنیس

 باز گشت بل زندگی عادی و  سافرت

 .هفتل  ی باشیید 8تا  1ز ان  ز  جهت بهبودی کا ل 

 . سافرت با هواپیما و فشار هوا بر استو ا تاثیری ندارد

 .یدبل اندازه  ورد نیاز کیسییل همراه خود داشییتل باشیی

 .اخل کیف دستی بگذارسدلواز  اسلووستو ی خود را د

ستمال  ضروری جهت خروخ از  نزل:  د  -کاغذی لواز  

 -روزنا ل -قیای –سک نوع کیسییل تل باز  -دسییترش

 تیره ناسلون
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