
 بیمار عزیز:

 آیا می دانید کلستومی چیست؟

شما با کلستومی و دالیل ایجاد آن آشنا خواهید شد. این 

که شما به مانند هزاران نفر در جهان که هر ساله تحت 

عمل جراحی قرار می گیرند کلستومی شده اید. جا دارد 

هم اکنون با مراقبتهای خاص کلستومی آشنا شوید. الزم 

اندازه کلستومی بعد از عمل جراحی بزرگ و است بدانید 

متورم است که با گذشت چندین هفته و بهبودی کامل 

 اندازه آن کوچکتر خواهد شد.

 کیسه های کلستومی:

شما می توانید جهت رفع نیاز خود از انواع کیسه های 

کلستومی استفاده نمایید، این کیسه ها در فروشگاه های 

 سد. تجهیزات پزشکی به فروش می ر

ت کیسه کلستومی: کیسه کلستومی ته بسته کیسه نایلونی اس

که دو طرفه می باشد و یک طرف آن به پشت کلستومی 

 شما می چسبد.

توجه: پس از مدتی می توانید در ساعات معینی طبق 

 عادت، روده خود را تخلیه نمایید.

 چگونه از کلستومی مراقبت کنیم؟

ف آن ستومی اطراقبل از هر بار استفاده از کیسه کل -

 را با دقت بررسی کنید.

هرگونه تورم، قرمزی و یا التهاب و یا حساسیت  -

اطراف آن را به دقت بررسی و در صورت ادامه آن 

 با پزشک خود مشورت کنید.

توجه داشته باشید سوراخ وسط کلستومی باید  -

درست در وسط کلستومی بدن شما قرار گرفته و 

اشد که مواد چسب اطراف آن بنحوی چسبیده ب

 دفعی از آن خارج نشود.

 آیا می توان با داشتن کلستومی حمام کرد؟

بله شما می توانید با کیسه و یا بدون کیسه براحتی حمام 

کرده ولی توجه داشته باشید بقایای صابون باید به داخل 

محل کلستومی شما داخل نشود بهتر است از صابونهای 

 بدون چربی استفاده گردد.

 ژیم غذایی باید تابعیت کرد؟از چه ر

رژیم غذایی خاص شما پس از انجام کلستومی توسط 

 پزشک معالج مشخص می گردد.

بعد از سپری شدن روال بهبودی شما می توانید به  -

 رژیم معمولی خود برگردید.

از غذاهایی که ایجاد یبوست می کنند جداً  -

 خودداری فرمایید.

 این غذاها شامل: -

مارچوبه  –ادویه جات  –پیاز  -رسی –ماهی  -تخم مرغ

 کلم و گل کلم می باشد. –

از غذاهایی که تولید گاز در روده می کنند پرهیز  -

 کنید این غذاها شامل:

 -مگل کل -نوشابه های گاز دار –آبجو  –کلم  –حبوبات 

 اسفناج  -نخود –قارچ  –خیار  -ذرت

تعویض کیسه کلستومی چگونه و چندبار می 

 باشد؟

کیسه و یا تعویض آن بهترین روش برای تخلیه  -

پیشگیری از پر شدن کیسه کلستومی است هنگامی 

که نصف حجم کیسه پر شد اقدام به تخلیه و یا 

 تعویض کیسه نمایید.



در صورتی که از کیسه های خاص تخلیه استفاده  -

می کنید، روش استفاده از آن را از شرکت مربوطه 

 بخواهید.

جلوگیری از ایجاد اسهال یا رژیم غذایی برای  -

 یبوست

غذاهایی که مدفوع را شل می کنند شامل : آلو و  -

 آب آلو

میوه های تازه  –آب انگور  –غذاهای مالیم: کلم  -

 آبجو و الکل است. –

میوه هایی که مدفوع را سفت می کنند شامل: سیب  -

 –ماکارونی  –بادام زمینی  –ماست  –پنیر  -موز –

 گل ختمی سبزی و –شیر  –برنج 

 از چه لباس هایی در طول داشتن کلستومی استفاده کنیم؟

از لباسهای نازک و آزاد استفاده گردد که کمتر ایجاد 

 تعریق نماید و کیسه کلستومی تحت فشار نباشد.

آیا با داشتن کلستومی می توان مسافرت کرده و 

 به کار روزانه پرداخت و ورزش نمود؟

ی مانعی در جهت فعالیت هابله داشتن کلستومی هیچگونه 

 روزانه فرد ایجاد نمی کند.

روابط جنسی و حاملگی با داشتن کلستومی 

 چگونه است؟

باید بدانید فعالیت جنسی بر روی کلستومی اثر خاصی 

ندارد یک خانم نیز با داشتن کلستومی می تواند براحتی 

 حامله شود.

 غذاهایی که بوی بد را از بین می برند شامل:

آب گوجه فرنگی و  –آب پرتقال  –ماست  -جعفری

 اسفناج تازه می باشد.

 لیوان در روز . 6-8آب فراوان بنوشید 
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