
 

  

 علل ایجاد استومای دستگاه ادراری

 سرطان مثانه

 بیماریهای مادرزادی دستگاه ادراری

 ضربه به دستگاه ادراریآسیبهای ناشی از 

 عوارض دیررس اشعه درمانی

اختالالت دفع شامل انواع بی اختیاری 

 ادراری

 یوروستومی چیست؟ 

استَهایی است کِ با عول جزاحی بز رٍی 

شکن ایجاد هی شَد تا ادرار اس طزیق آى خارج 

در فزد دارای یَرٍستَهی ادرار اس طزیق . گزدد

بطَر غیز هجزای ادرار خارج ًوی شَد بلکِ 

ارادی ٍ هذاٍم اس طزیق یَرٍستَهی بِ بیزٍى 

جْت جوع آٍری ادرار بایذ اس . ریختِ هی شَد

کیسِ ّای یَرٍستَهی بز رٍی استَها 

 .استفادُ شَد

 

 :انواع یوروستومی

یک جزاح اس چٌذیي رٍش بزای ایجاد 

 .یَرٍستَهی هی تَاًذ استفادُ کٌذ

هعوَل تزیي رٍشْای کاًال ایلٌَهی ٍ کاًال 

در ایي رٍش جزاح قسوت . استکَلًَی 

کَچکی اس رٍدُ باریک ـ ایلٌَم ـ یا رٍدُ 

. بشرگ ـ کَلَى ـ را اًتخاب ٍ جذا هی کٌذ

سپس دٍ اًتْای رٍدُ را بِ ّن ٍصل هی کٌذ ٍ 

ایي تکِ کَچک بِ عٌَاى لَلِ جْت ّذایت 

. ادرار بِ خارج اس بذى استفادُ هی شَد

د بزداشتي ایي تکِ خللی در کار رٍدُ ایجا

جزاح اًتْای تکِ جذا شذُ اس رٍدُ . ًوی کٌذ

را بستِ ٍ حالبْا را بِ آى هتصل هی کٌذ ٍ سز 

. دیگز آى را اس دیَارُ شکن بیزٍى هی آٍرد

 .ایي دّاًِ ّواى یَرٍستَهی است

 

 :آمادگی قبل از عمل

تعییي هحل عول تز رٍی تذى تخش هْوی اس 

آهادگی ّای قثل اس عول را شاهل هی شَد کِ 

یا پششک تعییي ٍ عالهت گذاری  ETتَسط پزستار 

 . هی شَد

سخن شذى پَست اطزاف استَها؛ تخلیِ ًاهٌاسة 

استَها تِ داخل کیسِ ٍ ًشت اس اطزاف آى؛ تزس اس 

جذا شذى کیسِ؛ ًگزاًی ٍ اضطزاب در ارتثاطات 

اجتواعی اس عَارض تسیار هْن اًتخاب ًاهٌاسة 

 . هحل استَها هی تاشذ

تیوار تا دادى اطالعات درست در هَرد عادتْای 

تعییي هحل استَهات شخصی خَد هی تَاًذ تِ 

تِ طَر هثال هحل تستي خط کوزتٌذ؛ . کوک کٌذ

داشتي تیواری یا حساسیت پَستی؛ عادت ّای 

الثتِ السم تِ یادآٍری است کِ ٌَّع . شغلی ٍ غیزُ

 .عول اس عَاهل اًتخاب هحل استَها هی تاشذ

آهادگی رٍدُ ای اس سِ رٍس قثل اس عول شزٍع هی 

رٍدُ ٍ اس تیي تزدى شَد کِ تزای تویش کزدى کاهل 

هیکزٍب ّای طثیعی ٍ غیز طثیعی رٍدُ اًجام هی 

ّوکاری تیوار طی ایي هزحلِ اس اّویت . شَد

 .تاالیی تزخَردار است
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 بخش جراحي زنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بِ طَر هعوَل بعذ اس عول یک کاًتز فَلی 

جْت تخلیِ ادرار در هحل استَها تعبیِ هی 

شَد کِ ایي کاًتز ظزف چٌذ ّفتِ بزداشتِ 

در صَرت ایجاد کاًال ایلٌَهی یا . خَاّذ شذ

کَلًَی هقذاری هَکَس با ادرار در کیسِ جوع 

خَاّذ شذ کِ هزبَط بِ آى قطعِ اس رٍدُ است 

 .اًتخاب شذُ استکِ بِ عٌَاى کاًال 

 

مراقبت های پس از عمل 

 :جراحی

جزیاى ادرار بالفاصلِ پس اس عول اس طزیق 

ابتذا رًگ در . یَرٍستَهی بزقزار هی شَد

ادرار هوکي است قزهش رٍشي باشذ ٍلی بعذ اس 

 .چٌذ رٍس رًگ ادرار طبیعی خَاّذ شذ

پس اس جزاحی هوکي است یَرٍستَهی هتَرم 

باشذ کِ با گذشت چٌذ هاُ بِ اًذاسُ اصلی 

 . خَد باس هی گزدد

ّویشِ قزهش ٍ هزطَب . استَها دردًاک ًیست

 . است ٍ بِ راحتی خًَزیشی هی کٌذ
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