
 

  

 

ثؼس اظ ػول خطاحی ضٍزُ ثعضگ، هسفَع ضُل هی ضَز ٍ ضوب 

هوکي است احسبس ًفد ًسجتبً ظیبزی زاضتِ ثبضیس. لصا ثْتط 

است اظ هَاز غصایی کِ ثِ اغطالح ًفبخ ّستٌس ٍ یب ثبػث 

هسفَع ضل هی ضًَس پطّیع کٌیس هبًٌس ًرَز ٍ لَثیب، ترن 

هطؽ، سجعیدبتی هبًٌس ثطٍکلی، کلن، گل گلن، پیبظ، سیط ، 

هبّی سطخ ضسُ، ثؼضی اًَاع پٌیط، ضیط، طبلجی، ٌّسٍاًِ، 

آخیل، هبءالطؼیط، ضکط ٍ هَاز ضیطیي کٌٌسُ هػٌَػی. 

هػطف هبست هی تَاًس ػالٍُ ثط سفت تط کطزى هسفَع، اظ 

 هیعاى گبظ زاذل ضٍزُ ٍ ًفد ثکبّس.

ثبػث تحطیک ضٍزُ ّب ٍ حتی ثطذی غصاّب هوکي است 

اًسساز ضٍزُ ضًَس. ایٌْب ضبهل هَاز غصایی زاضای فیجط ظیبز 

ّستٌس هبًٌس پطتقبل، تَت فطًگی، سیت، سجعیدبت ذبم، 

اسفٌبج، لَثیب سجع، شضت، پبح کَضى، آخیل، ًبضگیل، غصاّبی 

حبٍی ازٍیِ ظیبز ٍ گَخِ فطًگی. ثْتط است حتی االهکبى 

 .َاز غصایی هػطف کٌیسهقساض کوتطی اظ ایي ه

ثطای ضسیسى ثِ یک ضغین غصایی هٌبست، تَخِ ثِ تَغیِ 

 :ّبی سبزُ ظیط کوک کٌٌسُ است

سؼی کٌیس ٍػسُ ّبی غصایی هٌظن زض سبػبت ذبظ هػطف 

 .کٌیس

 .غصا ضا ثِ قطؼبت کَچک قسوت کٌیس

غصا ضا آّستِ ٍ ثسیبض ذَة ثدَیس. قَضت زازى تکِ ّبی 

 سجت اًسساز ضٍزُ ضَز، ثرػَظ خَیسُ ًطسُ غصا هی تَاًس

 .ّستٌس کَلستَهی زاضای کِ کسبًی زض

 

 

 

زض اکثط ثیوبضاى زچبض سططبى ضٍزُ ثعضگ خطاحی اًدبم هی 

ضَز. خطاح، قسوت سططبًی ضٍزُ ضا خسا کطزُ ٍ سپس زٍ 

اًتْبی ثبقیوبًسُ ضٍزُ ضا ثِ ّن هتػل هی کٌس. اگط زٍ 

اًتْبی ضٍزُ قبزض ثِ هتػل کطزى ًجبضٌس، ضوب هدجَض ثِ 

ذَاّیس ثَز. ّسف اظ خطاحی سططبى  stoma زاضتي استَهب

کَلَى، ثطزاضتي ثبفت سططبًی ٍ ثبفت ّبی زضگیط اططاف 

است طَضی کِ ّیچ ثبفت غیططجیؼی زاذل ضکن ثبقی 

 ضبیؼتطیي ًَع خطاحی سططبى کَلَى، کَلکتَهی .ًوبًس

(colectomy) ً بم زاضز. زض ایي ػول، خطاح پس اظ ثبظ

 .کطزى خساض ضکن، قسوت سططبًی ضٍزُ ضا ثطهی زاضز

 

 : رصیم غذایی بعد اس جزاحی ريدٌ بشرگ

ثطذاللف ػقیسُ ثطذی افطاز، ثؼس اظ خطاحی ضٍزُ ثعضگ 

احتیبخی ثِ ضػبیت یک ضغین غصایی ذیلی هحسٍز ٍ ثِ 

ذی اغطالح سفت ٍ سرت ًیست، فقط هی ثبیست اظ ثط

غصاّب کِ ثبػث ًبضاحتی ضوب هی ضًَس پطّیع کٌیس. ثطذی 

غصاّب ثِ ثؼضی افطاز ثِ اغطالح ًوی سبظًس، ٍ هٌبست آًبى 

ًیستٌس. ضوب ثِ تسضیح ثب ذَضزى غصاّبی گًَبگَى هی 

 ثبیست ثِ ضغین غصایی هطلَة ذَز زست پیسا کٌیس. 

 یبفتي خْت زض ضوب ثِ تَاًس هی ظیط سبزُ ًکبت ضػبیت

 :کٌس کوک ذَزتبى هٌبست غصایی ضغین ثْتطیي

 

کَلَستَهی هؼوَالً هططَة ٍ لیع است ٍ هوکي است ثِ 

 آسبًی ثب کوتطیي ضطثِ ذًَطیعی کٌس

 زض ٍ ثطًبهِ طجق اض ذَز زاضٍّبی  داري : مصزف

 غَضت ثِ زاضٍ هػطف اظ ٍ ًوبییس هػطف هقطض سبػت

 اظ چٌبًچِ. ًوبییس ذَززاضی زیگطاى هطَضت ثب یب ٍ ذَزسط

 حتوبً ایس، کطزُ هی هػطف زاضٍ زیگطی ثیوبضی زلیل ثِ قجل

 هطلغ ضوب آى هػطف چگًَگی هَضز زض تب ًوبییس آگبُ ضا هب

 ضا آى ضٍظاًِ تطضح زاضیس، ایلئَستَهی چٌبًچِ. کٌین

 .ًوبییس هحبسجِ

 پس سبػت 27 تب 84 ثسى سطح ّبی ظذن : استحمام

 هی ضوب لصا. اًس یبفتِ ثْجَز ػلوی لحبظ اظ خطاحی ػول لع

 زٍش. ًوبییس استحوبم خطاحی ػول اظ پس ضٍظ 3 تب 7تَاًیس

 اظ پس. گطزز هی تَغیِ غبثَى ٍ آة ثب ضستطَ ٍ گطفتي

 پبًسوبى یک ثب ٍ کطزُ ذطک ضا ّب ثریِ هحل استحوبم،

 اى ثب کطزى حوبم زاضیس، استَهی چٌبًچِ. ثپَضبًیس سبزُ

 تَاى هی کَلَستَهی هَضز زض. کٌس ًوی ایدبز هطکلی

 ایلئَستَهی هَضز زض. کطز حوبم ٍ ثطزاضت ضا آى کیسِ

 ثطیعیس، کیسِ زاذل آى تطضحبت لحظِ اذطیي تب ثْتطاست

 ثب ٍ ضستِ غبثَى ٍ آة ثب ٍ کطزُ خسا ضا سیستن کل سپس

 استَهی کِ ثبضیس زاضتِ تَخِ. کٌیس ذطک ظطیف زستوبل

 هوٌَع گطم ذیلی آة ثب آى ضستطَی ثٌبثطایي ًساضز حس

 کٌیس ذَززاضی ًیع آى ضٍی ظثط زستوبل کطیسى اظ ٍ است
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اگط هی ذَاّیس هَاز غصایی خسیس ضا اهتحبى کٌیس سؼی کٌیس ّط 

ی اظ آ ًْب ضا ثِ ٍػسُ غصایی ذَز ثیبفعاییس تب اگط هطکلی ثبض یک

ایدبز ضس، ثِ ضاحتی هتَخِ ضَیس کِ کسام هبزُ هسئَل ایدبز 

 هطکل است

 اظ ّفتِ 3 -8 ضسیس، هطکل زچبض غصایی هبزُ یک هػطف ثب گط

 اگط کٌیس اهتحبى ضا آى زٍثبضُ سپس ٍ کٌیس پطّیع آى هػطف

 آى هػطف اظ ّویطِ ثطای است ثْتط ضسیس هطکل زچبض هدسزاً

ثطای خلَگیطی اظ یجَست، هی ثبیستی ضٍظاًِ  .کٌیس ًظط غطف

ثطای ضسیسى ثِ یک  .لیَاى آة ٍ یب آة هیَُ ثٌَضیس 4ثیص اظ 

ضغین غصایی هٌبست، هطَضت ثب یک هترػع تغصیِ ثسیبض کوک 

 .کٌٌسُ است

ّسف اظ ضیوی زضهبًی، اظ ثیي ثطزى  : شيمی درماوی

بًی است. زض ثطذی هَاضز کِ تَزٓ سططبًی ثسیبض سلَلْبی سطط

کَچک ثَزُ ٍ هحسٍز ثِ زیَاضُ ضٍزُ است، هوکي است ًیبظی ثِ 

اًدبم ضیوی زضهبًی ًجبضس ٍ خطاحی ثِ تٌْبیی اًدبم ضَز. زض 

ثطذی هَاضز الظم است قجل اظ ػول خطاحی، ثطای ثیوبض ضیوی 

تب تَزُ سططبًی زضهبًی ٍ یب ضازیَتطاپی )پطتَزضهبًی( اًدبم ضَز 

کَچک ضسُ ٍ قبثلیت ثطزاضتِ ضسى حیي ػول خطاحی ضا پیسا 

کٌس. زض اغلت هَاضز، اثتسا خطاحی ٍ سپس ضیوی زضهبًی اًدبم 

 هی ضَز

 :بشرگ ۀتطابق با عًارض واشی اس درمان سزطان ريد

ثؼس اظ زضهبى سططبى ضٍزُ ثعضگ، ثسیبضی اظ ثیوبضاى زچبض 

ضوب هوکي است زچبض ثی  تغییط اخبثت هعاج ذَاٌّس ضس.

اذتیبضی هسفَع ضَیس ٍ یب هدجَض ضَیس کِ استَهب هَقتی یب 

 .زائن زاضتِ ثبضیس

 با آرزوی سالمتی و بهبودی

 

ثؼس اظ زضهبى سططبى  : (Stoma) داشته استًما

ضٍزُ ثعضگ، ثؼضی افطاز ثِ یک استَهبی هَقتی یب زائن ًیبظ 

پیسا هی کٌٌس. یک استَهب زض ًبحیِ کَلَى، کَلَستَهی 

سططبى ضوب ثِ گًَِ ای ثبضس کِ خطاح ًبهیسُ هی ضَز. اگط 

پس اظ ذبضج کطزى ثبفت سططبًی قبزض ًجبضس زٍ اًتْبی 

ثبقیوبًسُ ضٍزُ ضا ثِ ّن هتػل کٌس، ًبگعیط هی ثبیست 

استَهب زاضتِ ثبضیس. زض ایي حبلت، خطاح اًتْبی ضٍزُ ضوب 

ضا ثِ یک سَضاخ ضٍی پَست ضکن هتػل هی کٌس تب هسفَع 

استَهبّب زاضای اثؼبز هرتلف  اظ آى ططیق ذبضج ضَز.

 .ضیبلی ّستٌس 752ّستٌس، ٍلی ثسیبضی ثِ قطط یک سکِ 

آهَذتي ضٍش ظًسگی کرطزى   :  سودگی با كًلًستًمی

ثب کَلَستَهی زضَاض است. ٍلی ضروب تٌْرب ًیسرتیس. ّرن اکٌرَى      

ّعاضاى ًفط زض سطاسط زًیب هبًٌس ضوب زاضای کَلَسرتَهی ّسرتٌس.   

هبًغ اًدبم زازى فؼبلیت ّبیی ضرَز کرِ   زاضتي کَلَستَهی ًجبیس 

قجالً اًدبم هی زازیس. تٌْب هی ثبیست ضٍش اًدبم آى فؼبلیت ّب ضا 

کوی تغییط زّیس. ًکتِ زیگطی کِ ثبیس ثیبهَظیس، ضٍش تؼرَی  ٍ  

خبگصاضی غحیح کیسِ کَلَستَهی است. زض ایي هَاضز اظ پعضک 

ؼورَالً  خطاح یب پطستبض ثرص کوک ثرَاّیس. کیسِ کَلَستَهی ه

غبف ضٍی پست ضکن ضوب هی چسجس ٍ اظ ظیط لجبس قبثل هطبّسُ 

ًیست لصا زیگطاى ًوی تَاًٌس ثِ ضاحتی هتَخرِ ٍخرَز آى ضرًَس.    

ضبیس یکی اظ ًبذَضبیٌستطیي هسبیل ضاخغ ثِ کَلَسرتَهی، ظربّط   

 آى ضٍی ثسى ثبضس.
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