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ظهبًي اتفبق هي افتس وِ ضٍزُ وَچه يب  انسداد روده

ثعضي ضوب تب لسوتي يب ثِ ططف وبهل هسسٍز هي ضَز . 

اًسساز هبًغ اظ ايي هي ضَز وِ غصا ، ًَضيسًي ٍ گبظ ثِ 

 ػجَض وٌٌس . ضىل ًطهبل اظ ضٍزُ ّب

 عالئن : 

  ًفد ضسيس ٍ ضىن زضز 

  وبّص اضتْب 

 فطؽتَْع ٍاست 

 يجَست ٍ اسْبل 

 گطفتگي ضسيس ػضالت ضىن 

 تٌفس ٍتت هي ضَز 

 علت : 

ضبيؼتطيي ػلل اًسساز ضٍزُ ػجبضتٌس اظ چسجٌسگي ، 

 چسجٌسگي ّبي ًبضي اظ جطاحي ٍ لَلَستَهَض ٍفتك .

 درهاى 

 اذتالالت فيعٍلَغيىي  ّسف اظ زضهبى تصحيح

ًبضي اظ اًسساز است وِ ضبهل استطاحت زازى 

 ثِ ضٍزُ ٍ ضفغ هٌجغ اًسساز است .

  ثطزاضتي فطبض اظ ضٍي ضٍزُ ثِ ٍسيلِ ٍاضز

 وطزى سًَس ثيٌي هؼسُ اي 

  ، تجَيع هبيؼبت ٍضيسي جْت جبيگعيٌي آة

 سسين ، ولط ٍ پتبسين اظ زست ضفتِ .

 ذَضزگي  اًجبم وَلًََسىَپي جْت ضفغ پيچ

 ضٍزُ

 

 

  آظهَى ّبي آظهبيطگبّي ، ضازيَگطافي ، سي تي اسىي

، استفبزُ اظ لَلِ ضوتبل جْت ذطٍج گبظ ٍ تطضحبت 

 لسوت ّبي پبئيٌي ضٍزُ 

  است ٍ ًَع  جزاحياهب ثِ ّط حبل زضهبى هؼوَل

 جطاحي ثستگي ثِ ػلت اًسساز زاضز

ػوسُ ي جطاحي ّبي ضٍزُ ضبهل وَلَستَهي ٍ 

ائلَستَهي است . وَلَستَهي ػجبضت است اظ ػول 

جطاحي ثط ضٍي ضٍزُ ثعضي وِ طي آى لسوتي اظ وَلَى ) 

ضٍزّي ثعضي ( زض جساض ضىن تؼجيِ هي ضَز 

استَهي  ٍايلئَستَهي ًيع ثِ اػوبل جطاحي جْت ايجبز

)زّبًِ( زض لسوت ايلئَم ) اًتْبي ضٍزُ ثبضيه ( اطالق 

 هي ضَز .

 هراقبتهاي پس از جراحي : 

  ثؼس اظ ػول استطاحت هطلك زاضتِ ثبضيس ٍلي هي تَاًيس زض

 حبلت ًيوِ ًطستِ لطاض ثگيطًس .

  ُثؼس اظ ػول اظ ضاُ زّبى چيعي ًرَضيس ٍ ٌّگبهي وِ اجبظ

هبيؼبت هثل آة ٍ سَح ًطم ذَضزى ثِ ضوب زازًس. اثتسا 

ضطٍع وٌيس ٍ ثؼس اظ ايٌىِ تحول وطزيس هي تَاًيس غصاّبي 

 هؼوَلي هصطف وٌيس .

  اظ ذَضزى غصاّبي هحطن ٍ غصاّبيي وِ ثبػث يجَست هي

 ضَز ذَززاضي وٌيس .

  هؼسُ اي ٍ ثطضسي اًساظُ گيطي  –لطاض زازى سًَس ثيٌي

 زليك تطضحبت ذبضج ضسُ اظ آى 

  ثطاي ضاحتي ازضاض وطزى ثيوبض  فَليتؼجيِ سًَس 

  سطفِ وطزى –تطَيك ثِ ًفس ػويك 

 

 

 

 پيشگيزي اس انسداد روده  

  ، ٍػسُ ّبي غصايي ون حجن ثرَضيس. هبيؼبت آة

 چبي ، غالتيي ٍ آثوَيِ ضا ظيبز هصطف وٌيس

  ضغين غصايي ون فيجطي زاضتِ ثبضيس. اظ ذَضزى

زاًِ زاضًس سجعيجبت ٍ هيَُ ّبيي وِ پَست ٍ 

ذَززاضي وٌيس. غالت آجيل ّب ٍ سجعيجبت ثطي زاض 

سجع ثِ ػٌَاى زضهبى گيبّي اًسساز ضٍزُ هؤثط 

ّستٌس ، زض حبلي وِ اظ ذَضزى گَضت لطهع ٍ 

 غصاّبي فطاٍاى ضسُ ثبيس پطّيع وٌيس .

  غالت وبهل ، هيَُ ّبي تبظُ ٍ سجعيجبت ثطي زاض

ؤثط سجع ثِ ػٌَاى زضهبى گيبّي اًسساز ضٍزُ ه

ّستٌس ، زض حبلي وِ اظ ذَضزى گَضت لطهع ٍ 

 غصاّبي فطاٍضي ضسُ ثبيس پطّيع وٌيس 

  ٍضظش ضٍظاًِ ثبػث ثِ جطيبى افتبزى گطزش ذَى هي

ثِ جطيبى افتبزى گطزش ذَى ضَز ٍ ايي وبض ثبػث 

هي ضَز ٍ ايي وبض ثبػث اظ ثيي ضفتي ثسيبضي اظ 

 هطىالت اظ لجيل پيچ ذَضزگي ضٍزُ هي ضَز .

 هب ثِ ايي ثيوبضاى آى است وِ غصا ضا آّستِ ٍ تَصي ِ

ثِ طَض وبهل ثجًَس ٍ پس اظ صطف غصا ووي پيبزُ 

 ضٍي زاضتِ ثبضٌس .
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 مركس آموزشي درماني امام خميني )ره(

 انسداد روده 
 و 

  مراقبت از كيسه كلوستومي 

 

 بخش جراحي مردان
 

 

 

 رژيم غذايي بيماران داراي كلوستومي

  ضغين غصايي ثبيس ثِ صَضتي تٌظين گطزز وِ سجت

 اسْبل ًگطزز .يجَست يب 

 غصاّبيي وِ تَليس ثَ يب گبظ زض  ثيوبض ثبيس اظ ذَضزى

سيستن گَاضش هيىٌس اجتٌبة وٌس ٍ يب ثِ حس 

 اػتسال هصطف ًوبييس .

  : هبضچَثِ ، پيبظ  غصاّبيي وِ تَليس ثَ هي وٌسز هبًٌس

 سيط ، ترن هطؽ ، ولن ٍ هبّي 

  َغصاّبيي وِ تَليس گبظ هي وٌٌس هبًٌس : حجَثبت ، آثج

 شضت ، لبضچ ، اسفٌبج ٍ ًَضبثِ ّبي گبظزاض ، ذيبض 

  زض صَضت ثطٍظ اسسْبل اظ ذَضزى غصاّْبيي اسْبل

آٍض هثل هيَُ ّب ٍ غصاّبيي پط فيجط ، لَُْ ، چبي  

پطّيع ًوبييس ٍ سؼي وٌيس  اظ غصاّبيي وِ ثبػث 

 سفت ضسى هسفَع هي گطزز .

 
 حوام كردى

 تَاًيس استحوبم وٌيس هي ٌس لجل اظ ًثب زاضتي ولَستَهي هب

آة ٍ صبثَى ثِ زاذل استَهب ٍاضز ًوي ضَز ٍ آسيجي ثِ آى 

ًوي ضسبًس ضوب هي تَاًيس ثب يب ثسٍى ويسِ ولَستَهي 

 استحوبم ًوبييس.

 
 

  به بيوار آهوزش داده شود در صورت بروز

خونريسي ، نفخ ، سفتي شكن ، اسهال و تب 
 به پسشك هراجعه كند.

 
 

 

 

 

 

زّبًِ اي اظ وَلَى است ثط ضٍي ضىن وِ تَسط ػول ستومي كل

ػجَض هسفَع جطاحي ايجبز هي ضَز ّسف اظ ػول ولَستَهي اجبظُ 

هي ثبضس تب ظهبًيىِ ثيوبضي يب ثرص صسهِ زيسُ ضٍزُ ثْجَز يبثس. زض 

فطزي وِ ولَستَهي زاضز هسفَع ثِ جبي همؼس اظ ولَستَهي ذبضج 

ولَستَهي جطاح لسوتي اظ وَلَى ضا اظ زيَاضُ ضسُ ثطاي ايجبز 

 ضىن ثيطٍى هي آٍضز.

ضٍظ پس اظ ػول جطاحي ضطٍع هي ضَز  6-3ػولىطز ولَستَهي 

پس اظ جطاحي اًساظُ اًساظُ ولَستَهي ثعضي  ٍ هتَضم است ٍ ثب 

 گصضت چٌس ّفتِ ٍ وست ثْجَزي اًساظُ آى وَچه هي گطزز .

 استَهب هي گَيٌس .ثِ آى سَضاخ ثبظ ضسُ ثط ضٍي ضىن 

 تعويض كيسه كلوستوهي 

  ثطاي  زض آٍضزى ويسِ ولَستَهي ثيوبض زض يه ٍضؼيت ضاحت

ضا هي  هي ايستس ٍ ثِ آضاهي پَست ظيط صفحِ  هي ًطيٌس يب

 فبصلِ ثگيطز.وطس تب ويسِ اظ هحل استَهي 

  ٍ ثِ آضاهي پَست ضا ثطَييس ٍ آى ضا ثِ آّستگي ذطه وٌيس

پَست يه پبًسوبى گبظي ضٍي هحل زض حبل تويع وطزى 

 استَهب لطاض زّيس.

  ثطاي تويع وطزى پَست اظ صبثَى استفبزُ وٌيس اگط صبثَى

 است چَى ثب ضستي ثِ ضاحتي  ثْتط ثسٍى چطثي استفبزُ ضَز

 اظ پَست پبن هي ضَز .

  ٍ پس اظ تويع وطزى پَست ثبيس پَست ضا وبهالً ذطه وٌيس

 هَاظت سبييسُ ضسى آى ثبضيس.

 يسِ هٌبست ثب سبيع هتٌبست استَهب استفبزُ وٌيس زضيچِ اظ و

 سبًتي هتط ثعضگتط اظ استَهب ثبضس . 3.3ويسِ ثبيس 

 ٌسُ ويسِ ضا سجثطاي گصاضتي ويسِ اثتسا ضٍوص سطح چ

ثبًيِ ضٍي پَست اططاف استَهب  33ثطزاضتِ ٍ ويسِ ضا ثِ هست 

وٌيس ٌّگبهي وِ ًصف حجن ويسِ پط ضس ٍ تَجِ زّيس فطبض 

 يض وٌيس .تؼَ
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