تۆ و ستۆما ـکەت

ستۆما چیە؟
ستۆما وشەیەکی یۆنانیە بە مانای 'کون' یان 'دەم' دێت .بە گشتی سێ جۆر ستۆما هەن:




کۆڵستۆمی :لە ڕیخۆڵە ئەستوورەوە
ئیڵستۆمی :لە ڕیخۆڵە باریکەوە
یۆرۆسۆمی :ئورۆسۆمی جۆرێکە لە الدان لە سیستمی میز

بۆچی نەشتەرگەریی سۆما ـم بۆ دەکرێت؟
نەشتەرگەریەکەت دەکرێت بەهۆی کۆمەڵێک هۆکاری جیاوازەوە ئەنجام بدرێت و پزیشکی نەشتەرگەری و
پەرستاری پسپۆڕ ئەمانەت بۆ باس دەکەن .ژمارەیەک نەخۆشی و دۆخی پزیشکی هەن کە رەنگە ببنە هۆی پێویستیی
بە ئەنجامدانی نەشتەرگەریی ستۆما ،وەک:






کۆستی دەروونی ()Trauma
پۆلیپی شێرپەنجەیی خێزانی ()Familial Adenomatous Polyposis
زیانی تیشکدانەوە
ناتەواویی زگماکی
کارنەکردنی میزەڵدان







هەوکردنی زامیی ریخۆڵە ئەستوورە
نەخۆشیی کرۆن Crohn
نەخۆشیی کیسی رێخۆڵە ئەستوورە
ناڕێکی کۆم
شێرپەنجە

پێش نەشتەرگەریەکەت
دەرفەتی ئەوەت دەبێت یەک یان دوو جار پێش نەشتەرگەریەکە پزیشکی نەشتەرگەریەکە و پەرستاری پسپۆڕت ببینیت،
لەو دیدارەدا باسی الیەنەکانی نەشتەرگەریەکەت بۆ دەکرێت ،زانیاریی نووسراوت پێدەدرێت و ئەگەر زۆرە ئەو
بەرهەمانەت پیشان بدرێت کە دەبێت رەچاویان بکەیت .لە ماوەی دیدارەکانی پێش نەشتەرگەری ،دەبێت کاتت هەبێت
پرسیار بکەیت و هەر الیەنێکی چاودێریەکە گەنگەشە بکەن .رەنگە بتەوێت لیستێک لەو تەوەرانە دروست بکەیت کە
دەتەوێت لە دیدارەکە باسیان بکەیت و لەگەڵ خۆت بیبەیت بۆ ئەوەی هیچت لەیاد نەچێت.
ئەوە بیرۆکەیەکی باش دەبێت کە ئەندامێکی خێزانەکەت یان سەرپەرشتیارەکەت لەگەڵ خۆت ببەیت بۆ دیدارەکانی
پێش نەشتەرگەری ،چونکە زانیاریی زۆر وەردەگریت لەوێ.
تیمی پەرستاریی چاودێریی ستۆما لە ماوەی گەشتەکەدا یاوەریت دەکەن و بەردەست دەبن بۆ ئەوەی پاڵپشتیی خۆت و
ئەندامی خێزانەکەت/سەرپەرشتیارەکەت بکەن.

ستۆما رەنگە چۆن بێت و چۆن هەستی بێدەکەم؟
دەست لێدانێکی نەرم دەبێت ،بە رەنگی سووری پەمەییباو دەبێت ،شێدارە؛ زیاتر وەک ناو دەمت .هیچ هەستێک لە ستۆما
ـدا نیە بۆیە ئازاری نیە .بەاڵم دابینکردنێکی لولەی خوێنی هەیە و ئاساییە جار بە جار خوێنی لێ بێت ،بە تایبەتی لە کاتی
پاککردنەوە .ستۆما ـکەت لە سەرەتادا ئاوساوە و چەند هەفتەیەکی پێدەچێت تا قەبارەکەی کەم دەبێتەوە .تەقەڵی بچووک بە
چواردەوری ستۆما ـکەتەوە هەیە یان ئەوەتا خۆیان شی دەبنەوە یان پەرستاری چاودێریی ستۆما ـکەت  2-1هەفتە دوای
نەشتەرگەریەکە دەریان دەکات.

دوای نەشتەرگەریەکەت
کە لە نەشتەرگەریەکە خەبەرت دەبێتەوە ،هەست بە ماندوێتی دەکەیت .ئاساییە هەست بە سۆزی جیاواز بکەیت لەم
ماوەیە و ماوەیەک دواتریش .ئەمە دەگۆڕێت چونکە هەموومان جیاوازین.
رەنگە کیسە ئاو و تیوبی خاڵیکردن لە جەستەت بەسترابێت ،بەاڵم هیچ هۆکارێک نیە هۆشداریت پێبدرێت  -ئەمە
شتێکی زۆر ئاساییە .کە گونجاو بوو ئەمانە هەموویان الدەبرێن و کەمێک نائاسوودەیی هەیە لە کاتی البردن.
هەر ستۆما ـیەک جیاوازە و رەنگە ماوەیەکی پێبچێت بۆ ئەوەی دەست بە کارکردن بکات .باشترین شت ئەوەیە لەگەڵ
پەرستاری چاودێریی ستۆما ـکەت گفتوگۆ لەم بارەیەوە بکەن.

گرینگیدان بە پێستت
گرنگیدان بە پێستت بەشێکی سەرەکیە لە پاراستنی ستۆما ـکەت.
دەستبەجێ دوای نەشتەرگەریەکەت ،ستۆما و پێستی چواردەوری رەنگە ئاوساو و تەنانەت کەمێک جاڕس و وروژاو دەربکەون.
ئەمانە هەمووی دوای نەشتەرگەری چاوەڕوان کراون و چاودێرییەکی باش بە تێپەڕبوونی کات رووخساری باشتر دەبێت.
رەنگە پێویستیەکانی بەرهەمەکەت بگۆڕێن بەهۆی گۆڕانکاریەکان لە شێوە و قەبارەی ستۆما ـکەت .قاڵبی ستۆما ـکەت
دەگۆڕێن و دەبێت بە الیەنەی کەمەوە هەفتانە بۆ ماوەی  8هەفتە پشکنینیان بۆ بکرێت ،یان بەتایبەتی ئەگەر پێویستی
تەندروستی زۆر لە کونەکەوە بینرا.
ناوچەیەک لە پێستی چواردەوری ستۆما ـکەت دەبێت لە ژێر چاودێریی بەردەوام و ئاگاییدا بێت بۆ رێگریکردن یان
کەمکردنەوەی مەترسیی هەوکردن .ئەگەر پێستت تووشی هەوکردن ،جاڕسبوون تەنانەت شەقبردن هات ،دەستبەجێ
پەیوەندی بە پەرستاری چاودێریی ستۆما بکە بۆ ئەوەی ئامۆژگاریی گونجاوت پێبدات لەسەر چارەسەر و پێویستیی
گۆڕینی بەرهەم و دەرمانەکان.

ژیان لەگەڵ ستۆما
کە یەکەمجار لە نەخۆشخانە دەردەچیت ،هەست بە ماندوێتی دەکەیت و کارەکانی رۆژانە ،وەک خۆشتن ،بە ماندووکەر
دەزانیت .ئەمە ئاساییە و بە تێپەڕبوونی کات باش دەبێت .رەنگە تووشی هەندێک ئازار و نائاسوودەیی ببیت لە سەرەتاوە
کاتێک کە لە نەشتەرگەریەکە چاک دەبیتەوە .ئەمە بەشێکی ئاسایی چاکبوونەوەیە لە نەشتەرگەری .لە ماوەیەدا خۆت لە
جلوبەرگی تەسک بپارێزە چونکە سکن رەنگە هەو بکات یان بئاوسێت.
ئاساییە دوای نەشتەرگەریی گەورە هەستت ناسک ببێتەوە ،بۆیە نیگەران مەبە ئەگەر هەستت بۆ نموونە بە 'بێ تاقەتی'
یان 'دڵپڕبوون' کرد .قسەکردن لەگەڵ خێزان و هاوڕێیان رەنگە سوودی هەبێت  -وانەزانیت خۆت بە تەنها دەتوانیت زاڵ
بیت بە سەریدا .پەرستاری چاودێریی ستۆما ـکەت ئامادەیە هاوکاریت بکات ،وە هەروەها گروپی هاوکاریی نەخۆش
هەن کە دەتوانن هاوکاریت بکەن.
مەترسە لەوەی داوای هاوکاری بکەیت.
گۆڕینی کیسەی ستۆما ـکەت لە سەرەتادا خاو دەبێت ،بەاڵم بە مەشقکردن و بەدەستهێنانی متمانە ،دەبێت بە بەشێکی لە رۆتینی رۆژانە.

