
 

 

مراقبت از كلستومي در بيماران داراي -

كلستومي كه شامل تعويض به موقع كيسه 

كلستومي ، شست و شوي ناحيه ي استوما 

جهت پيشگيري از آزردگي پوستي ناشي از 

 كلستومي مي باشد

آموزش به بيمار داراي كلستومي جهت -

مراقبت از خود در صورت دائمي بودن 

 كلستومي 

حمايت از تصوير ذهني مثبت با تشويق بيمار -

به بيان احساسات و نگاني هاي خود در مورد 

 تغييرات ايجاد شده به وسيله ي بيماري

  

 

حمايت عاطفي از بيمار و برقراري  -

 آسايش او

دادن اطالعات كافي به بيمار و  -

همراهان او درباره ي بيماري و روند 

 درمان

درصورت عدم مشاهده بهبودي  -

در وضعيت بيمار، پرستار بايد اورا 

 براي انجام جراحي آماده سازد.

 

 انسداد روده

 پيشگيري و درمان

 الهام سید عبدالحمیدزاده

 کارشناس پرستاری
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زماني پديد مي آيد كه انسداد روده 

جريان طبيعي محتويات روده در طول 

 روده متوقف مي شود . 

 درمان

هدف از درمان تصحيح اختالالت 

فيزيولوژيکي ناشي از انسداد است كه 

شامل استراحت دادن به روده و رفع 

  منبع انسداد است.

برداشتن فشار از روي روده به وسيله -

 وارد كردن سوند بيني معده اي 

تجويز مايعات وريدي جهت -

جايگزيني آب، سديم، كلر و پتاسيم از 

 دست رفته

انجام كولونوسکوپي جهت رفع پيچ -

 خوردگي روده

 

آزمون هاي آزمايشگاهي، راديوگرافي، سي -

تي اسکن، استفاده از لوله ركتال جهت خروج 

 گاز و ترشحات قسمت هاي پاييني روده

اما به هر حال در مان معمول جراحي است و -

نوع جراحي بستگي به علت انسداد دارد و 

ممکن است كلستومي موقت يا دائم مورد نياز 

 باشد.

 

 

اقدامات بهداشتي و پيشگيرانه در 

 انسداد روده

معده اي و  –قرار دادن سوند بيني -

بررسي و اندازه گيري دقيق ترشحات 

 خارج شده از آن

بررسي مداوم بيمار از نظر وجود -

 هرگونه اختالل در مايعات والکتوليتها 

بررسي وضعيت تغذيه اي و مشاهده -

ي عاليم بهبود كه شامل : برگشت 

صداهاي روده اي ، كاهش نفخ شکم، 

كاهش درد و حساسيت  در لمس 

 شکم و دفع گاز و مدفوع

بررسي مداوم نشانه هاي تشديد - 

 بيماري 

جايگزيني داخل وريدي مايعات و -

الکتروليت هاي از دست رفته بدن 

 بيمار طبق دستور پزشك  معالج
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