Farní charita Neratovice – domácí zdravotní péče
Péče o pacienty se stomií
Začneme s tím, co si vlastně pod tímto pojmem máme představit. Slovo stoma
pochází z řečtiny a znamená ústa, v přeneseném významu pak otvor, vyústění nebo
vývod. Stomie je tedy umělé vyústění dutého orgánu na povrch těla.
Kohokoli, od novorozence až do vysokého věku, může postihnout zánětlivé nebo
nádorové onemocnění, úraz či jiné postižení, které je důvodem k operaci a má za
následek vyústění tlustého střeva, tenkého střeva nebo močovodu břišní stěnou.
Stomie může být dočasná nebo trvalá. Dočasná stomie slouží pouze k odlehčení,
odpočinutí a uzdravení postižené části trávicího nebo močového systému. Někteří
lidé však musí mít stomii trvalou po celý zbytek svého života. Založení stomie patří
mezi velké, život zachraňující operace nebo slouží k prodloužení jeho délky.
Po propuštění z nemocnice pečujeme o pacienty se stomií v jejich domácím
prostředí, často za spolupráce rodiny.
Samozřejmé jsou kontroly ošetřujícím lékařem a stomasestrou.
Lidé se stomií prožívají zpočátku velkou psychickou a fyzickou zátěž, musí se
vyrovnat s nově vzniklou situací. Je tedy jasné, že volíme citlivý, trpělivý a
individuální přístup. Postupně pacienta seznamujeme s tím, jak se o stomii pečuje.
Zaměřujeme se vhodné domácí prostředí, na důslednou hygienu, kontrolu a péči o
pokožku v oblasti stomie a správného výběru pomůcek.
V současnosti je jich k dispozici mnoho. Využíváme jednodílný nebo dvoudílný
systém. Můžeme je i měnit a kombinovat podle aktuálního stavu.

Sortiment doplňujících pomůcek je velmi bohatý. Nejčastěji využíváme odstraňovače
náplastí ve formě ubrousků nebo pěny, vyrovnávací ochranné nebo adhesivní
mastné pasty, popřípadě stomický pudr při poruše celistvosti kůže v oblasti stomie.
Pacient se stomií by měl dodržovat pravidelnou a vyváženou stravu, nejlépe domácí
a bezezbytkovou, rozdělenou v menších porcích 5 - 6x denně. Poradíme, jaké
potraviny jsou vhodné a jakých je třeba se vyvarovat. K tomu patří i dostatečný
příjem tekutin. Po operaci má pacient nastolen klid a odpočinek, ale později, po
získání nových sil, je důležitá přiměřená fyzická aktivita. Poradíme, jak správně
vstávat z lůžka, provádíme dechovou rehabilitaci a mírné kondiční cvičení. Také
pomůžeme s výběrem vhodného oblečení a s vytvořením denního programu.
Hlavně se snažíme předcházet vzniku komplikací. Mezi nejčastější komplikace patří
parastomální hernie, neboli kýla, stenóza nebo zúžení stomie. Dále různé stupně
porušení celistvosti kůže, hypergranulace kůže. Vlivem změny hmotnosti může dojít
k retrakci (vtažení) stomie či ke vzniku kožních řas a záhybů. Je třeba mít na paměti,
že každá komplikace má i své řešení a že se jim dá úspěšně předcházet.
V prvních dnech je pacientovi se stomií třeba nejen podpory nás, sestřiček, které
vysvětlí, jak o stomii pečovat, ale i podpory jeho rodinných příslušníků a blízkých
osob. Je dobré, když i oni budou vědět, proč byla stomie založena a jak ji ošetřovat.
Je na zvážení stomika, komu se se svým stavem svěří.
Při současné kvalitě vybavení stomickými pomůckami nemusí nikdo jiný o jeho nové
situaci vědět. Vždyť se možná sám setkal nebo dokonce setkává se stomikem, aniž
by o tom věděl. Je možné i dál pokračovat v plnohodnotném životě, věnovat se své
práci a svým zálibám. Jsou též k dispozici bezplatné stomalinky, kde je také možné
dozvědět se potřebné informace. Je k obdivu každý člověk, který tuto náročnou
situaci zvládne, smíří se s ní a dokáže jít životem dál. Vždyť vadou těla se duše
nezohaví, ale krásou duše se zdobí tělo.
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