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Храносмилателна система
Храненето е основна функция на живия организъм. Храносмилането е процес, който обхваща механичната и химичната обработка
на приетата храна и нейната резорбция.
В устната кухина храната се подлага предимно на механична преработка.
В стомаха механичната обработка продължава и започва разграждането на хранителните вещества.
Процесът завършва в тънкото черво, където храната е механично смляна, а процесите
на разграждане и особено на резорбция са силно изразени.
Панкреатичният сок и жлъчката се изливат в
началната част на тънкото черво, а от чревната лигавица се секретира чревен сок.
 Панкреатичният сок съдържа много ензи-

В началната част на тънкото черво се резорбират белтъчините, мазнините, въглехидратите, голяма част от солите, водата и витамините.
Несмлените съставки на храната – целулоза,
вода и соли достигат до дебелото черво, където нормално живеят бактерии. Те доразграждат остатъците от храна и произвеждат витамини от групата B. Тук се оформят
фекалиите – 150 г/24 ч. Те се задържат различно време в дебелото черво. Консистенцията
им е твърда поради допълнителната резорбция на вода.
Нормално движението на храната по целия
храносмилателен тракт продължава 24 –48 ч.
Стомахът, тънкото и дебелото черво са разположени в коремната кухина.

ми с висока активност. Количеството му
е приблизително 1,5 л/24 ч.

 Жлъчният сок съдържа вода, жлъчни соли,

пигменти и холестерол. Количеството му
е около 0,8 - 1,0 л/24 ч.

 Чревният сок е около 3,0 л/24 ч.

.
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.
.. .......
....
..
....
...
..
Тънко черво (илеум) .........................................................
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Дебело черво (колон) ......................................................
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Право черво (ректум) .............................................................
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Колостома
Причини за извеждане на колостома

Външен вид на колостомата

 Карцином на ректума

Стомата е червена. Тя има приблизително същия цвят, както и лигавицата на устата.
Обикновено е закръглена, но може да има и леко удължена форма.
Веднага след операцията стомата е подута,
но постепенно се смалява. Нормалните ´ размери са 2-5 см в диаметър и изпъква 3-4 см. Това трябва да се има предвид, когато се изрязва отвора на залепващата част, за да се получи добро прилепване.

 Карцином на дебелото черво (колон)
 Дивертикулит
 Травма (инцидент)
 Вродени аномалии
 Последици от облъчване
 Хроничен запек

При заболяване на дебелото черво може да се
наложи операция.
Заболялата част се отстранява понякога заедно с ректума и сфинктерния мускул.
Здравата част се свързва с изкуствено създадено отвърстие на коремната стена с помощта на няколко шева. Това се нарича колостомия или стома на дебелото черво. В медицинската терминология дебелото черво се нарича колон, а остомия означава отвърстие.
Стомата може да бъде постоянна или временна. Временната стома ще бъде затворена след няколко месеца и фекалиите ще преминават пак през ануса. Колостомата служи
за пренасочване на фекалиите от дебелото
черво към отвърстие в коремната стена.

След операцията
Обикновено хората могат да задържат техните фекалии, докато отидат до тоалетната. Със стома това вече не е възможно, тъй
като сфинктерния мускул е отстранен. Вместо това освобождаването/изхождането на
фекалиите става през стомата.
В началото фекалиите от стомата са неоформени, но след време се оформят и трябва
да се събират в отворена или затворена торбичка, която се прикрепва към тялото.

Месторазположение на
колостомата
В повечето случаи колостомата се прави в лявата част на корема малко под пъпа. В някои
случаи тя се разполага на друго място, в зависимост от използвания оперативен метод и
от това коя част от червото е поразена от
заболяването.

.
.. .....
....................
...
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.................
Колостома ...........................................................................
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Илеостома
Причини за извеждане на илеостома

Външен вид на илеостомата

 Улцерозен колит

Стомата е червена. Тя има приблизително същия цвят, както и лигавицата на устата.
Обикновено е закръглена, но може да има и леко удължена форма.
Веднага след операцията стомата е подута,
но постепенно се смалява. Нормалните ´ размери са 2-5 см в диаметър и изпъква 3-4 см.
Това трябва да се има предвид когато се изрязва отвора на залепващата част, за да се
получи добро прилепване.

 Хронично заболяване
 Фамилна обремененост
 Фистула
 Травма (Инцидент)
 Запушване (Илеус)
 Последици от облъчване

При заболяване на тънкото черво понякога се
налага оперативно отстраняване на част от
него. В някои случаи се налага отстраняване и
на дебелото черво и ректума.
Здравата част от червото се пренасочва към
изкуствено създаден отвор в коремната стена. В медицинската терминология това се
нарича илеостомия (илеум означава тънко
черво, остомия означава отвърстие или уста). След операцията фекалиите няма да преминават повече през ректума. Вместо това
отпадните продукти от тънкото черво се
пренасочват към отвърстие в коремната
стена – илеостома.

След операцията
Изпражненията от илеостомата не са регулярни, те изтичат по всяко време на денонощието.
Ако кожата е изложена продължително време
на действието на чревната секреция, тя ще
се раздразни от ензимите и другите вещества, съдържащи се в стомашните сокове.
Следователно, трябва да поддържате кожата около стомата чиста и суха.

Месторазположение на
илеостомата
Обикновено илеостомата се прави в дясната
част на корема малко под пъпа.

.
. .....
........
. ....
Илеостома .........................................................................
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Пикочоотделителна система
Урината се образува в бъбреците. От там
чрез уретерите тя преминава в пикочния
мехур. Урината се образува непрекъснато и
се събира в пикочния мехур. Периодично се
отделя под налягане през уретрата.
При събиране от 100-300 мл в пикочния мехур
се появява позив за уриниране.

.
.. ...........
.........
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Бъбреци ....................................................................
.
.. ......
...
....
.....
.....
Уретери ...........................................................................
Пикочен мехур ..........................................................................
Уретра ......................................................................................
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Уростома
Причини за извеждане на уростома

Външен вид на уростомата

 Карцином на бъбреците

Стомата е червена. Тя има приблизително същия цвят, както и лигавицата на устата.
Веднага след операцията стомата е подута,
но постепенно се смалява. Това трябва да се
има предвид, когато се изрязва отвора на залепващата част, за да се получи добро прилепване.

 Вродени аномалии
 Травма (инцидент)
 Невъзможност за въздържане
 Последици от облъчване

Когато мехурът е заболял, може да се наложи
отстраняването му. Тогава се прави отвор в
коремната стена за изтичане на урината. В
повечето случаи алтернативният път се
осъществява с парче от тънкото черво, което съединява уретерите с отвора в коремната стена. В медицинската терминология
това се нарича уростомия.
Стомата се зашива към кожата, а урината
изтича оттам непрекъснато.

Месторазположение на
уростомата
В повечето случаи уростомата се прави в
дясната част на корема малко под пъпа. В някои случаи обаче, тя се прави на друго място,
в зависимост от използвания оперативен
метод.

След операцията
След уростомия вие вече не упражнявате контрол върху отделянето на урината. Липсват
сфинктерни мускули в уретрата, които да задържат урината. Вместо това, урината изтича от стомата със скоростта, с която се
образува.
Следователно, вие трябва непрекъснато да
носите торбичка. Ако кожата е изложена продължително време на действието на урината,
тя ще се раздразни. Затова е нужно кожата
около стомата да се поддържа чиста и суха.

..........................................................................
.....
.......
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Ако сте стомирани, знайте, че:


Докосването на стомата е безвредно.



В лигавицата няма нерви, така че няма да усетите нищо,
ако докоснете стомата.



Възможно е стомата леко да прокърви, когато я докоснете –
например, когато сменяте торбичката или миете кожата около нея.
Това е съвсем нормално и не е повод за безпокойство.



Ако обаче кървенето продължава, трябва да се прегледате
при вашия лекар.



Трябва да наблюдавате вашата стома, за да сте сигурни,
че тя е червена и че няма кървене.

Видове консумативи и тяхната смяна
Видове колостомни и илеостомни торбички
Coloplast A/S предлага различни видове консумативи, които са включени в списъка на НЗОК и се
заплащат напълно. За по-голямо улеснение видовете консумативи и техните кодове по Здравна каса са дадени в ПРИЛОЖЕНИЕ.
Coloplast A/S обръща голямо внимание на удобството, надеждността и свободата на движение, като използва най-новите и модерни технологии при изработката на своята продукция.
Торбичките, които се предлагат, биват отворени и затворени, прозрачни и непрозрачни. Затворените торбички имат вграден филтър с активен въглен. Филтърът с активен въглен има
отвор, през който газовете напускат торбичката и се неутрализират.
Coloplast A/S разработи и отворени торбички с филтър към плочки от серията Алтерна, които също са включени в списъка на НЗОК.

Смяна на колостомните торбички
Смяната на торбичката се извършва лесно.
Ако при колостома се използват затворени торбички, използваната торбичка се изхвърля и се
заменя с нова.
Ако се използват отворени торбички, те могат да останат на място няколко дни, като през
това време се изпразват неколкократно.
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Смяна на илеостомните торбички
Илеостомните торбички са отворени. Изпразването на торбичката се извършва от 6 до 10
пъти на ден, в зависимост от нейния обем.

Видове уростомни торбички
Уростомните торбички имат клапа за източване, която се намира в долния край на торбичката. Това позволява уро-торбичките да се източват и да бъдат сменяни по-рядко. Те са снабдени с анти-рефлукс, който не позволява обратно връщане на урината, когато човек е в легнало положение.
Предлагат се в два варианта – прозрачни и непрозрачни.

Изхвърляне на употребената торбичка
Първо торбичката се изпразва в тоалетната чиния. След това употребената торбичка се
увива във вестник или помощен плик и се изхвърля в боклука.
Да не се изхвърля в тоалетната чиния!

Няколко съвета при смяна на консуматива
 Не бързайте, отделете време за процедурата
 Пригответе всички неща, от които ще имате нужда за смяната
 Внимателно отстранете използваната торбичка/плочка
 Поставете употребения консуматив в помощния плик или вестник
 От голямо значение е кожата да бъде почистена и подсушена преди да поставите новата

торбичка/плочка

 Най-лесният начин за подмяна на торбичката/плочката е в изправено положение
 Използвайте мека материя, за да почистите кожата около стомата
 Избръснете космите около стомата (ако има такива)
 Изрежете точен отвор, като използвате шаблона за измерване, за да получите плътно

прилепване към кожата

 Уверете се, че видът на вашата стома е добър, в противен случай се свържете със спе-

циалист

 Когато поставяте новата торбичка или плочка, започнете поставянето от долу нагоре
 Използвайте пръстите си, като обходите залепващата част около стомата, за да сте си-

гурни, че торбичката или плочката прилепват плътно около стомата.

Изпразване
Изпразване на колостомна или илеостомна отворена торбичка
Повечето хора седят на тоалетната чиния, докато изпразват отворената торбичка, но някои го правят в изправено положение.
Вие можете да го направите като насочите торбичката надолу към тоалетната чиния, докато развивате долната ´ част. Същевременно дръжте дъното леко повдигнато нагоре, за да
избегнете твърде бързото изпразване на торбичката.
Когато освободите долната част, продължавайте да държите торбичката насочена надолу,
за да излезе цялото ´ съдържание. Натискайте леко от двете страни на отвора, за да улесните изпразването. Когато изпразните съдържимото на торбичката, почистете дъното ´.
Някои промиват торбичката, други я избърсват с тоалетна хартия, а трети вършат и двете. След това навийте отново торбичката и я затворете.
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Изпразване на уростомна торбичка
Когато уро-торбичката се напълни, изпразнете я в тоалетната чиния. Избършете изходната
тръбичка на торбичката и я затворете. През нощта изходната тръбичка може да се свърже
с нощна уринаторна торба, за да се спести изпразването през нощта.

Смяна на плочката
Плочката трябва да се смени, ако се появи изтичане или ако плочката не залепва добре.
С цел да се предотврати изтичането и плочката да залепва добре, може да се използва стома
паста, с която се осигурява по-добро залепване.
Климатът, храната и използваните медикаменти могат да окажат влияние върху състоянието на кожата, което води до по-често сменяне на плочката.

Миризма и газове
Миризмата безпокои най-много след извеждане на стома.
Днес стома торбичките са направени от материал, който не пропуска миризмата, така че
тя остава вътре в торбичката. Миризма не се усеща при чиста и добре поставена торбичка.
Миризма може да се усети, само когато торбичката се изпразва или когато се сменя. Ако през
другото време усетите миризма, проверете как е залепена торбичката и дали няма изтичане от някъде.
Някои хора използват специално разработени дезодоранти против миризмата.
Урината може да има силна миризма на амоняк след престой от няколко часа. Миризмата може да бъде потисната посредством добавяне на голяма таблетка аскорбинова киселина (витамин C) към съдържанието на торбичката.
За да избегнете проблемите с газовете и миризмата, може да използвате торбички с вграден
филтър с активен въглен. Филтърът с активен въглен има отвор, през който газовете напускат торбичката и се неутрализират.
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Водене на нормален живот
С колостома, илеостома или уростома вие може да водите почти нормален живот.
Малко по малко, стомираните пациенти ще осъзнаят, че могат да живеят по същия начин,
както и преди операцията. Много е важна емоционалната и духовна подкрепа от близките хора, особено в първия момент.
Обикновено проблемите, които възникват, са от психологически характер. За някои е необходимо малко време да свикнат с това, че имат стома. Мисълта за изпражненията е неприятна, но те са естествена част от живота.
След известно време, когато сте свикнали с рутинните действия за изпразване и смяна на консуматива, вие няма много да се замисляте за това в ежедневието си.
Другите хора няма да знаят, че носите торбичка, освен ако вие не им кажете. Не е необходимо
да разказвате на всеки за вашата стома. Очевидно обаче, трябва да поговорите за това с хората, с които живеете заедно. С децата също можете да говорите за вашата стома открито.
Много пациенти със стома смятат, че е полезно да обсъдят претърпяната операция и с хора,
с които нямат близки отношения. Ще ви бъде по-лесно, ако можете да говорите за вашата
стома без смущение. Ако хората чувстват, че вие приемате ситуацията, те обикновено също я приемат.

Какви дрехи да нося?
Вие можете да носите същите дрехи, които сте носили и преди операцията.

Хигиена
Със стома вие можете да се миете и да вземате душ, както сте правили това и преди операцията. Сапунът и водата няма да влезат във вашата стома или да я наранят. Сами изберете
дали да вземате душ с или без торбичка.

Храни и напитки при колостома
и илеостома
Повечето хора могат да консумират същите храни
и напитки, както и преди операцията. Някои храни
и напитки могат да образуват повече газове или потечни фекалии. Постепенно ще установите какво е
добро за вас и какво да избягвате.
Някои хора установяват, че се образуват повече газове, когато консумират яйца, зеле, лук или шоколад,
или пък когато пият бира или газирана напитка.

Ето някои важни правила, които е добре
да спазвате:
 храната ви трябва да бъде разнообразна
 спазвайте часовете за хранене
 дъвчете храната внимателно

Храни и напитки при уростома
Не е необходимо да променяте режима си на хранене. Помнете, че трябва да пиете повече течности,
за да бъде урината ви безцветна.
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Физическа активност и спорт
Повечето оперирани пациенти със стома могат да продължат тренировките и да спортуват активно в дисциплините, които са практикували и преди операцията. Стомата сама по
себе си не пречи на физическата ви активност. Разбира се, всичко все пак зависи от това дали
се чувствате във форма.
Можете също и да плувате – както в морето, така и в басейни.

Сексуални отношения
Важно е вие и партньорът ви да споделяте всички чувства по отношение на стомата и вашия
сексуален живот, които могат да бъдат трудно поносими. След като постигнете това, вероятно ще откриете, че можете да се радвате на също толкова нормален сексуален живот, както и преди операцията.
Хората са склонни да смятат, че стомата ще бъде пречка за нормален сексуален живот. Вие
обаче трябва да внимавате да не си създавате фалшив проблем. Може би тъкмо вие сте този, който се чувства смутен или подтиснат, докато партньорът ви е приел факта за наличието на стома и с нетърпение очаква и вие да забравите за това.
Преди полов акт изпразвайте торбичката. Може да поставите торбичка с по-малки размери
или да използвате коло капаче (mini cap)
Ако имате някакви проблеми, обърнете се към вашия личен лекар за консултация и съвет.

Пътуване
Стомата не трябва да ви пречи да пътувате. В повечето страни вие можете да си купите
допълнително торбички и принадлежности. За да се чувствате сигурни, вземете със себе си
толкова консумативи, колкото са ви необходими по време на пътуването. Ако пътувате в
топли райони, не забравяйте, че ще използвате повече торбички от обикновено.

Вашето ежедневие
След извеждане на стома хората са склонни да
мислят, че вече не могат да водят нормален
живот. Възможно е да ви е трудно да приемете
факта, че трябва да носите торбичка. Малко
по малко вие ще осъзнаете, че всъщност можете да живеете почти по същия начин, както
преди. Повечето оперирани пациенти със стома биха потвърдили това. Другите хора няма
да забележат, че вие носите торбичка, но ви
препоръчваме да не носите плътно прилепнали
дрехи. Торбичките са направени от безшумна
материя, която не пропуска миризма и така запазва вашата дискретност.
Завръщането ви на работа след операция зависи от вашето общо състояние и сили. Консултирайте се с вашия лекар за състоянието си.
Някои пациенти, претърпели тежка коремна
операция, е по-добре да се възстановят напълно, преди да се върнат на работа, което ще отнеме няколко месеца.
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Практични съвети
След операцията
Първата стъпка винаги е най-трудна. Така е и с грижите за вашата стома. В тези страници
ще намерите някои полезни съвети, които могат да ви бъдат от полза през първите седмици
и да облекчат ежедневието ви.
След първите няколко дни от операцията, вие ще се научите да изпразвате и да сменяте торбичката и да се грижите за кожата около стомата. Възможно е в началото да имате трудности, но с течение на времето бързо ще научите тънкостите. През първите няколко месеца,
нормално стомата е леко подута, затова трябва да използвате торбичка с по-голям отвор
от този, който ще използвате по-късно. Когато стомата се свие до нормалната си големина,
можете да разберете какъв размер е отворът на вашата стома.

Запек
Ако изпражненията са по-твърди от обикновено, може да почувствате дискомфорт и болка.
Храни като например портокали, ядки, аспержи и гъби се смилат бавно и следователно могат
да причинят запек, затова ги избягвайте. При запек консумирайте повече пресни зеленчуци и
плодове, но избягвайте млечните продукти. Физическата активност стимулира перисталтиката. Ако запекът продължава, консултирайте се с лекар.

Диария
Ако изпражненията са течни, кожата ще бъде по-сериозно увредена и рискувате появата на
кожни проблеми. Диарията може да бъде причинена от остро стомашно разстройство или
чревна инфекция. Диарията може да бъде причинена и от лекарството, което вземате, както и от консумираната от вас храна. При наличие на диария консумирайте повече течности,
за да попълните загубата им. Избягвате храни с много подправки, плодове, зеленчуци и сокове.
Ако диарията продължава, консултирайте се с лекар.
При диария използвайте торбичка с отвор, през който тя може да се изпразва и да остава на
мястото си в продължение на няколко дни. По такъв начин предпазвате кожата си от течните изпражнения и от дразненето, предизвикано от смяната на торбичката.

Проблеми с кожата
Ако кожата около стомата бъде раздразнена, зачервена, чувствителна или сълзяща, трябва
да се положат специални грижи. Внимателно отстранявайте торбичката при смяна. Грижливо отстранявайте всякакви остатъци от залепващия материал с вода. Никога не използвайте бензол или други разтворители. Избягвайте сапуна.
Намажете засегнатата област с тънък слой защитен крем и изчакайте 10 – 20 минути преди
да поставите торбичката. Сменяйте торбичката и при най-малкото изтичане. За да изрежете точния размер на залепващата част, използвайте шаблона за измерване на Coloplast A/S.
Може да си направите и собствен модел, по който да изрязвате.
Двукомпонентните консумативи (плочка и торбичка) ви предоставят повече удобства при
проблеми с кожата. При тях плочката остава няколко дни на мястото си, като се сменя само
торбичката. По този начин кожата се оставя на спокойствие до оздравяването ´.

Проблеми с урината
Ако урината в торбичката не е прозрачна, а мътна, или ако изтичащата от стомата ви прясна урина мирише, това може да се дължи на инфекция и вие трябва веднага да се консултирате с лекар.
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Проблеми със стомата
В някои случаи възникват проблеми със стомата и може да се наложи да отидете при вашия
общопрактикуващ лекар или при лекаря, който ви е оперирал:
 Вашата стома може да хлътне навътре и поставянето на торбичката да бъде затрудне-

но (ретракция)

 Стомата може да се обърне отвътре навън повече от обикновено (пролапс).
 Ако коремните ви мускули са отслабнали, може да се появи издутина в близост до стома-

та, върху която червото да оказва отзад натиск (херния)

 Лекото кървене – например при смяна на торбичката и почистване на кожата – не е повод

за безпокойство. Вие обаче трябва да наблюдавате стомата, за да сте сигурни, че цветът ´ е нормален и че не кърви твърде често.
 За щастие подобни проблеми са редки. Ако все пак те възникнат, веднага се консултирайте с лекар, за да се избегнат усложнения.

Принадлежности и аксесоари
Избор на консуматив
Всеки стомиран има свои изисквания при избор на подходящ консуматив.
Coloplast A/S предлага различни видове и модели, както и аксесоари, които да задоволят индивидуалните нужди на всеки пациент.
При получаването на консумативите вие получавате и инструкция за употреба, в която подробно е описан видът на консуматива и неговото приложение. Прочетете внимателно
инструкцията преди употреба.

Шаблон за измерване диаметъра на стомата
Отворът на стомата може да измерите с помощта на шаблона за измерване, който получавате заедно с консумативите.
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Стома паста
Стома пастата създава тънък филм върху кожата, запълва неравности и осигурява по-добро
залепване на консуматива.
Заплаща се напълно от НЗОК.

Защитен крем
Използва се при мацерация и възпаление на кожата. Запазва кожата и възстановява нейното
нормално pH. Нанася се на тънък слой около стомата и след 10 – 20 минути се извършва залепването на консуматива.
Заплаща се напълно от НЗОК.

Стрип паста
Използва се при стоми, които са хлътнали. Представлява пластична лента, която се моделира и поставя в гънките/кухините
като ги запълва, за да се образува равна повърхност около стомата преди поставяне на консуматива.
Заплаща се напълно от НЗОК.

Иригационна система
Използва се при колостомирани пациенти за промиване на дебелото черво с вода (клизма), за да се предизвика пълното му изпразване. Осигурява комфорт и удобство на пациента. Представлява пълен комплект, необходим за правене на иригация. След
иригация (клизма) може да се използва коло капаче ("MINI CAP").
Употребява се само след лекарска препоръка и разрешение.
Заплаща се напълно от НЗОК.

Допълнителни услуги
Докато сте в болницата, обгрижващият ви персонал ще ви научи как да сменяте торбичката
и да полагате грижи за кожата си така, че да свикнете да се справяте сами. Когато се върнете у дома, поддържайте връзка с вашия общопрактикуващ лекар, който ще ви оформи рецепта за безплатно получаване от Здравната каса на консумативите. (виж Приложение).
Пациентите, ползващи продуктите на Coloplast A/S, могат да получат консултация, като наберат безплатния телефон на фирма МЕБОС. Когато се налага, те могат да бъдат посетени
от медицински представител на фирмата.
Визитите са безплатни.

Телефон за безплатни консултации:

080012350

понеделник–петък
9.00–17.30 часа
Набира се от телефон на БТК

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ОБАЖДАНИЯ И ВЪПРОСИ
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ЕТ МЕБОС–Мери Босева

изключителен представител и дистрибутор
на датската фирма COLOPLAST A/S

СОФИЯ

1680 София, ул. Подуево 11Б
# (02) 958-26-96, 958-30-32, 958-29-37, факс (02) 958-27-45

ПЛОВДИВ

4000 Пловдив, Рилон Център, бул. Христо Ботев 92В
# (032) 655-022, факс (032) 655-023

ВАРНА

9020 Варна, бул. Република, Медицински комплекс "Младост"
етаж 2, кабинети 205, 206, 207, 208
# (052) 555-610

БУРГАС

8000 Бургас, к-с Изгрев, бл. 118, партер
# (056) 524-609

БЛАГОЕВГРАД

2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 62
Технически колеж при Механо-техникум – 8 корпус, партер

МОНТАНА

Телефон за безплатни консултации

www.meboss.info

Holtedam 1
3050 Humlebæk
Telephone +4911 1111
www.export.coloplast.com

080012350
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