
  (الستوما) الفغرعملیة أنت و
 

 ما المقصود بالفغر؟
 :الفغر)" تعني "الفتحة" أو "الفم". وبصفة عامة، ھناك ثالثة أنواع من Stomaستوما كلمة الفغر "بالالتینیة (

 ) من األمعاء الغلیظة )فغر القولونكولوستومي : 
 من األمعاء الدقیقة)فغر اللفائفي( الیوستومي : 
 البولیة المسالك تحویل من نوع ھو: )الجھاز البوليفغر ( یورستومي 

 فغر؟ال یجب أن أُجري عملیةلماذا  

. ھناك عدد من ھذه األمور لك بشرحمتخصص  وممرضالجراح  وسوف یقوممتنوعة،  ألسبابقد تحتاج إلى إجراء تلك العملیة 
 :مثل الفغرإجراء عملیة  قد تستدعياألمراض والحاالت المختلفة التي 

 الرضوح 
  داء السالئل الغدي العائلي 
 الضرر اإلشعاعي 
 التشوھات الخلقیة 
 فشل المثانة 

  التقرحيالقولون التھاب 
 داء كرون  
 ) نفتاقاالداء الرتوج( 
 سلس البراز 
  السرطان 

 قبل الجراحة 

میع جعلى اطالعك واحدة أو اثنتین قبل الجراحة، حیث یتم  لمرةلك الفرصة لمقابلة الجراح والممرض المتخصص  سوف تتوفر
 .العتبارفي اخذھا المتاحة لك أل المستلزمات الطبیةعرض  في أغلب األوقات یتمو اكتابیً معلومات كافة الك ئإعطا مع، جوانب الجراحة

 ھمكی األسئلة ومناقشة أي جانب ما ترغب من لطرح علیك أن تأخذ الوقت الكافيالعملیة، إجراء المقابالت المحددة التي تسبق  أثناء
 ا منسیان أیً تتجنب نحتى  میعاد المقابلةحلول مناقشتھا قبل  ترغب فيالتي  بالنقاطالبدء في عمل قائمة وینصح ب. خاص بالرعایة

 .النقاط

الكثیر  حیث إن ھناك، العملیةجراء إأثناء المقابالت المحددة التي تسبق ٌیفضل تواجد أحد أفراد العائلة أو القائم بالرعایة بصحبتك 
 من المعلومات التي یجب أن تتلقاھا.

 الدعم لكدیم المشورة ووسیكون متاًحا لتق العالجیة طوال رحلتك ارئیسیً  اداعمً الفغر عملیات رعایة المختص بمریض التفریق  ٌیعد 
 .القائم بالرعایة أو عائلتك/فراد وأل

 ؟من حیث الشكل والملمس الفغر ستبدو فتحةكیف 

ال یوجد أي إحساس نھ أوبما ، ورطًبا؛ مثل الجزء الداخلي من فمك إلى حد كبیر. لالحمرار مائالَ وردًیا  اناعًما، ولونھ ملمسھا سیكون
نزف قلیالً من وقت آلخر، تحتوي على إمدادات دم غنیة ومن الطبیعي أن ت ا، فإنھلم. ومع ذلكأیوجد  الالفغر، لذا  فتحة منطقة في

ل. ستكون تطلب بضعة أسابیع لكي یصبح حجمھا أقتالفغر لدیك للتورم في البدایة وسفتحة تعرض ت. من المرجح أن اخاصًة عند تنظیفھ
عین الفغر بإزالتھا خالل أسبوع إلى أسبوعملیات تقوم ممرضة رعایة ا أو ذاتیً  بتذوقد الفغر والتي فتحة ھناك غرز صغیرة حول حافة 

 بعد العملیة.

 بعد الجراحة 

د تستمر قخالل ھذه الفترة و النفسي االرتباك بعض ینتابك ، سوف تشعر باإلجھاد. ومن المحتمل أنالجراحیة العملیةفاقة من اإل عند
 ألننا جمیًعا مختلفون.الحاالت من شخص آلخر. وتختلف تلك بعدھالوقت الحالة لبعض من ا

ما عند اا جمیعً فصلھتم ھذا أمر طبیعي تماًما، حیث یف -داعي للقلق ك، لكن ال دبجس متصلة أنابیب تصریفوطرات سققد یتم تركیب 
 .بمقدار ال ُیذكر من التعب یحین الوقت المناسب

ر مع مناقشة ھذا األم ٌیفضل. أكمل وجھعلى  بدأ في العملتاألمر بعض الوقت لكي  ، وقد یتطلباألخرىعن فغر عملیة كل تختلف  
 الفغر. العنایة بعملیاتعلى القائمة ممرضة ال

  



  الجلدیةرعایة ال

 فتحة الفغر.من العنایة ب اأساسیً  اجزءً الجلدیة رعایة ال عدتُ 

 ولكن معة، بعد العملیوھذا متوقع حدوثھ متورًما وقد یبدو متھیًجا قلیالً.  االفغر والجلد المحیط بھ تبدو فتحةلجراحة، االنتھاء من افور 
 مرور الوقت.سوف یتحسن المظھر بالرعایة الجیدة، 

الفغر  شكل فتحة . سوف یتغیراالفغر وشكلھ فتحة قد تتغیر بسبب التغیرات التي تحدث في حجملزمات تمسال ك منقد تجد أن متطلبات 
أسبوعًیا على األقل خالل األسابیع الثمانیة األولى، أو خاصًة إذا كان یمكن رؤیة الكثیر من الجلد  ھاتم فحصیجب أن یعلیھ فلدیك و

 .الفتحة الصحي عبر

الفغر إلى رعایة واھتمام مستمرین لمنع وتقلیل خطر التقرحات. إذا بدأت التقرحات في  فتحة تحتاج منطقة الجلد الموجودة حول 
ول على للحص تتولى رعایتكجلد المتھیج أو حتى المجروح، فال تتأخر في االتصال بممرضة رعایة الفغر التي الظھور أو إذا ظھر ال

 بدیلة. مستلزماتالمشورة المناسبة بشأن العالج والحاجة إلى 

 مع الفغر التعایش 

 وھذا أمر طبیعي وسیتحسن م مرھقة.وستجد أن المھام الیومیة مثل االستحما باإلجھاد، ستشعر ألول مرةالمستشفى  عقب الخروج من
بمرور الوقت. وقد تواجھ بعض األلم وعدم الراحة في البدایة أثناء التعافي من الجراحة. وھذا األمر جزء طبیعي من التعافي. تجنب 

 ومتورمة. ملتھبةقد تكون  منطقة البطنارتداء المالبس الضیقة خالل ھذه الفترة، حیث إن 

من الطبیعي أن تشعر بمشاعر محبطة بعد إجراء عملیة جراحیة كبرى، لذلك ال داعي للقلق إذا كنت تعاني من "اإلحباط" أو من  
یجب أال تشعر أنك مضطر إلى مواجھة الموقف  -الرغبة في "البكاء" في بعض األیام. قد یكون التحدث مع العائلة واألصدقاء مفیًدا 

 یة الفغر متاحًة لمساعدتك، كما أن ھناك مجموعات لدعم المرضى متاحة لمساعدتك كذلك.بمفردك. ستكون ممرضة رعا

 ال تخش طلب المساعدة.  

في البدایة، ولكن مع استمرار التدرب واكتساب الثقة، سیصبح ھذا جزًءا من  ةالخاص بك بطیئً  التصریفتغییر كیس عملیة كون تس
 الیومي المعتاد. كروتین
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