
તમે અને તમાર ું સ્ટોમા  
 

સ્ટોમા શ ું છે? 
સ્ટોમા ગ્રીક શબ્દ છે જેનો અર્થ ર્ાય છે ‘ખ લત  ’ અર્વા ‘મોઢ ’. સામાન્યરીતે સ્ટોમા ત્રણ પ્રકારના હોય છે: 

 કોલોસ્ટોમી: મોટી બાઉલમાુંર્ી 
 ઈલેઓસ્ટોમી: નાની બાઉલમાુંર્ી 
 ય રોસ્ટોમી: ય રોસ્ટોમી મ ત્રાશયન ું ડાયવર્થન છે  

મને સ્ટોમા શા માટે ર્ય  છે? 
તમારે વવવવધ કારણોસર ઓપરેશન કરાવવ  પડશે અને તમારા સર્જન તર્ા સ્પેશ્યાલીસ્ટ નસથ આ બધ ું તમને 
સમજાવશે. ઘણા બધા રોગો અને પરરસ્સ્ર્વતઓ હોય છે જેને સ્ટોમાની જરૂરમાું પરરણામે છે જેવા કે: 

 અલ્સરેટીવ કોલાઈટીસ  
 ક્રોહનનો રોગ 
 ડાયવટીક્ય લર રોગ 
 ફાએકલ ઈનકન્ટીનન્સ  
 કેન્સર 

 ટ્રોમા 
 ફેમીલીઅલ એડેનોમાટોસ પોલીપોસીસ 
 રેડીયેશન ન ક્શાન 
 કન્જેન્ટીઅલની અસામાન્યતા  
 મ ત્રાશય કામ કરત  બુંધ ર્ઈ જવ ું  

તમારી સર્જરી પહલેાું 
તમને તમારી સર્જરી પહલેાું તમારા સર્જનને તર્ા સ્પેશ્યાલીસ્ટ નસથને એક કે બ ેવખત મળવાની તક હશે. જયાું 
તમને તમારી સર્જરીના બઘા પાસાઓ વવશે જણાવવામાું આવશે, લેખખત મારહતી આપવામાું આવશે અને સૌર્ી 
વઘ  શક્યતા કે વવચારણા કરવા પ્રોડક્ટસ બતાવવામાું આવશે. તમારી ઓપરેશન માટેની મ લાકાત પહલેાું, તમને 
તમારી સારવારના કોઈપણ પાસાના સવાલો પછૂવાનો અને ચચાથ કરવાનો સમય હોવો જોઈએ. તમારી 
એપોઈમેન્ટ પહલેાું,તમે આ બાબતોની ચચાથ કરવા માટે, જે તમે તમારી સારે્ લઈ જઈ શકો, જેર્ી તમે કઈક 
પછૂવાન ું ભલૂી ન જાઓ,  તેવી એક સ ખચ બનાવવાની શરૂઆત કરવાન  ઈચ્છશો.  

આ એક સારો વિચાર છે કે વિ-ઓપરેટીિ એપોઈન્ટમેન્ટમાું તમારા ક ટ ુંબના એક સભ્યને અથિા સુંભાળ 
રાખનારને તમારી સાથે લઈ જાઓ, કારણકે ઘણી બધી માહિતી લેિાની િોય છે.  

સ્ટોમાની સુંભાળ લેતી નસીંગ ટીમ તમારી મ સાફરી દરમ્યાન એક ચાવી બની રહશેે અને તે તમને તર્ા તમારા 
ક ટ ુંબ/સુંભાળ રાખનારાઓને સલાહ તર્ા સહાય આપવા માટે ઉપલબ્ધ હશે. 

સ્ટોમા કેવ   દેખાશે અને મને કેવ   લાગશે ? 
તે અડકવામાું સ ુંવાળુ હશે, રુંગમાું ગ લાબી – લાલ તર્ા ભીન ; તમારા મોઢાના અંદરના ભાગ જેવ ું કદાચ. સ્ટોમામાું 
સુંવેદનાશીલતા હોતી નર્ી તેર્ી તે પીડાદાયક નર્ી. તેમાું જો કે ભરપરૂ લોહીનો પરૂવઠો હોય છે, તેર્ી સમયાુંતરે 
ર્ોડ ું લોહી નીકળવ  સામાન્ય છે, ખાસ કરીને જયારે તેને સાફ કરતા હોઈએ ત્યારે. પ્રર્મ તો તમાર ું સ્ટૉમા સોજી 
જઇ શકે તે શક્યતા છે અને સાઈર્ ઘટવામાું ર્ોડો સમય લાગશે. તમારા સ્ટૉમાની ધારની આસપાસ નાના ટાુંકા 
હશે જે પીગળી જશે અર્વા તમારી સ્ટૉમા કેર નસથ ઓપરેશન પછી તેને 1-2 અઠવારડયામાું દૂર કરશે.  

તમારી સર્જરી પછી 
તમે જયારે તમારા ઓપરેશન પછી જાગશો, તમે ર્ાકેલા હો તેવ ું લાગશે. એ શક્ય છે કે તમે આ સમય દરમ્યાન 
તર્ા તે પછી ર્ોડો સમય શે્રણીબદ્ધ ઉદવેગ અન ભવશો. આ અલગ પડશે કારણકે અમે બધા જ દા જ છીએ. 

તમારા શરીરમાું ડ્રીપ અને ડે્રઈન નળીઓ જોડેલી હશે પરુંત   આકસ્સ્મકતાર્ી ભય પામવાની જરૂર નર્ી – આ એક 
સામાન્ય બાબત છે. આ બધી ઠીક ર્ઈ જશે ત્યારે કાઢી નાુંખવામાું આવશે અને ર્ોડીક અસ વવધા સારે્. 

દરેક સ્ટોમા જ દા જ દા હોય છે અને તેને કામ શરૂ કરવામાું ર્ોડો સમય લાગે છે. તમારા સ્ટોમા કેર નસથ સારે્ 
આની ચચાથ કરવી સૌર્ી ઉત્તમ રહશેે.  



તમારી ત્વચાની સુંભાળ   
તમારી ત્વચાની સુંભાળ લેવી તે સ્ટોમાની સાર સુંભાળ લેવાનો એક આવશ્યક ભાગ છે. 

તમારી સર્જરી પછી ત રત જ તમારો સ્ટોમા અને આજ બાજ ની ત્વચા સોજી ગઈ હોય તેવી લાગશે અને ર્ોડીક 
બળતરા પણ ર્શે. આ બધ ું ઑપરેશન પછી અપેખિત છે અને સમય જતાું સારી સાર સુંભાળર્ી તેનાું દેખાવમાું 
સ ધારો ર્શે.  

તમને જણાશે કે તમારી પ્રોડક્ટની જરૂરરયાતમાું તમારા સ્ટૉમાના કદ અને આકારમાું ફેરફારને કારણે પરરવતથન 
આવશે. તમારાું સ્ટોમા ટેમ્્લેટમાું પરરવતથન ર્શે અને પ્રર્મ 8 અઠવારડયા દરમ્યાન ઓછામાું ઓછું અઠવારડયે 
એક વખત ચેક કરવ  જોઈએ અર્વા ખાસ કરીને કાણામાું તુંદ રસ્ત ત્વચા દેખાય ત્યારે.  

તમારા સ્ટોમાની આસપાસની ત્વચાના વવસ્તારમાું પીડાના જોખમને અટકાવવા અને સાર-સુંભાળ ચાલ  રાખવાની 
અને ધ્યાન રાખવાની જરૂર રહ ેછે. જો તમને પીડા ર્વાન ું શરૂ ર્ાય, બળતરા કે ચામડી ફાટે તો તમારા સ્ટોમા કેર 
નસથનો સારવાર અને અવેજી પ્રોડક્ટની જરૂરરયાત માટે યોગ્ય સલાહ લેવા સુંપકથ સાધવામાું મોડ ન કરતા.   

સ્ટોમા સારે્ જીવવ ું 
જયારે તમે હોસ્સ્પટલમાુંર્ી પ્રર્મ છૂટા ર્શો ત્યારે તમે ર્ાકેલા જણાશો અને રોજીંદા કાયોમાું જાણે કે વાય નો ફૂવારો 
છૂટતો હોય તેવ ું લાગશે.  આ સામાન્ય છે અને સમય જતાું સ ધરશે. શરૂઆતમાું તમે જયારે તમારી સર્જરીમાુંર્ી 
સાજા ર્તા હશો ત્યારે ર્ોડી પીડા અને અસ વવધા અન ભવશો. આ રીકવરીનો એક સામાન્ય ભાગ છે. આ સમય 
દરમ્યાન ટાઈટ ફીટીંગના કપડા વનવારો કારણકે તમાર ું પેટ પીડા કરત  હશે અને સોજી ગય ું હશે.  

મોટી સર્જરી પછી ઉદવેગ ર્વો તે સામાન્ય છે તેર્ી જો તમારે ઉદાસ કે અશ્ર પ ણથ રદવસો હોય તો ખચિંતા ન કરતા. 
પરરવાર અને વમત્રો સારે્ વાત કરશો તો મદદ બનશે – એવ ું ન માનો કે તમારે એકલાએ જ મ કાબલો કરવાનો છે. 
તમાર ું સ્ટૉમાની કેર નસથ તમને સહાય કરવા ત્યાું જ છે અને પેશન્ટ સપોટથ ગપૃ પણ છે જે તમને મદદ પણ  
કરી શકે.  

સહાય માટે પછૂવામાું ગભરાઓ નરહિં. 

તમારા સ્ટોમા બેગ બદલવી પ્રર્મ ધીમી હશે, પરુંત   પે્રક્ટીસર્ી અને જેમ તમે આત્મવવશ્વાસ મેળવશો તેમ આ 
તમારા સામાન્ય રોજીંદા જીવનનો ભાગ બની જશે.  

તમારો પ રવઠો મેળવવો. 
તમને હોસ્સ્પટલમાુંર્ી બેગનો પ રવઠો અને કોઈક વઘારાના સાધનો જેની તમને જરૂર પડે તે સારે્ છૂટ્ટા કરવામાું 
આવશે. તમારી સ્ટોમા કેર નસે તમારા રાજયમાું કોઈ ઓસ્ટોમી એસોસીયેશન સારે્ સહી કરાવી આ્યા હશે જયાુંર્ી 
તમે તમારો માવસક પરૂવઠો મેળવી શકો છો. ત્યાું સભ્ય ફી હશે, જો કે તમારે તમારા એસોસીએશન સારે્ ચચાથ 
કરવાની જરૂર છે, તેવ  છે. 
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