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Obiective educaţionale
Ce trebuie să ştiţi
Ce este stomia
Care sunt indicaţiile stomiilor digestive
Care sunt tipurile de stomii utilizate
Cum se •ngrijește o stoma digestivă
Care sunt principiile alimentației prin gastrostomie / jejunostomie
Ce fel de pungi colectoare utilizăm
Care sunt indicațiile cistostomiei
Care sunt indicațiile traheostomiei
Ce trebuie să faceţi
Să alegeţi materialele necesare pentru •ngrijirea unei
colostomii / ileostomii
Să explicați cum poziționați pacientul
Să identificați stoma
Să asigurați igiena stomei şi a tegumentelor peristomiale
Să măsurați diametrul stomei
Să aplicați unguentul protector cutanat
Să aplicați punga colectoare

€ngrijirea stomelor digestive
Stomiile digestive reprezintă o conexiune artificială •ntre
tubul digestiv și tegument. Ele necesită o deschidere a peretelui
abdominal la care este atașată o porțiune a tractului
gastrointestinal.
Scopul acesteia este de a asigura o cale de introducere a
alimentelor sau evacuare •n afara organismului a materialelor
digerate atunci c†nd calea anatomică este blocată datorită unor
situații variate.
Stomia poate implică stomacul (gastrostomie), o parte a
intestinului subțire (enterostomie) sau o parte a intestinului gros
(colostomie).

Plasarea optimă a stomei și construcția ei sunt esențiale
pentru obținerea unui sistem sigur, ermetic și solid de contenție
după intervenția chirurgicală. Prima protezare a stomei se
realizează de obicei •n blocul operator.
Prevenirea leziunilor tegumentare, indentificarea și
tratamentul complicațiilor precoce sunt esențiale pentru a
minimaliza efectele fizice și psihologice ulterioare.
Leziunile dermatologice care apar la nivelul tegumentului
peristomial sunt dificil de tratat și tratamentul nu trebuie să
interfere cu aderența sistemului colector. Cauzele comune ale
complicațiilor cutanate peristomiale includ leziuni chimice,
mecanice, infecțioase sau imunologice.
Gastrostomia și jejunostomia
Gastrostomia constă •n
executarea unei comunicări a
cavității gastrice cu exteriorul,
la nivelul peretelui abdominal
anterior. Intervenția este indicată pentru alimentația și hidratarea pacientului atunci c†nd
alimentația este imposibilă daFigura 1. Gastrostomia (schemă)
torită unui obstacol la nivelul porțiunii superioare a tractului
digestiv (cavitatea orală, faringe, esofag). Gastrostomia poate fi
temporară sau definitivă și se poate face pe cale chirurgicală sau
endoscopică-percutanată.
Jejunostomia constă •n
stabilirea unei communicări •ntre porțiunea inițială a intestinului și tegument prin care o
sondă trece
•n
lumenul
jejujului; la fel ca și gastrostomia jejunostomia se folosește
pentru nutriția pacientului.
Figura 2. Jejunostomia (schemă)
Indicațiile gastrostomiei
 cancer esofagian
 stenoză eofagiană
 cancer buco-faringian
 fistulă esofagiană














Indicațiile jejunostomiei
aceleași ca ale gastrostomiei
cancer gastric stenozant
stenoza gastrică postcaustică
•n completarea unor operații la care alimentarea per os se reia
mai t†rziu (de ex. gastrectomie totală, duodenopancreatectomie cefalică)
complicații postoperatorii (fistule digestive •nalte după anastomoza eso-jejunală, fistule duodenale cu debit mare, fistule
gastro-jejunale)
„ngrijirea pacienților cu gastrostomie sau jejunostomie
•n ziua operației se urmăresc:
o semnele vitale (TA, pulsul, frecvența și amplitudinea
respirațiilor, SaO2)
o temperatura
o starea abdomenului (distensie, contractură, durere,
tranzitul intestinal)
o diureza
•n zilele următoare se supraveghează:
o locul inserției tubului; se urmăresc:
 eventuale s†ngerări, hematom - pot indica o
heomoragie la nivelul peretelui abdominal sau a
peretelui gastric)
 eventuale semne inflamatorii (roșeață, tumefiere,
durere, scurgere purulentă sau mirositoare) – pot arăta
o infecție la acest nivel
 eventuală scurgere de conținut gastric – arată
malpoziția tubului
o plaga operatorie (dacă e cazul); semnele inflamatorii pot
arăta o complicație locală
o poziția tubului – utiliz†nd reperele marcate pe tub – pentru
a depista o eventuală ieșire / malpoziție a tubului
o igiena locului de inserție; pansamentul aplicat la acest
nivel trebuie schimbat după regulile de asepsie folosite •n
cazul oricărui pansament
o starea balonului (la sondele introduse endoscopicpercutan) și a firului de fixare (la sondele introduse
chirurgical)
alimentația pe tubul de gastrostomie / jejunostomie:





o •n cazul gastrostomiei instituite endocopic-percutan
•nceperea administrării de lichide pe tub se face după:
 2-4 ore de la instituirea gastrostomiei – •n cazul
pacientului adult
 4-6 ore de la instituirea gastrostomiei – •n cazul
pacientului pediatric
o •n cazul gastrostomiei / jejunostomiei plasate chirurgical
•nceperea alimentației lichidiene se face de obicei •n prima
zi postoperator
o •n general se •ncepe prin administrarea de Gesol, o soluție
electrolitică; ulterior se administrează ceai ne•ndulcit și
apoi alte preparate
o administrarea se poate face continuu sau intermitent;
volumul total administrat nu trebuie să depășească 2000
ml / 24 ore
o alimentația pe tub se poate face cu:
 preparate farmaceutice (de ex. Fresubin, Ensure,
Survimed, Pulmocare); acestea conțin proteine,
glucide, lipide, fibre, vitamine și electroliți
 preparate oficinale, produse •n bucătărie (de ex. șodou,
supă, supă cu carne mărunțită); sunt alimente lichide
sau dizolvate / suspendate •n apă; acestea conțin
proteine (din lapte, albuș de oau, carne fiartă și
mărunțită), glucide (zaharoză, amidon) și lipide (ulei,
gălbenuș de ou). Acestea au o valoare nutritivă bună,
dar •n folosirea lor trebuie să se țină seama de riscul
contaminării bacteriene.
o •n cursul alimentației și 30-60 minute după aceea
pacientul va sta •n poziție Fowler (45-60ˆ) sau semiFowler
(30-45ˆ) pentru a preveni refluxul gastro-esofagian și
aspirația traheală
o administrarea alimentelor pe tubul de gastrostomie /
jejunostomie se face cu seringa Guyon, cu o trusă de
perfuzie sau cu injectomatul
este posibilă administrarea medicației pe tubul de gastrostomie / jejunostomie; pentru aceasta comprimatele sunt făr†mițate și substanța e dizolvată / supendată •n apă
Complicații
refluxul gastro-esofagian și aspirația traheo-bronșică;
complicația poate apărea la pacienții cu gastrostomie; pentru







prevenirea ei e important ca pacientul să stea •n poziție
semișez†ndă, iar ritmul de administrare să nu fie rapid
supurația la locul de inserție
ieșirea sau malpoziția tubului
scurgerea de conținut gastric / jejunal pe l†ngă tub, urmate de
leziuni cutanate la locul de inserție (edem, escoriații,
microulcerații, fomarea unui manșon de țesut de granulație
exuberant)
colmatarea tubului

Colostomia
Colostomia este intervenția chirurgicală prin care se
realizeaza derivația către exterior a conținutului colic. Evacuarea
conținutului colic face printr-o deschidere operatorie a colonului
la tegument. Colostomia poate fi temporară sau definitivă, iar din
punct de vedere al construcției sale poate fi terminală sau laterală.

A.

B.

Figura 3. Schema unei colostomii. A. colostomie terminală; B. colostomie
laterală

Indicațiile colostomiei:
obstrucția colică prin:
o neoplasm
o inflamație
o endometrioză
o malformații congenitale
 complicații ale unor procese inflamatorii colice:
o perforație
o fistulă
 traumatisme
 fistule perianale, incontinență anală
 arsuri extinse, infecții perineale severe
Protezarea colostomiei se face cu pungi colectoare. Există
3 tipuri de pungi colectoare:
 pungi dintr-o singură piesă •nchise


o ideale pentru scaunul format
o necesită schimbarea o dată sau de două ori pe zi
 pungi dintr-o singură piesă drenabile (cu evacuare)
o ideale pentru scaunul moale
o permit evacuarea conţinutului cu ajutorul clemei
o poate răm†ne aplicată c†teva zile
 pungi din două componente (•nchise sau drenabile)
o partea adezivă (flanșa) poate răm†ne aplicată c†teva zile
o punga poate fi schimbată de c†te ori este necesar fără să
afecteze tegumentul
Frecvența schimbării pungii colectoare variază. Punga
trebuie golită / schimbată c†nd se umple la 2/3 din capacitatea ei.
Pacientul trebuie •nvățat cum să-și schmibe singur punga, dar •n
primele zile după operație schimbarea ei se face de către
personalul medical.
Unguentul protector cutanat menține sau restabilește
integritatea tegumentului peristomial și asigură fixarea •n
siguranță a pungii colectoare, asigur†nd confort și lipsa
mirosurilor neplacute. Unguentele conțin substanța hidrofobe ca
lanolina, glicerina, polietilenglicolul, vitamina E sau oxide de zic.
Fiind hidrofobe previne iritarea și lezarea tegumentului peristomal
datorate expunerii la secrețiile evacuate la nivelul stomei.
Utilizarea acestuia poate crește timpul de purtare a pungii
colectoare.
Pentru •ngrijirea tegumentului peristomial se folosesc și
diferite pudre care reduc umezeala și mucusul de la nivelul
stomei.

A.

B.

C.
D.

E.

F.

Figura 4. A. pungă colectoare •nchisă; B. pungă colectoare cu evacuare; C.
flanșa sistemului cu 2 componente; D. punga sistemului cu 2 componente; E.
unguent pentru tegumentul peristomal; F. pudră pentru tegumentul peristomal

Lucrare practică: schimbarea pungii colectoare a unei
colostomii și †ngrijirea tegumentului peristomal
Materiale necesare:
 foarfecă
 sondă pentru irigație
 pense autostatice
 soluţii antiseptice
 comprese sterile
 unguent protector cutanat
 pungă colectoare
Tehnica ingrijirii stomelor digestive
 poziţionăm pacientul •n decubit dorsal, pentru a oferi o
expunere şi o luminozitate optimă regiunii
 •ndepartăm punga veche și
inspectăm tegumentul peristomal
o dacă e o pungă cu evacuare se recomandă golirea ei •nanite de •ndepărtare
o dezlipirea se face lent
Figura 5. Scoaterea pungii de
colostomie
(fără a smulge) de sus •n
jos












o •n timp ce se tracționează punga se •mpinge pielea •n sens
contrar
igiena stomei şi a tegumentelor peristomale
după •ndepărterea pungii se șterge cu o compresă umedă sau
cu un șervețel și o loțiune specială pentru tegumentul
peristomal
se observă eventuale leziuni cutanate
se aplică - dacă e cazul - un unguent protector pe tegumentul peristomal
decuparea flanșei la dimensiunea
Figura 6. Decuparea
potrivită
flanșei
o se măsoară diametrului stomei
o se decupează cu foarfeca flanșa, ajust†nd orificiul ei la
diametrul corespunzătoar; se folosesc pentru orientare
cercurile desenate la nivelul flanșei
o se poate aplica o h†rtie sau o folie transparentă peste
colostomie și apoi se desenează cu un marker conturul
stomei; conturul astfel obținut se aplică pe flanșă și se face
decuparea pe marginea lui
o e important ca diametrul decupat să nu fie mai mare dec†t
diametrul colostomiei cu mai mult de 1 mm; potrivirea
exactă •ntre diametrul flanșei ă protejarea tegumentului de
conținutul colic
se desprinde folia protectoare a flanșei
se aplică și se lipește punga
o se •ndoaie flanșa la jumătate
o se potrivește partea inferioară a flanșei •n jurul colostomiei
o se rulează și se lipește partea suparioară a flanșei
o se apasă ușor flanșa pe tegument

A.

B.
Figura 7. Desprinderea foliei protectoare; B. Aplicarea pungii



•n cazul sistemelor stomice
cu 2 componente se scoate
doar
punga
desfăc†nd
clema inelului de plastic;
flanșa răm†ne atașată la
piele; aplicarea pungii noi
se face prin aplicarea
inelului de plastic al pungii
pe inelul corespunzător al
flanșei.

Figura 8. Schimbarea pungii
colectoare•n cazul unui sistem stomic
cu 2 componente

Ileostomia
Ileostomia stabilește o comunicare •ntre ileonul terminal și
tegument.
Indicațiile ileostomiei
 afecțiuni inflamatorii ale intestinului subțire
 rectocolita ulcerohemoragică
 protecția anastomozei ileo-rectale după colectomia totală sau
după o rezecție rectală cu anastomoză joasă (ileostomie
laterală)
 după rectocolectomia totală (ileostomie terminală)
 megacolon congenital
„ngrijirea pacienților cu ileostomie este asemănătoare cu
cea a pacienților purtători de colostomie, av†nd •nsă c†teva
particularități:
 pierderea de lichide pe ileostomie este mai mare dec†t pe
colostomie; acești pacienți au un risc mai mare de
deshidratare; tratamentul hidroelectrolitic sau regimul
alimentar trebuie adaptat •nc†t să compenseze pierderile
hidrice și electrolitice
 lichidul eliminat prin ileostomie este foarte iritant pentru
tegument; este cu at†t mai important ca orificiul decupat •n
flanșa adezivă a pungii să fie potrivit exact cu dimensiunea
ileostomiei astfel •nc†t tegumentul să fie protejat

Cistostomia
Cistostomia stabilește o
comunicare
•ntre
lumenul
vezicii urinare și suprafața
tegumentului printr-un cateter
introdus suprapubian. Prin
aceasta se asigură drenajul
vezicii urinare atunci cand
Figura 9. Cistostomia suprapubiană
accesul uretral nu este posibil,
(schemă)
este nerecomandabil sau este insuficient. Cistostomia poate fi
instituită prin puncție percutanată suprapubiană sau pe cale
operatorie.
Indicațiile cistostomiei
 ruptura uretrei
 stricturi uretrale severe
 uretra inaccesibilă datorita unei cateterizări traumatice
 cand este necesar drenajul maximal al vezicii urinare •n etapa
postoperatorie
 după plastia uretrei ca metodă de precauție pentru drenaj
alternativ odată ce cateterul uretral este •ndepărtat
 ca alternativă la cateterizarea uretrală cronică de evacuare
Tehnica †ngrijirii cistostomiei
 igiena locală riguroasă pentru profilaxia infecțiilor
 toaleta și pansamentul local al plăgii de cistostomie
 verificarea permeabilității tubului de cistostomie și irigare la
nevoie cu ser fiziologic steril
 verificarea clarității, culorii și mirosului urinei pacientului
pentru detectarea unei posibile infecții urinare; recoltarea unei
probe pentru urocultură •n caz de suspiciune
 schimbarea cateterului •ntre 6 și 8 săptăm†ni
 schimbarea / golirea pungii colectoare c†nd jumătate sau două
treimi sunt pline cu urina
 punga trebuie ținută la un nivel inferior vezicii urinare
 suport psihologic
Urostomia
Urostomia reprezintă metoda de derivare la exterior a
urinei după •ndepărtarea chirurgicală a vezicii urinare. Este
indicată atunci c†nd o tumoră pelvină avansată impune

ciestectomia – fie ca unică operație, fie •n cadrul unor operații mai
complexe. De obicei se face prin interpoziția unui segment de tub
digestiv •ntre uretere și tegument. Protezarea urostomiei se face cu
pungi colectoare speciale (pungi de urostomie), prevăzute cu
sistem de golire. Principiile •ngrijirii sunt aceleași ca și •n cazul
colostomiei și ileostomiei, dar aplicarea acestor pungi poate fi
dificilă •ntruc†t nu se lipesc pe tegumentul umed.

A.

B.
Figura 10. A. Schema urostomiei. B. Pungă de urostomie

Traheostomia
Traheostomia este intervenția chirurgicală prin care se
realizeaza o comunicare •ntre
trahee și tegumentul regiunii
cervicale anterioare. Ea poate fi
tranzitorie sau definitivă.
Comunicarea •ntre tra- Figura 11. Traheostomia (schemă)
hee și exterior se realizează
printr-o canulă. Există diferite tipuri de canule: cu balonaș / fără,
armată / non-armată, cu / fără cămașă internă (pentru curațare
periodică), canula vorbitoare (fereastra spre glota) și confecționată
din variate materiale (plastic, metal – Ag).
Alegerea canulei depinde de condițiile anatomice,
controalele clinice, radiologice și endoscopice. Canulele
fenestrate sunt utilizate •n caz de traheostomie definitivă. Canula
se fixează cu un șnur sau o bandă textilă trecut / trecută •n jurul
g†tului care impiedică ieșirea ei accidentală.

Figura 12. Componentele canulei de traheostomie





Indicațiile traheostomiei
obstrucția mecanică a căilor respiratorii
o tumori la nivelul faringelui, laringelui, traheei sau
esofagului
o malformații congenitale laringiene, traheale •nalte sau
esofagiene
o insuficiența respiratorie postraumatică laringiană
o paralizia recurențială bilaterală
o traumatisme faciale / mandibulare cu obstrucția căilor
respiratorii superioare
o cicatrici stenozante laringiene
o extracția corpului străin traheal
o infecții sau edem al vestibulului laringian, mezo- sau
hipofaringelui
o insuficiența respiratorie postaspirație sau ingestie de
substante caustice, prin lezarea faringelui și a laringelui
insuficiența respiratorie datorata secrețiilor persistente sau
unei respirații inadecvate
o persistenta secrețiilor cu tuse ineficientă după chirurgie
toracică sau abdominală, bronhopneumonie, aspirația
secrețiilor gastrice sau coma •n cazul unor boli metabolice
o insuficiența respiratorie joasă, alveolară, datorată unui
traumatism toracic •nchis cu fractura coastelor, paraliziei
musculaturii respiratorii, intoxicațiilor sau afecțiunilor
cronice obstructive (bronșita cronică, emfizemul
pulmonar, bronșiectazia, astmul sau atelectazia)
o insuficiența respiratorie de origine alveolară cu persistența
secrețiilor datorată afecțiunilor nervos centrale (encefalita,

poliomielita), eclampsiei, comei postoperatorii după
intervenții neurochirurgicale
o intervenție preliminară •n cadrul operatiilor efectuate la
nivelul oro-, hipofaringelui sau la nivelul laringelui
 la pacienții care necesită ventilație mecanică prelungită
Complicatiile traheostomiei
 obstrucția canulei cu secreții
 infecția plăgii, dehiscența plăgii
 escare cervicale produse de compresiunea panglicii de fixare
 tulburări de deglutiție
 fistula traheală
 stenoza traheală
Îngrijirii traheostomiei
La bolnavii purtători de traheostomie trebuie avută •n
vedere:
 umidifierea aerului inspirat
 prevenirea colmatării canulei
 prevenirea infecției respiratorii
 prevenirea infecției plăgii
 reeducarea vorbirii
 schimbarea canulei
 suportul psihologic
Umidifierea aerului inspirat
 •n mod normal aerul inspirat este umidificat la trecerea prin
narine, faringe și laringe; scurtcircuitarea porțiunii superioare
a căii aeriene impune necesitarea umidificării artificiale a
aerului
 umiditatea aerului inspirat e importantă pentru:
o vitalitatea membranei căii repiratorii
o menținerea v†scozității mucusului
o prevenirea infecției respiratorii
o reducerea pierderii de apă și căldură prin respirație
 umidificarea se face prin:
o trecerea aerului prin barbotor / umidificator
o aerosoli cu ser fiziologic / soluție de acetil-cisteină
o folosirea unui filtru protector (un filtru fixat la g†tul
pacientului și purtat peste traheostomie; filtrul conține un
strat care reține umezeala aerului expirat și umidifică aerul
inspirat)

A.

B.

C.

Figura 13. A. Barbotor; B. Umidificatorul aparatului de ventilație mecanică;
C. fitru protector suprastomal


















Prevenirea colmatării canulei se face prin:
asiprarea secrețiilor și mucusului traheal folosind o canulă
sterilă
mobilizarea pacienților; kinetoterapie respiratorie
administrarea de mucolitice, care să ușureze aspirarea
mucusului și eliminarea sa prin tuse
schimbarea canulei periodică a canulei
Prevenirea infecției respiratorii:
schimbarea rezervorului barbotorului la fiecare 24 de ore
pentru a •mpiedica dezvoltarea bacteriiilor
kinetoterapie respiratorie; aspirarea mucusului și secrețiilor
traheale
antibioticoprofilaxie, tratament bronhodilatator și mucolitic
protecția canulei •n timpul alimentației orale
Tratamentul plăgii:
pansament - inițial zilnic, apoi la 2-3 zile
evitarea scurgerii secrețiilor pe plaga
Schimbarea canulei:
canula poate fi menținută p†nă la 7-10 zile •n cazul canulelor
obișnuite sau p†nă la 30 de zile •n cazul canulelor cu tub
intern (la care se schimbă tubul intern)
prima schimbare a canulei se face după 5 zile
ulterior canula se schimbă •n mod obișnuit la 2-3 zile
dacă e nevoie (risc de colmatare) se schimbă de c†te ori e
nevoie (zilnic sau de mai mult ori •n zi)
panglica cu care se fixează canula se trece •n jurul g†tului și se
st†nge •n așa fel •nc†t să nu permită ieșirea canulei, dar nici să
nu producă

Formular de evaluare / autoevaluare – €ngrijirea stomelor digestive
Etapă / Criteriu
Corect
Verifică identitatea pacientului la care urmează să
fie efectuată •ngrijirea stomei digestive şi •l
poziţionează
Materiale necesare pentru •ngrijirea stomei
digestive
Igiena stomei şi a tegumentelor peristomiale
Tehnica ingrijirii stomelor digestive
Măsurarea diametrului stomei
Aplicarea unguentului protector cutanat
Aplicarea pungii colectoare
Incidente şi accidente ale •ngrijirii stomelor
digestive
Indicațiile cistostomiei
Indicațiile traheostomiei
Tehnica •ngrijirii traheostomiei

Incorect

