PUNJABI
ਤੁਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੋਮਾ
ਸਟੋਮਾ ਕੀ ਹੈ?

ਸਟੋਮਾ ਇੱ ਕ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਖੁੱ ਲ੍ਹਣਾ’ ਜਾਂ ‘ਮੂੰ ਹ’। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੋਮਾ ਿਤੰ ਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:




ਕੋਲੋਸਟੋਮੀ: ਵੱ ਡੀ ਅੰ ਤੜੀ ਤ

ਇਿਲਓਸਟੋਮੀ: ਛੋਟੀ ਅੰ ਤੜੀ ਤ

ਯੂਰੋਸਟੋਮੀ: ਯੂਰਸ
ੋ ਟੋਮੀ ਮੂਤਰ ਿਵੱ ਚ ਮੋੜ ਦਾ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਮੈਨੰ ੂ ਸਟੋਮਾ ਿਕਉਂ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਮਾਿਹਰ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

ਕਰਨਗੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਟੋਮਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਵੱ ਚ ਨਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:






ਅਲਸਰੇਿਟਵ ਕੋਲੀਿਟਸ

ਕ੍ਰੋਹਨ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ

ਡਾਇਵਰਟੀਕੂਲਰ ਿਬਮਾਰੀ
ਮਲ ਦੀ ਅਸੰ ਜਮਤਾ
ਕਸਰ







ਸੱ ਟ

ਫੈਮੀਲੀਅਲ ਐਡੀਨੋਮੈਟਸ ਪੋਲੀਪੋਿਸਸ
ਿਵਿਕਰਣ ਨਾਲ ਹਾਨੀ

ਜਨਮਜਾਤ ਬੇਕਾਇਦਗੀ
ਬਲੈ ਡਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤ ਪਿਹਲਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਮਾਿਹਰ ਨਰਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱ ਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਿਦਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਵ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੱ ਖ

ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ। ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱ ਲ।

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਵ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਬਰ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ
ਚੰ ਗਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣੀ ਪਦੀ ਹੈ।

ਸਟੋਮਾ ਕੇਅਰ ਨਰਿਸੰ ਗ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱ ਖ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ/ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ
ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।

ਮੇਰਾ ਸਟੋਮਾ ਿਕਵ ਿਦਖੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਛੂਹਣ ਿਵੱ ਚ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਰੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਗੁਲਾਬੀ-ਲਾਲ ਅਤੇ ਨਮ; ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੋਮਾ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਸੰ ਵੇਦਨਾ ਨਹ
ਹੁੰ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮ-ਸਮ ‘ਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਖੂਨ

ਿਨਕਲਣਾ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਸਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਮਾ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਿਜ਼ਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਣ ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਮਾ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟਾਂਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੁਲ

ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੋਮਾ ਕੇਅਰ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 1-2 ਹਫ਼ਿਤਆ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤ ਬਾਅਦ

ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਗਰ ਉੱਠਣ ਸਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਇਸ ਸਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਕੁਝ ਸਮ
ਬਾਅਦ ਤੱ ਕ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਿਕੳਿਕ ਅਸ ਸਾਰੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਿਡ੍ਰਪਸ ਅਤੇ ਡ੍ਰੇਨ ਿਟਊਬਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਿਚੰ ਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹ ਹੈ-ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ
ਗੱ ਲ ਹੈ। ਜਦ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰੇਕ ਸਟੋਮਾ ਵੱ ਖ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੰ ਮ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਮਾ ਕੇਅਰ ਨਰਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ

ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਿਬਹਤਰੀਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ

ਸਟੋਮਾ ਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱ ਕ ਜਰੂਰੀ ਭਾਗ ਹੈ।
ਸਰਜਰੀ ਤ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੋਮਾ ਅਤੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਸੁੱ ਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਿਜਹਾ ਜਲਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਮਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ

ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਮਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਦਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਲਈ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂਿਚਆ

ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦ ਜਾਂਿਚਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਚਮੜੀ ਿਵੱ ਚ ਛੇਕ ਿਦਖਦਾ ਹੋਵੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਿਨਰੰ ਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਖਮ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਲਣ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਪਾੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅਤੇ
ਿਵਕਲਿਪਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਮਾ ਕੇਅਰ ਨਰਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸਟੋਮਾ ਨਾਲ ਿਜਉਣਾ

ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤ ਿਡਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰ ਮ ਿਜਵ ਨਹਾਉਣਾ

ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਭਿਰਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਗੱ ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ। ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਤ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ

ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਆਮ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕਸਵ
ਕੱ ਪੜੇ ਪਿਹਨਣ ਤ ਬਚੋ ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ‘ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਤੇ ਸੋਿਜਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱ ਖ ਸਰਜਰੀ ਤ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਚੰ ਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਖ਼ਰਾਬ’ ਜਾਂ ‘ਹੰ ਝੂ ਭਰੇ’

ਿਦਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ-ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹ ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਤੁਸ ਇਕੱ ਲਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਮਾ ਕੇਅਰ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਰੋਗੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਤ ਨਾ ਡਰੋ।
ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੋਮਾ ਬੈਗ ਬਦਲਣਾ ਧੀਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਿਭਆਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਜਵ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ

ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਯੰ ਤਰ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤ ਿਡਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਮਾ ਕੇਅਰ
ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਓਸਟੋਮੀ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਮਾਿਸਕ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸਦੀ ਮਬਰਿਸ਼ਪ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਹ ਅਿਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ
ਹੋਵੇਗਾ।

