
آپ اور آپ کا اسٹوما 

 اسٹوما کيا ہے؟

اسٹوما يونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے 'ابتدائی کھال ہوا حصہ' يا 'منہ'۔ عام طور پر اسٹوما کی تين اقسام ہيں:

 کولوسٹومی )Colostomyبڑی آنت ميں سے :( 
 ايليوسٹومی )Ileostomyچھوٹی آنت ميں سے :( 
 يوروسٹومی )Urostomy يوروسٹومی ايک طرح کا پيشاب سے متعلقہ متبادل راستہ ہے :(

ميرا اسٹوما کيوں ہو رہا ہے؟

  متعدد وجوہات کی بنا پر آپ کا آپريشن کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے اور آپ کے سرجن اور ماہر نرس اس بارے ميں 
سٹوما کی ضرورت پيش آ سکتی ہے آپ کو وضاحت پيش کريں گے۔ کئی مختلف بيمارياں اور عوارض ہيں جن کے سبب ا

 جيسا کہ:

  السريٹو کوالئٹس 
 کروہن کی بيماری 
 ڈائيورٹيکيولر کی بيماری 
 پوخانے کے کنٹرول سے  فيسل انکانٹينينس)

قاصر ہونا) 
 کينسر 

 صدمہ 
 خاندانی آڈينوميٹس پولی پاسس
 تابکاری کا نقصان 
 پيدائشی پيچيدگياں 
  بليڈر کی خرابی 

آپ کی سرجری قبل

آپ کی سرجری سے قبل آپ کے پاس سرجن اور ماہر نرس سے ملنے کے ايک يا دو مواقع ہوں گے، جن ميں آپ کو آپ کی 
سرجری کے تمام پہلوؤں کے بارے ميں بتايا جائے گا، تحريری معلومات دی جائيں گی اور عين ممکن ہے کہ آپ کو مِدنظر 

اپائٹمينٹس کے دوران آپ کے پاس سواالت پوچھنے اور آپ کی  رکھنے کے ليے مصنوعات دکھائی جائيں۔ آپريشن سے قبل
نگہداشت کے کسی بھی پہلو پر بات کرنے کا وقت ہو گا۔  ہو سکتا ہے آپ اپائٹمينٹس سے قبل اپنے ساتھ لے جانے کے لئے 

 چيزوں کی ايک فہرست بنانا چاہيں تا کہ آپ کوئی چيز پوچھنا بھول نہ جائيں۔ 

ينٹ ميں اپنے خاندان کے کسی فرد يا نگہداشت کننده کو لے جانا ايک اچھا خيال ہے، کيونکہ يہاں آپريشن سے قبل اپائٹم
  سمجھنے کے لئے کافی معلومات ہوتی ہيں۔

آپ کے اس سفر کے دوران اسٹوما کئير نرسنگ ٹيم کليدی کردار رکھے گی اور آپ اور آپ کے خاندان/نگہداشت کنندگان کو 
 ہم کرنے کے لئے دستياب ہو گی۔مشوره دينے اور مدد فرا

ميرا اسٹوما کيسا نظر آئے گا اور کيسا محسوس ہو گا؟

يہ چھونے ميں نرم، رنگت ميں گالبی۔سرخ اور نم؛ بلکہ آپ کے منہ کے اندرونی حصے جيسا ہو گا۔ اسٹوما ميں احساس نہيں 
ے اور اس سے وقتاً فوقتاً خون کا بہنا معمول کی ہوتا اس لئے يہ درد نہيں کرتا۔ تاہم، اس ميں خون کی فراہمی وافر ہوتی ہ

بات ہے، خاص طور پر صفائی کے دوران۔ عين ممکن ہے ابتداء ميں آپ کا اسٹوما سوج جائے اور اس کا سائز کم ہونے ميں 
کی  کچھ ہفتے لگيں۔ آپ کے اسٹوما کے کنارے پر چھوٹے ٹانکے لگيں گے جو کہ يا تو قابل تحليل ہوں گے يا پھر اسٹوما

 ہفتوں کے بعد نکال دے گا/گی۔  ١-٢نگہداشت کی نرس انہيں آپريشن کے 

آپ کی سرجری کے بعد

جب آپ آپريشن کے بعد جاگيں گے، تو آپ کو ٹھکاوٹ محسوس ہو گی۔ ايسا ممکن ہے کہ اس دوران اور اس کے کچھ 
 ہ ہم سب مختلف ہيں۔عرصے بعد تک آپ ايک وسيع طرز کے جزبات کا تجربہ کريں۔ يہ مختلف ہوگا کيونک

 -ہو سکتا ہے کہ آپ کے جسم کے ساتھ ڈرپس يا ڈرين ٹيوبز منسلک ہوں، ليکن اس ميں پريشان ہونے کی کوئی بات نہيں ہے
 يہ خاصی معمول کی بات ہے۔ جب موزوں ہوا، بہت ہی کم دشواری کے ساتھ ان سب کو اتار ديا جائے گا۔ 

ہر اسٹوما مختلف ہوتا ہے اور اس کے چالو ہونے ميں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ اپنے/اپنی اسٹوما کی نگہداشت کے/کی نرس 
 کے ساتھ اس بارے ميں بات کرنا بہترين ہو گا۔ 

URDU



 اپنی جلد کی نگہداشت کرنا

 اپنے اسٹوما کا خيال رکھنے کا ايک اہم جزو اپنی جلد کی نگہداشت کرنا ہے۔

ری کے فوری بعد، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اسٹوما اور اس کے ارد گرد کی جگہ پر سوجن نظر آئے اور کچھ آپ کی سرج
جلن بھی محسوس ہو۔ يہ سب کچھ ہونے کا امکان آپريشن ہونے کے بعد ہے اور اچھی نگہداشت کی مدد سے وقت گزرنے 

 کے ساتھ اس کی ظاہری شکل ميں بہتری آئے گی۔ 

يہ معلوم ہو کہ آپ کی مصنوعہ کی ضروريات آپ کے اسٹوما کے سائز اور شکل بدلنے سے تبديل ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کو 
ہفتوں تک ہر ہفتے اس کی جانچ ہونی چاہئيے، يا خاص طور  ٨گئی ہيں۔ آپ کی اسٹوما ٹمپليٹ تبديل ہو جائے گی اور ابتدائی 

 پر اگر سوراخ کے ذريعے بہت صحت مند جلد ديکھی جاسکے۔ 

نے کے خطرے سے بچاؤ اور اس ميں کمی کے لئے آپ کے اسٹوما کے ارد گرد کی جگہ کو مسلسل نگہداشت اور زخم ہو
توجہ کی ضرورت ہو گی۔ اگر آپ زخم، جلن يا پھٹی ہوئی جلد کا ہونا محسوس کرتے ہيں، تو عالج سے متعلق مناسب 

 ر سے رابطہ کرنے ميں دير نہ کرہں۔ مشورے اور متبادل مصنوعات کی ضرورت کے لئے اپنے اسٹوما کئير سينٹ

 اسٹوما کے ساتھ رہنا

جب آپ کو ہسپتال سے ڈسچارج کيا جائے گا تو آپ تھکاوٹ محسوس کريں گے اور روزمره کے کام جيسا کہ نہانے کو 
 مشکل پائيں گے۔ يہ معمول کی بات ہے اور وقت کے ساتھ اس ميں بہتر ی آئے گی۔ سرجری سے بحالی کے دوران ابتداء
ميں آپ کچھ درد اور تکليف محسوس کر سکتے ہيں۔ يہ بحالی کا ايک معمول کا حصہ ہے۔ اس عرصے کے دوران تنگ 

 فٹنگ والے کپڑوں سے اجتناب کريں کيونکہ آپ کے پيٹ پر زخم اور سوجن ہو سکتی ہے۔ 

'آبديده' اور 'بوجھل' ہوں  ايک بڑی سرجری کے بعد جذباتی محسوس کرنا معمول کی بات ہے، تو اگر شروع ميں آپ کے دن
تو فکر مت کريں۔ اہِل خانہ اور دوستوں سے بات کرنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ مت سمجھيں کہ آپ کو اکيلے ہی اس سے 

نمٹنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا/کی اسٹوما کی نگہداشت کی/کا نرس آپ کی مدد کے لئے موجود ہے، اور يہاں مريضوں کے 
 ں جو کہ آپ کی مدد کر سکتے ہيں۔ لئے سپورٹ گروپ بھی ہي

 مدد کے لئے پوچھنے سے مت ڈريں۔  

آپ کے اسٹوما بيگ کی تبديلی ابتداء ميں آہستہ ہو گی، ليکن مشق کے ساتھ اور جيسے جيسے آپ کو اعتماد حاصل ہو گا، يہ 
 آپ کے روزمره معمول کا حصہ بن جائيں گی۔ 

 اپنا سامان حاصل کرنا

اور کسی اضافی سامان جس کی آپ کو ضرورت ہوسکتی ہے اس کے ساتھ ڈسچارج کيا جائے گا۔ آپ آپ کو ہسپتال سے بيگ 
کی/کا اسٹوما کئير نرس آپ کا اندراج آپ کی اسٹيٹ ميں کسی ايسے اوسٹومی سينٹر ميں کروا دے گی/گا جہاں سے آپ کو 

يہ ايک ايسی بات ہے جس کے لئے آپ کو اپنی اپنے ماہانہ سامان کی فراہمی ہو سکتی ہے۔ اس کی ممبرشپ فيس ہو گی تاہم 
 ايسوسی ايشن کے ساتھ بات چيت کرنے کی ضرورت ہوگی۔


