
Pielęgnacja stomii

10 Co dokładnie należy rozumieć  
 pod pojęciem „pielęgnacja 

stomii”?
Pojęcie „pielęgnacja stomii” można definiować 

w różny sposób. W wąskim znaczeniu terminem 
tym określamy wyłącznie zabiegi higieniczne, 
czyli mycie stomii i skóry wokół niej, które od-
bywa się podczas zmiany sprzętu stomijnego 
(zmiany woreczka jednoczęściowego lub płytki 
w systemie dwuczęściowym). 

Jeśli jednak potraktujemy to pojęcie sze-
roko, możemy mówić o bardziej złożonych, 
niemniej niezbędnych w tym wypadku umie-
jętnościach. Wtedy terminem „pielęgnacja sto-
mii” określamy:

 systematyczną samokontrolę i ocenę 
stanu stomii oraz skóry wokół niej – każ-
da osoba, u której została wyłoniona stomia, 
powinna znać podstawy anatomii i funkcjo-
nowania stomii oraz umieć jak najwcześniej 
rozpoznać u siebie wszystkie – ewentualnie 
pojawiające się – niepokojące objawy (czytel-
nikom, którzy nie mieli jeszcze okazji się z ni-
mi zapoznać przypominamy, że zostały one 
omówione szczegółowo w pytaniach 4, 5 i 6 
naszego cyklu);

 umiejętność doboru odpowiedniego 
sprzętu stomijnego – każdy stomik powi-
nien dobrać sobie odpowiedni dla siebie rodzaj 
sprzętu stomijnego, w zależności od rodzaju 
stomii, istniejących powikłań i indywidualnych 
upodobań;

 umiejętność posługiwania się sprzętem 
stomijnym w odpowiedni sposób – każda 
osoba z wyłonioną przetoką powinna umieć 
samodzielnie dopasować wielkość otworu 
w płytce lub przylepcu do wielkości i kształtu 
stomii oraz posiadać umiejętność prawidłowej 
zmiany sprzętu;

Poniżej prezentujemy Państwu kolejną część porad dotyczących pielęgnacji stomii. Zostały one  
opracowane w postaci pytań i odpowiedzi i są numerowane w kolejności ich ukazywania się od 
początku cyklu. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób przekazać Państwu najważniejsze 
informacje i wyjaśnić najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące tego zagadnienia. Gorąco 
zachęcamy do nadsyłania własnych pytań, które pozwolą wzbogacić nasze opracowanie.

Pielęgnacja stomii  
w pytaniach i odpowiedziach (cz. III)

 umiejętność prawidłowego mycia i osu-
szania stomii oraz skóry wokół niej – każdy 
stomik powinien umieć utrzymać swoją stomię 
w czystości za pomocą wody i mydła, powinien 
też wiedzieć (to bardzo ważne), które środ-
ki są wskazane do jej pielęgnacji, a używanie 
których jest zabronione;

 umiejętność korzystania z akcesoriów 
do pielęgnacji stomii – w tym wypadku wiąże 
się to z posiadaniem podstawowej wiedzy na 
temat dostępnych akcesoriów stomijnych i spo-
sobów prawidłowego posługiwania się nimi;

 umiejętność wykonywania zabiegów 
irygacji – dotyczy tylko kolostomii, w tych przy-
padkach, w których pacjent zdecyduje się na 
ich wykonywanie;

 umiejętność poradzenia sobie w przy-
padku, gdyby wystąpiły powikłania stomii 
– każda osoba ze stomią powinna posiadać 
minimum wiedzy na temat powikłań stomii 
oraz wiedzieć, jak postąpić w przypadku wy-
stąpienia któregoś z nich.

 Szeroko pojęty termin „pielęgnacja stomii” 
obejmuje więc nie tylko szereg praktycznych 
umiejętności, ale także teoretyczną wiedzę, 
dzięki której jesteśmy w stanie pielęgnować 
stomię w sposób prawidłowy, czyli zapewnia-
jący zdrowie i możliwie najwyższy komfort co-
dziennego życia.
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11 Czy sposoby pielęgnacji kolo-, 
ileo- i urostomii różnią się od 

siebie? 
Wszystkie podstawowe, ogólne zasady pra-

widłowej pielęgnacji stomii, bez względu na jej 
typ, są identyczne. Wchodzą oczywiście w grę 
dodatkowe, szczegółowe czynności wynikają-
ce zarówno ze specyfiki każdego z rodzajów 
stomii, jak i z racji tego, że każdy przypadek 
jest indywidualny. Szczególnie ważne jest to 
w przypadku wystąpienia powikłań. Jednak 
większość zasad znajduje zastosowanie do 
każdego rodzaju stomii. 

12 Na czym polega umiejęt-
ność doboru odpowiedniego 

sprzętu stomijnego?
Prawidłowy dobór sprzętu stomijnego jest 

bardzo ważny. To podstawa, aby właściwie funk-
cjonować w domu i w pracy, czuć się komfor-
towo i swobodnie. Właściwy dobór jest rów-
nież kluczowy w zapobieganiu powstawania 
powikłań skórnych stomii, takich jak zapalenie 
skóry wokół stomii spowodowane podcieka-
niem treści jelitowej pod płytkę czy alergiczne 
zapalenie skóry.

Każda osoba ze stomią powinna dobrać sobie 
taki sprzęt, który spełni wszystkie jej oczekiwa-
nia i zagwarantuje bezpieczeństwo, pewność, 
komfort i wygodę użytkowania.

Dobór sprzętu stomijnego jest sprawą bardzo 
indywidualną. Każdy człowiek jest inny, każdy 
ma inne potrzeby, preferencje i upodobania. 
Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio do-
brać sprzęt, nie tylko w zależności od rodza-
ju stomii, jej stanu i istniejących powikłań, ale 
także od indywidualnych potrzeb. 

Być może trochę inny sprzęt wybierze osoba 
która chce pływać, inny sprzęt taksówkarz, inny 

Prawidłowa pielęgnacja stomii  
jest warunkiem osiągnięcia  

satysfakcjonującej jakości życia  
i powrotu do aktywności 

sprzed operacji.

Podstawowe zasady pielęgnacyjne  
są takie same bez względu  

na typ przetoki.
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emeryt, a jeszcze inny osoba aktywna zawo-
dowo. Oczywiste jest także, że zasady wyboru 
sprzętu stomijnego w przypadku wystąpienia 
powikłań stomii są zupełnie inne niż w przy-
padku stomii niepowikłanej. 

Co więcej, w miarę upływu czasu kryteria do-
boru sprzętu stomijnego mogą się zmienić.

13 Kto powinien dobrać pacjen-
towi z wyłonioną stomią od-

powiedni sprzęt? Kto jest za to od-
powiedzialny?

Podczas pobytu w szpitalu pomocą służy 
zawsze pielęgniarka stomijna. To ona powin-
na dobrać nowo operowanemu pacjentowi 
optymalny dla niego sprzęt. Oczywiście we 
współpracy z samym zainteresowanym, czyli 
pacjentem.

Na początku, po wypisie ze szpitala sprzęt 
powinien być właśnie taki, jaki poleciła nam 
pielęgniarka w szpitalu. 

W miarę upływu czasu pacjent staje się co-
raz bardziej świadomy i może sam określić, 
jakiego sprzętu potrzebuje. Najczęściej jest to 
nadal ten sam, który poleciła mu pielęgniarka 
w szpitalu. 

Czasami jednak ze względu na zmieniającą 
się wielkość stomii, odmienne od początkowych 
oczekiwania albo pojawiające się powikłania 
stomii – konieczna jest zmiana rodzaju stoso-
wanego sprzętu stomijnego na inny. W takim 
przypadku pomoc możemy uzyskać od pielę-
gniarki stomijnej lub lekarza w poradni stomij-
nej bądź personelu sklepu medycznego, który 
odwiedzamy. Ważne jest, aby orientować się 
w temacie, pytać i próbować tak długo – aż 
nastąpi moment, gdy jesteśmy w pełni za-

dowoleni ze sprzętu i czujemy komfort jego 
użytkowania. Pacjent ma pełne prawo wyboru 
używanego sprzętu i możliwość jego zmiany 
w każdym momencie.

Dobrym źródłem informacji o sprzęcie i akce-
soriach stomijnych są też bezpłatne linie infor-
macyjne prowadzone przez firmy produkujące 
sprzęt stomijny.

14 Jakie są kryteria wyboru 
optymalnego sprzętu stomij-

nego?
Właściwy dobór sprzętu stomijnego jest 

bardzo ważny dla normalnego funkcjonowa-
nia w domu i pracy. Sprzęt stomijny powinien 
spełniać następujące warunki:

 powinien być szczelny dla treści jelitowej 
i gazów, a więc – dyskretny,

 powinien skutecznie chronić skórę wo-
kół przetoki i zabezpieczać ją przed podraż-
nieniami i odparzeniami, a więc – być pewny 
i bezpieczny,

 nie powinien ograniczać aktywności życio-
wej, a więc – być wygodny i komfortowy.

Każda osoba, której stan zdrowia był wska-
zaniem do przeprowadzenia operacji wyłonienia 
stomii, powinna dobrać sobie taki sprzęt, który 
spełni wszystkie jej oczekiwania, zagwarantuje 
bezpieczeństwo, dyskrecję, komfort i wygodę.

Pielęgniarka stomijna znając stan stomii i preferencje nowo operowanego pacjenta powinna 
pomóc mu w szpitalu w doborze odpowiedniego sprzętu stomijnego. 

15 Jakie są rodzaje sprzętu sto-
mijnego?

Sprzęt stomijny można dzielić według różnych 
kryteriów. Najczęściej stosowaną klasyfikacją jest 
podział ze względu na budowę (konstrukcję) 
sprzętu i cechy, które w związku z tym oferuje. 
Sprzęt stomijny klasyfikowany według takiego 
kryterium dzielimy na trzy systemy: 

 sprzęt dwuczęściowy (płytki i woreczki 
stomijne) – np. sprzęt Combihesive 2S;

 sprzęt jednoczęściowy (woreczki z przy-
lepcami) – np. sprzęt Stomadress Plus oraz 
Esteem;

 sprzęt synergiczny (płytki i woreczki 
stomijne) – np. sprzęt Esteem synergy.

Oddzielną kategorię stanowią akcesoria sto-
mijne, które są bardzo przydatne do pielęgnacji 
stomii, szczególnie powikłanych.

16 Czy do zaopatrzenia różnych 
rodzajów przetok można sto-

sować takie same worki, czy każdy 
rodzaj stomii wymaga innego roz-
wiązania?

Różne rodzaje stomii mają różne wymo-
gi i potrzeba do nich odmiennych rozwiązań. 
Innego rodzaju sprzęt stosuje się dla kolo-, 
ileo- i urostomików. 

Ze względu na rodzaj stomii stosuje się na-
stępujące typy worków:

 worki zamknięte (kolostomijne) – służą 
do zaopatrzenia kolostomii, czyli przetoki na 
jelicie grubym;

 worki otwarte (ileostomijne) – służą 
do zaopatrzenia ileostomii, czyli przetoki na 
jelicie cienkim;

 worki z kranikiem (urostomijne) – słu-
żą do zaopatrzenia urostomii, czyli przetoki 
moczowej.

Worki w obrębie jednej kategorii także mogą 
być bardzo różnorodne. Mogą być np. wyposa-
żone w filtr gazów (dotyczy to głównie worków 
kolostomijnnych, ale również coraz częściej 
worków ileostomijnych) lub mogą występować 
w wersji bez filtra (część worków ileostomijnych 
oraz wszystkie worki urostomijne).

Różnorodny jest też kolor worków. Przezro-
czyste przeznaczone są głównie dla osób tuż 
po operacji, które przez prześwitujące ściany 
worka mają możliwość obserwacji stomii oraz 
treści jelitowej. Pozwala to na kontrolowanie, 
czy nie pojawiają się komplikacje, bez koniecz-
ności odpinania worka od płytki lub bez jego 
odlepiania od skóry. Worki beżowe używane 
są natomiast chętnie przez stomików z dłuż-
szym stażem, którym zależy przede wszystkim 
na dyskrecji. Część worków wyposażona jest 
dodatkowo w wygodną i praktyczną osłonkę 
fizelinową (z jednej lub obu stron worka).

Każda osoba ze stomią powinna 
dobrać sobie taki sprzęt, który 

spełni wszystkie jej oczekiwania 
i zagwarantuje bezpieczeństwo, 

pewność, komfort i wygodę 
użytkowania.
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