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Urostomia – przetoka
moczowo-skórna (cz´Êç I)
Nasi czytelnicy cz´sto proszà nas o informacje na temat urostomii (przetoki moczowo-skórnej). Poniewa˝ ten typ przetoki nie by∏
dotychczas szczegó∏owo omawiany na ∏amach naszego magazynu, poni˝ej przedstawiamy pierwszy z trzech artyku∏ów poÊwi´cony temu zagadnieniu. Omawia on istot´ i przyczyny wytworzenia urostomii. W nast´pnych
numerach „Naszej Troski” zaprezentujemy
materia∏ zawierajàcy informacje na temat zasad piel´gnacji oraz najcz´stszych powik∏aƒ
urostomii i sposobów ich leczenia.
Urostomia (przetoka moczowo-skórna)
jest chirurgicznie wykonanym po∏àczeniem
uk∏adu moczowego ze skórà. Wykonuje si´

jà w celu umo˝liwienia odp∏ywu moczu
z dróg moczowych na zewnàtrz w sytuacjach,
w których z powodu choroby nie jest to mo˝liwe w sposób naturalny.
W prawid∏owo funkcjonujàcym uk∏adzie
moczowym mocz, który jest wydzielany przez
nerki, sp∏ywa przez moczowód do p´cherza
moczowego. P´cherz moczowy to rodzaj worka stanowiàcego zbiornik moczu. Z p´cherza
mocz odprowadzany jest na zewnàtrz przez
cewk´ moczowà. Je˝eli z pewnych powodów
p´cherz moczowy nie spe∏nia swojej funkcji
lub musi zostaç usuni´ty (np. z powodu nowotworu albo urazu), wykonuje si´ rekonstrukcj´ dróg moczowych, w celu umo˝liwienia odp∏ywu moczu na zewnàtrz.
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Ryc. 1. Schemat dróg moczowych z wy∏onionà urostomià.

Wskazaniami do chirurgicznego wytworzenia przetoki moczowej sà najcz´Êciej:
• nowotwory p´cherza moczowego oraz
guzy nienowotworowe upoÊledzajàce
dro˝noÊç dróg moczowych,
• choroby zapalne p´cherza moczowego,
• marskoÊç p´cherza moczowego,
• wady wrodzone p´cherza i dróg moczowych,
• urazy p´cherza i dróg moczowych.
Najcz´stszà przyczynà wy∏onienia urostomii sà nowotwory z∏oÊliwe p´cherza
moczowego. Stanowià one 2-3% wszystkich z∏oÊliwych nowotworów wyst´pujàcych u cz∏owieka i spotyka si´ je trzykrotnie cz´Êciej u m´˝czyzn ni˝ u kobiet.
W krajach, w których prowadzone sà badania epidemiologiczne, stwierdza si´
sta∏y wzrost zachorowaƒ na
raka p´cherza moczowego,
Dwudziestocentymetrowy
szczególnie wÊród m´˝fragment pobranego
czyzn.
Jednym z najbardziej komjelita cienkiego
fortowych i najmniej okaleczajàcych dla pacjenta sposobów
nadp´cherzowego odprowadzenia moczu (po wyci´ciu
p´cherza moczowego z powodu nowotworu) jest wytworzeKoniec zaszyty
nie przez chirurga p´cherza zast´pczego z jelita cienkiego,
„na g∏ucho”
z zachowanym zwieraczem
cewki moczowej. Umo˝liwia to
Miejsca
choremu trzymanie moczu.
przyszycia
Oddawanie moczu odbywa si´
przez cewk´ moczowà, chomoczowodów
cia˝ pacjent musi regularnie je
wywo∏ywaç celem opró˝nienia
Miejsce
zast´pczego p´cherza – nie
pobrania fragmentu ma jednak stomii.
jelita cienkiego
W sytuacji gdy wytworzenie zast´pczego p´cherza
nie jest mo˝liwe, najcz´Êciej
wy∏ania si´ urostomi´. Ma
ona charakter sta∏y. Oznacza
Jelito cienkie
Odbytnica
to, ˝e nie istnieje póêniej
mo˝liwoÊç odtworzenia ciàg∏oÊci dróg moczowych i za-
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mkni´cia stomii, co jest czasami mo˝liwe
u pacjentów z kolo- oraz ileostomià.
Wyci´cie p´cherza moczowego wraz z wy∏oniem stomii wykonuje si´ podczas jednej operacji – najcz´Êciej tzw. sposobem Brickera.
U m´˝czyzn p´cherz moczowy wycina si´ wraz
ze sterczem, p´cherzykami nasiennymi i zaotrzewnowymi w´z∏ami ch∏onnymi, a u kobiet –
z cz´Êcià przedniej Êciany pochwy, macicà
i cewkà moczowà. W nast´pnym etapie operacji izoluje si´ i wycina z przewodu pokarmowego fragment jelita cienkiego o d∏ugoÊci ok. 20 cm (Ryc. 1.). Jeden koniec w formie brodawki przyszywa si´ do skóry, a drugi
zaszywa „na g∏ucho”. Nast´pnie oba moczowody wraz z umieszczonymi w nich cewnikami zeszywa si´ z wyizolowanym fragmentem
jelita. Od tej chwili mocz wyp∏ywajàcy z nerek b´dzie sp∏ywa∏ przez moczowody do tego wyizolowanego odcinka jelita cienkiego,
a z niego wydostawa∏ si´ na zewnàtrz, przez
stomi´ (Ryc. 1.).
Wyglàd i cechy moczu wyp∏ywajàcego ze
stomii sà takie same jak u osób zdrowych.
Jedyna ró˝nica polega na tym, ˝e mocz u pacjentów z urostomià wyp∏ywa przez moczowody na zewnàtrz przez krótki odcinek jelita
cienkiego, które ca∏y czas produkuje Êluz.
Mocz pacjentów z urostomià mo˝e zawieraç
widocznà domieszk´ Êluzu i jest to zjawisko
zupe∏nie naturalne.
Mocz z urostomii wyp∏ywa ciàgle i nie
mo˝na kontrolowaç jego wydalania. Jest to
powodem koniecznoÊci stosowania specjalnych, plastikowych, zewn´trznych woreczków stomijnych przyklejanych na skór´ wokó∏ stomii, które s∏u˝à do zbiórki moczu.
Znajdujàca si´ na skórze stomia ma postaç du˝ej brodawki o Êrednicy 3-4 cm

Fot. 1. Pacjent po operacji wy∏onienia stomii

(Fot. 1.). Dotykajàc urostomii, dotykamy jelita, którego wewn´trzna strona zosta∏a wywini´ta w czasie operacji i kontaktuje si´ ze
skórà. Urostomia, podobnie jak inne typy

wym) lub przylepiec (w sprz´cie jednocz´Êciowym) dobrze przylegajà podczas przybierania ró˝nych pozycji cia∏a. Przyklejenie
p∏ytki lub przylepca na skór´ pozwala równie˝ stwierdziç, czy pacjent nie jest przypadkiem uczulony na dany sprz´t stomijny
(Êwiadczy o tym np. zaczerwienienie skóry
pod p∏ytkà). Najlepszym wyborem sà p∏ytki i przylepce wykonane z materia∏u Stomahesive®, który posiada w∏aÊciwoÊci
ochronne i gojàce. Z tego materia∏u wykonane sà p∏ytki systemu dwucz´Êciowego
Fot. 2. Urostomia z przyklejonà p∏ytkà systemu
dwucz´Êciowego Combihesive® 2S

stomii, nie posiada zakoƒczeƒ czuciowych,
co oznacza, ˝e jej mycie i dotykanie nie
sprawiajà bólu.
BezpoÊrednio po operacji wy∏onienia stomii wyprowadzone sà przez nià na zewnàtrz
dwa cewniki moczowodowe, których zadanie polega na modelowaniu moczowodów
zeszytych z wyizolowanym fragmentem jelita. Usuwa si´ je po 10-12 dniach od czasu
operacji. Od tego momentu pacjent powinien u˝ywaç sprz´tu stomijnego.
Wytworzenie urostomii wià˝e si´ ze znacznym upoÊledzeniem jakoÊci ˝ycia pacjenta
i wymaga od niego zmiany dotychczasowego sposobu post´powania. Niezwykle wa˝nymi etapami rehabilitacji sà: akceptacja nowego obrazu w∏asnego cia∏a, nauczenie si´
podstawowych zasad piel´gnacji przetoki
oraz zak∏adania i prawid∏owego doboru
sprz´tu stomijnego.
Przygotowanie do ˝ycia ze stomià powinno rozpoczàç si´ jeszcze przed zabiegiem jej
wy∏onienia. Ka˝dy pacjent przed operacjà
powinien obowiàzkowo otrzymaç wyczerpujàce informacje na temat:
• rodzaju choroby i typu planowanego zabiegu operacyjnego (od lekarza),
• piel´gnacji urostomii i prawid∏owego
doboru sprz´tu stomijnego (od piel´gniarki).
Korzystne jest równie˝ zapoznanie si´
jeszcze przed operacjà z drukowanymi materia∏ami informacyjnymi na temat urostomii
i ewentualnie kontakt z innym pacjentem
(wolontariuszem POL-ILKO), który przeszed∏
taki zabieg.
Ka˝dy pacjent przed zabiegiem powinien
mieç równie˝ wyznaczone przez lekarza lub
piel´gniark´ miejsce przysz∏ej przetoki. Po
ustaleniu lokalizacji, cz´sto przymierza si´
„na sucho” sprz´t stomijny, w celu sprawdzenia, czy p∏ytka (w sprz´cie dwucz´Êcio-
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Fot. 3. Przezroczysty worek urostomijny z kranikiem
przypi´ty do p∏ytki

Combihesive 2S oraz przylepce systemu
jednocz´Êciowego Stomadress Plus firmy
ConvaTec (Fot. 2. i 3.). Równie˝ przylepce
jednocz´Êciowego systemu Esteem, który
b´dzie dost´pny na polskim rynku od lutego 2004 r., wykonane sà z materia∏u Stomahesive®.
W szpitalu przez pierwsze 10-12 dni po
operacji wszystkie czynnoÊci piel´gnacyjne powinny byç wykonywane przez piel´gniark´. Pacjenci le˝à wtedy w ∏ó˝ku, aby
zapobiec wysuni´ciu si´ cewników wystajàcych ze stomii. Ju˝ wtedy chorzy mogà
próbowaç nauki prawid∏owej piel´gnacji
skóry wokó∏ urostomii oraz pos∏ugiwania
si´ sprz´tem stomijnym. Pacjenci zawsze
powinni pilnie obserwowaç zabiegi piel´gniarskie i w miar´ mo˝liwoÊci pomagaç
w prostych czynnoÊciach, takich jak np.
zapinanie worka. Póêniej pacjent stopniowo mo˝e wykonywaç coraz wi´cej zadaƒ
samodzielnie. Przed wypisaniem ze szpitala nowo operowana osoba powinna potrafiç samodzielnie zmieniaç sprz´t stomijny.
O prawid∏owej piel´gnacji, najcz´stszych
powik∏aniach urostomii oraz sposobach ich
leczenia napiszemy w nast´pnych numerach „Naszej Troski”.

