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W poni˝szym artykule opisane zosta∏y naj-
cz´stsze powik∏ania, z jakimi mo˝e si´ zetknàç
pacjent z wy∏onionà urostomià. Cz´Êç powi-
k∏aƒ urostomii jest zbli˝ona do powik∏aƒ 
kolo- i ileostomii, ale niektóre sà charaktery-
styczne tylko dla przetok moczowo-skórnych.

Po operacji wy∏onienia urostomii mo˝e dojÊç
do ró˝nych powik∏aƒ pooperacyjnych. Dzielimy
je na wczesne ipóêne. Wczesne powik∏ania  wy-
st´pujà na ogó∏ podczas pobytu pacjenta
w szpitalu, póêne  – w kilka tygodni, miesi´cy
lub lat od wyjÊcia ze szpitala. 

Wczesne powik∏ania  urostomii:
Obrz´k stomii – wyst´puje w pierwszych

dniach po zabiegu operacyjnym. Przewa˝nie
ust´puje samoistnie i rzadko wymaga leczenia.
Konieczna jest jedynie kontrola, czy nie docho-
dzi do zaburzeƒ ukrwienia i martwicy wy∏onio-
nego jelita. Mi´dzy innymi z tego powodu
w pierwszych dniach po operacji zaleca si´
stosowanie przezroczystych worków urostomij-
nych, umo˝liwiajàcych bezpoÊrednià obserwa-
cj´ stomii.

Krwawienie ze stomii – b∏ona Êluzowa je-
lita jest bogato unaczyniona. Czasami zdarza si´,
˝e podczas zmiany sprz´tu dochodzi do niewiel-
kich krwawieƒ – jest to objaw normalny. Do po-
wa˝niejszych krwawieƒ dochodzi rzadko. Je˝eli
wystàpià, mogà byç zatrzymane przez ucisk lub
za∏o˝enie szwu hemostatycznego.

Przetoka jelitowa – mo˝e powstawaç
w miejscu zespolenia jelita cienkiego po po-
braniu jego cz´Êci do wykonania urostomii

(na zdj. 1. miejsce powstawania przetoki je-
litowej zaznaczono zielonym kó∏kiem). 

Przetoka moczowa – mo˝e powstawaç
w miejscu zespolenia moczowodów z fragmen-
tem jelita cienkiego. Do wycieku moczu
najcz´Êciej dochodzi poza p´tlà jelitowà,
dlatego przed usuni´ciem cewników za∏o˝o-
nych po zabiegu wy∏onienia stomii, wykonuje
si´ urografi´, aby wykryç tà nieprawid∏owoÊç
(na zdj. 1. miejsce powstawania przetok mo-
czowych zaznaczono niebieskimi kó∏kami).

Martwica stomii – jest nast´pstwem nie-
dokrwienia p´tli jelitowej (Zdj. 2.). Niedo-
krwienie mo˝e dotyczyç b∏ony Êluzowej lub
ca∏ej Êciany jelita. Niedokrwienie i pojawia-
jàca si´ w jego wyniku martwica sà najcz´-
Êciej wynikiem b∏´du w technice operacyjnej
lub zakrzepicy naczyƒ jelita. Martwica stomii
wymaga ponownej interwencji chirurgicznej.

Niedro˝noÊç mechaniczna jelit – pole-
ga na zatkaniu Êwiat∏a jelita w nast´pstwie
ucisku na jelito z zewnàtrz, np. przez guz no-
wotworowy. Do zw´˝enia Êwiat∏a jelita mogà
si´ tak˝e przyczyniç zrosty otrzewnowe poza-
palne lub powsta∏e w nast´pstwie przebytych
operacji.

Niedro˝noÊç pora˝enna – to upoÊle-
dzenie czynnoÊci perystaltycznej, czyli stan,
w którym chory nie mo˝e oddaç stolca ani
gazów, pomimo ˝e nie ma mechanicznej
przeszkody w Êwietle jelita. Ten typ niedro˝-
noÊci jest reakcjà jelit na proces chorobowy
w jamie otrzewnej lub przestrzeni poza-
otrzewnowej. W okresie pooperacyjnym, po

zabiegu w jamie brzusznej, przejÊciowe po-
ra˝enie czynnoÊci motorycznej jelit jest zja-
wiskiem prawid∏owym i zazwyczaj ust´puje
w ciàgu 3-4 dni po zabiegu. Je˝eli niedro˝-
noÊç pora˝enna utrzymuje si´ d∏u˝ej, Êwiad-
czyç to mo˝e o wystàpieniu powik∏ania po
wykonanej operacji, np. mog∏o dojÊç do ro-
zejÊcia si´ szwu jelitowego. D∏ugotrwale
utrzymujàca si´ niedro˝noÊç pora˝enna mo-
˝e Êwiadczyç tak˝e o rozlanym zapaleniu
otrzewnej, powsta∏ym w wyniku stanu zapal-
nego któregoÊ z narzàdów, lub o perforacji
Êciany przewodu pokarmowego. 

Póêne powik∏ania  urostomii:
Przepuklina oko∏ostomijna – wy∏onie-

nie stomii wià˝e si´ z ubytkiem powi´zi, co
predysponuje do powstawania przepukliny.
Profilaktyka przepukliny polega na unikaniu
stanów, które mogà doprowadziç do wzmo-
˝onego ciÊnienia w jamie brzusznej (zapar-
cia, przewlek∏y kaszel, wzd´cia). Dlatego
pacjent powinien unikaç zbyt intensywnej
i forsownej pracy fizycznej i dêwigania ci´˝-
kich przedmiotów. T∏ocznia brzuszna jest
bowiem wtedy nadmiernie obcià˝ona. Pa-
cjenci mogà tak˝e stosowaç specjalne pasy
przepuklinowe, dostosowane do indywidual-
nych potrzeb chorego. Do powstania prze-
pukliny ∏atwiej dochodzi w przypadku
oty∏oÊci. Gdy przepuklina uniemo˝liwia pra-
wid∏owe zaopatrzenie przetoki, nale˝y rozwa-
˝yç zabieg operacyjny (Zdj. 3.).
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Zdj. 2. Martwica stomii.

Zdj. 3. Przepuklina oko∏ostomijna.

Zdj. 1. Na schemacie niebieskim kolorem zaznaczono
miejsca, gdzie najcz´Êciej dochodzi do powstania
przetok moczowych. Na zielono zaznaczono miejsce,
gdzie mo˝e dojÊç do powstania przetoki jelitowej.



Zw´˝enie pierÊcienia skórnego wokó∏
stomii – najcz´Êciej jest wynikiem zaka˝eƒ
i d∏ugotrwa∏ych stanów zapalnych (Zdj. 4.).
Zw´˝enie pierÊcienia skórnego mo˝e unie-
mo˝liwiç swobodny wyp∏yw moczu ze stomii.
Mo˝e wtedy dojÊç do nadmiernego rozszerze-
nia p´tli jelitowej i zastoju moczu w górnych
drogach moczowych. Pacjenci muszà pami´-
taç o koniecznoÊci okresowej kontroli szero-
koÊci otworu stomijnego (przynajmniej raz
w miesiàcu). Kontrola taka jest bardzo prosta.
Nale˝y wprowadziç palec w ja∏owej r´kawicz-
ce do otworu przetoki. Wczesne rozpoznanie
zw´˝enia mo˝e zapobiec post´pujàcemu
uszkodzeniu nerek.

Wypadanie stomii –  powik∏anie to wy-
st´puje stosunkowo rzadko. Wypadanie uro-
stomi mo˝e wymagaç interwencji chirur-
gicznej.

Kamienie nerkowe – mogà pojawiç si´
u wi´kszoÊci chorych, jako nast´pstwo za-
burzeƒ metabolicznych, które wyst´pujà po
wbudowaniu w drogi moczowe pacjenta
fragmentu jelita cienkiego. Obejmujà one
zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
i kwasowo-zasadowej. Prowadzi to do osteo-
porozy i powstawania kamicy. Pacjenci mu-

szà pami´taç o przyjmowaniu odpowiedniej
iloÊci p∏ynów, aby obj´toÊç wydzielanego
moczu by∏a prawid∏owa oraz by zapobiec
tworzeniu si´ kamieni. U takich pacjentów
dochodzi tak˝e do demineralizacji koÊçca.
Nale˝y wtedy przyjmowaç preparaty wapnia
oraz witamin´ D3. 

Zw´˝enie miejsca zespolenia moczowo-
dów z p´tlà jelitowà – mo˝e byç wynikiem
przewlek∏ej infekcji bakteryjnej dróg moczo-
wych lub niedokrwienia moczowodów. Dla-
tego te˝ pacjenci powinni pami´taç o okre-

sowej kontroli lekarskiej w poradni urolo-
gicznej, w celu oceny czynnoÊci górnych
dróg moczowych oraz kontroli poziomu
mocznika i kreatyniny we krwi. Pacjenci po-
winni si´ tak˝e poddawaç okresowemu ba-
daniu USG lub urografii. Pozwoli to oceniç,
czy nie nast´puje zw´˝enie miejsca zespo-
lenia moczowodów z p´tlà jelitowà lub in-
ne nieprawid∏owoÊci.

Zmiany zapalne skóry – mogà byç spo-
wodowane niew∏aÊciwà piel´gnacjà urostomii,
niew∏aÊciwym stosowaniem sprz´tu stomijne-
go lub alergià na sk∏adniki sprz´tu stomijnego.
Nale˝à do najcz´stszych powik∏aƒ urostomii i
wymagajà specjalnego post´powania oraz
szczególnej uwagi (Zdj. 5.).

Je˝eli pacjent stosuje do zaopatrzenia
urostomii sprz´t jednocz´Êciowy, to pierw-
szym krokiem powinna byç jego zmiana na
sprz´t dwucz´Êciowy, w którym p∏ytka jest
wykonana z materia∏u Stomahesive. Materia∏
Stomahesive posiada bowiem w∏aÊciwoÊci
gojàce i ochronne. P∏ytk´ sprz´tu dwucz´-
Êciowego zmienia si´ co kilka dni, a nie co-
dziennie, tak jak w sprz´cie jednocz´Êcio-
wym, co umo˝liwia szybsze wygojenie
uszkodzonej skóry.
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Zdj. 4. Zw´˝enie pierÊcienia skórnego wokó∏ urostomii.
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Bardzo wa˝ne jest równie˝ prawid∏owe
docinanie otworu w p∏ytce – jego Êrednica
powinna byç o  1-2 mm wi´ksza ni˝ Êrednica
stomii. Wyci´cie zbyt du˝ego otworu powoduje
podciekanie moczu pod p∏ytk´ i jej odklejanie
si´ oraz prowadzi do podra˝nienia skóry.

Podczas zmiany sprz´tu stomijnego nale˝y
zwracaç szczególnà uwag´ na dok∏adne
oczyszczanie skóry wokó∏ stomii, którà
powinno si´ myç ciep∏à wodà z myd∏em lub
gazikami Convacare.

Chorobowo zmienione miejsce nale˝y nast́ p-
nie posmarowaç pastà gojàcà Stomahesive 
(Zdj. 6.) i pozostawiç jà na skórze na oko∏o pó∏
godziny.

Ze wzgl´du na t∏ustà konsystencj´ pasty, nie
mo˝na jej jednak stosowaç pod sprz´t stomijny.
Past´ nale˝y dok∏adnie zmyç po ok. 30 min
najlepiej za pomocà ciep∏ej wody i gazików
ConvaCare. Nast´pnie nale˝y przykleiç p∏ytk´
systemu dwucz´Êciowego wykonanà z materia-
∏u Stomahesive (np. Combihesive 2S). Aby
mocz nie wyp∏ywa∏ na skóŕ  podczas zabiegów
piel´gnacyjnych, nale˝y ujÊcie stomii przykryç
gazikiem. 

Bardzo przydatna w leczeniu zmian zapal-
nych skóry wokó∏ urostomii jest tak˝e pasta
uszczelniajàco-gojaca Stomahesive (60 g).

Pasta ta, podobnie jak p∏ytki w systemie
dwucz´Êciowym oraz przylepce w samoprzy-
lepnych workach jednocz´Êciowych ConvaTec,
wykonana jest z materia∏u Stomahesive. Ewen-
tualne uczucie pieczenia, wyst´pujàce po wy-
ciÊni´ciu pasty na podra˝nionà skór´, jest zja-
wiskiem naturalnym. Wynika ono z zawartoÊci
alkoholu etylowego w paÊcie, który nadaje jej
mi´kkà konsystencj´. Po kilku minutach uczu-
cie pieczenia mija, a pasta przyjmuje sta∏à kon-
systencj´.

Pasta uszczelniajàco-gojàca (Stoma-
hesive) wyrównuje dodatkowo blizny i fa∏dy
na skórze oraz zwi´ksza si∏´ przylegania
sprz´tu stomijnego. Wa˝ny jest sposób na-
k∏adania tej pasty. Wyciskamy jà z tubki wo-
kó∏ przetoki (Zdj. 7.), a póêniej, palcem
zwil˝onym wodà, ugniatamy na zmienionej
zapalnie skórze lub wyrównujemy nierówno-
Êci (Zdj. 8.). Nale˝y odczekaç 1-2 minuty,
a˝ pasta stwardnieje, a nast´pnie przykleiç
na nià p∏ytk´. Zaraz po tym przyklejamy wo-
rek jednocz´Êciowy.

Aby z∏agodziç uczucie pieczenia skóry
podczas nak∏adania pasty, mo˝na jà przed-
tem posypaç cienkà warstwà pudru gojàce-
go Stomahesive, który równie˝ stosuje si´ na
uszkodzonà skór´ (Zdj. 9.). Nadmiar pudru

po chwili usuwamy i dopiero wówczas
nak∏adamy past´ uszczelniajàco-gojàcà.
Puder nie powinien byç u˝ywany bez-
poÊrednio (bez pasty) pod sprz´t stomijny,
poniewa˝ mo˝e to zmniejszyç jego przy-
czepnoÊç.

Zmiany alergiczne skóry sà spowodowa-
ne stosowaniem niew∏aÊciwego sprz´tu
stomijnego. Wynikajà one z miejscowej
alergii na któryÊ ze sk∏adników przylepca
lub p∏ytki. Powstajà wtedy zmiany, cz´sto
opisywane przez pacjentów jako odparze-
nia, które wyst´pujà pod ca∏à powierzchnià
p∏ytki lub przylepca, i nie sà zwiàzane
z dzia∏aniem moczu wyp∏ywajàcego ze sto-
mii na skór´ brzucha (Zdj. 10.). W przypad-
ku wystàpienia alergii na stosowany sprz´t
stomijny, nale˝y niezw∏ocznie wymieniç go
na inny, najlepiej wykonany z materia∏u
Stomahesive.

Stosowanie w codziennym ˝yciu wysokiej
jakoÊci sprz´tu oraz w∏aÊciwa piel´gnacja
urostomii i rehabilitacja pacjentów umo˝li-
wiajà zmniejszenie cz´stoÊci wyst´powania
powik∏aƒ przetok moczowo-skórnych. Pod-
noszà równie˝ znacznie komfort ˝ycia pa-
cjentów ze stomià.

Zdj. 5. Zmiany zapalne skóry wokó∏ stomii.

Zdj. 7. Pasta uszczelniajàco-gojàca Stomahesive (60 g).

Zdj. 10. Zmiany zapalne na skórze wokó∏ stomii spowo-
dowane alergià na sk∏adniki sprz´tu stomijnego.

Zdj. 8. Nak∏adamy past´ palcem zwil˝onym wodà.

Zdj. 9. Puder Stomahesive.

Zdj. 6. Pasta gojàca Stomahesive (30 g).


