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Stoma Ve  Yara Bakım Hemşiresi  

İLERİ STOMA BAKIMI VE KOMPLİKASYON YÖNETİMİ 



Stondart stoma bakımı ve tekniği 
kolay ve hasta yakınlarına 
öğretilebilir bir uygulamadır. 

Ancak komplikasyon yönetimi ve 
kompleks stoma bakımı ileri bilgi ve 
tecrübe gerektirir. 



Cilt problemleri özellikle ileostomili hastalarda yaygın bir 
şekilde görülmektedir  

Stomalı hastaların yaklaşık %50-75’inin cilt problemleri 
yaşadığı bildirilmektedir. 

Stoma lokalizasyonunun doğru yapılması 

Uygun torba adaptör sisteminin kullanılması 

Stoma bakımı konusunda aile eğitiminin iyi yapılması cilt 
sorunlarını ortadan kaldırabilir. 



 Hastamız S.A. 75 yaşında bayan hasta acil 
servise karın ağrısı, bulantı ve kusma 

şikayetleri ile başvurmuş ve ileus tanısı 
konularak acil ameliyata alınmıştır. Ameliyatta 

sağ alt kadrandan loop ileostomi açılmış. 
Ameliyat öncesi acil olduğu için stoma yeri 

belirlenememiştir. 



 

Kronik hastalıkları yok 

Over ca 

Acil kolon ameliyatı geçirmiş 

Post op stoma bakım eğitimi almadan taburcu 
edilmiş. 



Cilt kıvrımı içinde 

Retrakte  

Dışkı çıkış bölgesi cilt 
seviyesinin altında 

Peristomal alan ıslak kırmızı 
ve tahriş olmuş 

Adaptör uygulanan bölgede 
renk değişikliği gözlemlendi. 

 



Öncelikle ileostomi çıktısı foley sonda 
ile sışarıya alındı. 

Peristomal alan  bebe şampuanı ile 
silinip bol su ile kurulandı. 

İrritasyon olan cilt üzerine önce stoma 
pudrası daha sonrada çinko içerikli 
pomat uygulandı. 

Stoma çıktısının  peristomal alana 
bulaşması engellendi 



İki hafta sonra 



İlk hali  

Son hali 

Dört hafta sonra 



Peri stomal cilt irritasyonlarında irritan stoma 
çıktısı peristomal alana değmeden dışarıya 
alındığında cilt epitelize olur ve torba adaptör 
sistemine geçilebilir. 

Bu uygulamanın deneyimli stoma ve yara 
bakım hemşireleri tarafından yapılması 
önerilir. 



Peristomal Cilt İrritasyonu 





Kadın  

42 yaşında  

Rekrum ca  

Lowanterior rezeksiyon 



1 hafta sonra 



İlk hali  Son hali 



Stomanın cilt ile birleştiği yerden ayrılmasıdır. 

Mukokutenöz ayrılma yüzeysel ya da derin, kısmi ya da tam olabilir. 
Eritem görülür, değişen miktarlarda direnaj olur. Ayrılmayı 

takiben retraksiyon, stenoz, prolapsus ve peritonit gibi sorunlar 
gelişebilir 

Nedenleri: 

Uygun olmayan dikiş materyallerinin kullanılması, 

Doku perfüzyon yetersizliği (Diyabet, radyasyon, yaşlılık, steroid 
ve immunosüpresif tedavi) 

Dikişlerin gergin olması, stomanın kötü oluşturulması 

 



•  Hasta 67 yaşında 
Rektum ca tanısı konulan, 
kolon rezeksiyonu yapılmış 
ve geçici kolostomi açılmış 
bir kadın hastadır.   

• Ameliyattan dört ay sonra 
torba tutmuyor şikayetiyle 
ünitemize başvurdu.   

• Yapılan ilk muayenede 
peristomal alanda 6x5x2cm  
ölçülerinde mukokutanöz 
ayrılma tesbit edildi.  

 

Ameliyattan sonraki erken dönemde  

Stomanın durumu 



18 

YARA BAKIMI AŞAMALARI 

İLK 

PANSUMAN 

SONRASI 







İlk hali  

Son hali 

Altı hafta sonra 



Sonuç: 

 
Stoma komplikasyonlarının yönetimi ve ileri stoma 
bakımı uygulamalarında  deneyimli stoma ve yara 

bakım hemşirelerine ihtiyaç vardır.  
 

Sonuç olarak;  Mukokutanöz ayrılmada etkili yara, 

stoma yönetiminin birlikte yapılması ve kanıta 

dayalı yara bakım uygulamalar ile sorun 

çözümlenerek adaptör sisteminin üç gün kalması 

sağlanmış, hastanın yaşam kalitesi artırılmiştır. 

 







 İleri stoma bakım ve komplikasyon yönetimi 
alanında uzman stoma ve yara bakım 

hemşireleri tarafından yapılmalıdır. Doğru 
yönetilen olumsuz süreç, stoma bakımını 

kolaylaştırıp, hastanın yaşam kalitesini 
artırmaktadır. 



TEŞEKKÜR EDERİM 


