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Ismét összeült a MASZNE, a Stoma világ
szer kesz tôsége. Az augusztus vé gén tar -
tott össze jö vetel nek a festôi szép sé gû Du -
 nakanyarban található vi segrádi Thermal
Hotel adott otthont. Az össze jö vetel fô
témája a 2009. augusztus 16-án be kö vet -
kezett TB-változás és a sztómaviselôk 
ter mékhasználati szokásainak felmérési
le he tôségei voltak. A moderátor sze re pét
az Egyesülettôl Patai Gyöngyi és Hanga
Pé ter, a Replant-Cardo Kft. szak mai ügy -
ve ze tôje töltötte be. Az egész napos

munka mellett volt lehetô sé günk a
szál loda nyúj totta szol gál ta tások igény -
 be  vé te lére is. A kétnapos ren dez vényt
szak mailag ered mé nyes nek tart juk. Re -
mél jük, olvasóink is úgy gon dol ják,
hogy novemberi számunk min denki
számára tartalmaz hasznos in  for má ci -
ókat. A további sikeres együtt mû ködés
remé nyében:

Patai Gyöngyi és Hanga Péter

ÖS  SZE ÜL TÜNK
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(www.replant.hu)



VÁL TO ZÁ SOK 
A SZTÓMATERÁPIÁS 

ELLÁTÁSBAN…

VÁL TO ZÁ SOK 
A KÖTSZEREKNÉL… 

Az esz köz cso por to kon be lül a tá mo ga tott köt sze rek re vo nat ko zó fel -
írá si vál to zá sok rö vi den ös  sze fog lal va:

In di ká ci ón be lül ki emel ve: Coch-reservoir ese tén leg fel jebb 6 hó na -
pon ke resz tü li seb el lá tás ra tör té nô fel írás.

 Fel írá si jo go sult ság: meg ne ve zett szak or vo si kom pe ten cia, há zior -
vos csak moz gá suk ban kor lá to zott, nem szál lít ha tó be te gek ré szé re.

 80%-os tá mo ga tá si kulcs.
 Fel ír ha tó men  nyi ség vál to zá sa / idô be ni kor lá to zás sal, hó nap ra

meg ad va /elsôdleges, má sod la gos köt szert és kö tés rög zí tôt a
szak ma sza bá lyai sze rint al kal maz va.

 Ren del he tô ség: min den köt szert csak a ren del te tés nek meg fe le lô
cél ra le het fel ír ni, seb gyógy ulás fá zi sá hoz iga zod va.

 Közgyógy el lá tás ra jo go sul tak ese té ben a „közgyógy” jogcímre
írható esz kö zök to vább ra is té rí tés men te sen ve he tôk igény be.

 A seb ke ze lô lap ve ze té sének ha tá lyon kí vü li he lye zé se.
 A fel íran dó köt sze re ket a be teg do ku men tá ci ó já ban rög zí te ni kell.
 Ha a köt szer rel va ló seb ke ze lés idô tar ta ma a 6 hó na pot el éri,

azon ban a seb ál la po tá ban nincs do ku men tál ha tó változás, a
REP szak ér tô fô or vos fe lül vizs gá la tot kez de mé nyez a to váb bi ke -
ze lés le he tô sé gé rôl.

TÓTH MA RI AN N, 
PTE KK SE BÉ SZE TI KLI NI KA

A 2009. au gusz tus 16-ával ha tály ba lé pô in téz ke dé sek kel 
(a 14/2007.(III. 14.) EüM ren de let 10. szá mú 

mel lék le té nek a 25/ 2009. (VIII. 3.) EüM ren de let 
ál ta li mó do sí tá sa) je len tôs vál to zá sok ra ke rült sor 

a GYSE ár tá mo ga tá si rend sze ré ben. 
A vál to zá sok ról tel jes ter je de lem ben a

http://www.oep.hu/gyse hon la pon kap ha tó in for má ció.

A sztómaterápia sem men te sült ez alól, a rég óta gya kor lat ban lé vô in -
gye nes sé get – ál ta lá nos ság ban – a kö vet ke zô kép pen vál toz tat ta az OEP:

 A tá mo ga tás 98%-ra csök kent. A be te gek nek a ter mé kek árá nak
2%-át be kell fi zet nie.

 Pasz tá ból to vább ra is 3 db ír ha tó fel, de 50%-ban tá mo ga tott
és or vo si in dok lás szük sé ges hoz zá.

 A ren de let ér tel mé ben kolosztómások szá má ra ma xi mum 40 db
nyi tott zsák ír ha tó fel 40 db zárt zsák he lyett és or vo si in dok lás
szük sé ges hoz zá.

 Há zi or vos most már nem ír hat fel sztómaterápiás el lát mányt. 
 A fel ír ha tó men  nyi ség ala ku lá sa (3 hó nap ra):

 A sztómaterápiás ter mé kek je len tôs ré sze „Közgyógy” jog cím re
ír ha tó és így in gye ne sen hoz zá fér he tô  a közgyógy igazol vánnyal
ren del ke zô be te gek nek.

 Amennyiben a termék csökkentett mennyisége nem elegendô a
sztóma ellátásához, úgy egyedi méltányosság igénybevételére van
lehetôség, melyhez a nyomtatvány letölthetô. (www.oep.hu)

PA TAI GYÖN GYI, MASZNE EL NÖK

2009. aug.16.

Kategória: Elôtt Után Változás
(darab) (darab) (darab)

normál 180 180 0

maxi 180 150 -30

normál 180 140 -40

maxi 180 140 -40

alaplap 30 30 0

Bi zo nyá ra ér te sül tek már ró la, hogy 2009. au gusz tus 16-tól
a Ma gyar Köz löny 110. szám (2009. aug. 3.), 25/2009.

(VIII.3.) EüM ren de let ér tel mé ben az Or szá gos 
Egész ség ügyi Pénz tár je len tôs vál to zá so kat ve ze tett be. 

Mind az OEP kas  sza hi á nya, mind az or szág 
gaz da sá gi hát te re áll a vál to zá sok hát te ré ben.

Alap elv lett, hogy min den be teg nek fi zet nie kell 
a fel írt ter mé kért.
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A mo dern sztómaterápiás gyó gyá sza ti se géd esz kö zök egyik fon tos át -
hi da ló i a be te gek prob  lé má i nak.

Na gyon fon tos azon ban, hogy a se géd esz kö zök meg fe le lô en le gye nek
ki vá laszt va. A be te gek edu ká ci ó ja mel lett el en ged he tet len az esz köz
hasz ná la tá nak fo lya ma tos el len ôr zé se is.

A ha zánk ban élô sztóma vi selôk szá má ra ál lí tott ös  sze a MASZNE és a
Replant-Cardo Kft. egy kö zös kér dô ívet, mely a be te gek sztómaterápiás
se géd esz köz hasz ná la ti szo ká sa ik kal kap cso la to san ta pasz ta la ta i kat fog -
ja fel mér ni. A kér dô ív négy té ma kört ölel fel. A tá jé koz ta tást, a ter mék -
hasz  ná la tot, az élet mó dot és a táp lál ko zá suk ra uta ló kér dé se ket.

Ké rünk min den sztóma terá piás nô vért, hogy a kér dô ívek ki töl té sé ben
be te ge i ket se gít sék.

DE ÁK GYULÁNÉ, 
PÁNDY KÁL MÁN KÓR HÁZ, GYU LA

Az el ké szí tett el já rá sok kal el ér he tô, hogy az adott fo lya ma tok ban részt -
ve vôk pon to san is mer jék fel ada ta i kat, így a sze mély re szó ló fe le lôs sé gi
kö rök ha té kony sá gát és ered mé nyes sé gét mér ni is le het.

A be teg el lá tás biz ton sá ga és a mi nô ség ja ví tá sa ér de ké ben el en ged -
he tet len a gya kor lat és az el mé let össz hang já nak meg te rem té se. A pro -
to kol lok lét re ho zá sá nál fon tos, hogy a szak em be rek te vé ke nyen részt
ve gye nek a fej lesz tô mun ká ban. Ha zánk ban már né hány kór ház ban a
sztómaellátás te rü le tén tör tén tek tö rek vé sek a pro to koll ké szí tést il le tô -
en, de az igen szé les kö rû, spe ci á lis te vé keny ség mi att csak ös  sze fog va,
igen nagy oda fi gye lés sel le het sé ges azok pon tos el ké szí té se. Ezért a Ma -
gyar Sztómaterápiás Nô vér Egye sü let tag jai úgy dön töt tek, hogy az

egész sztómaterápiát át öle lô, egy sé ges pro to kollt ké szí tenek el. A pro to -
kol lok át öle lik a pre-operatív, a postoperatív és a gon do zá si fá zis te vé -
keny sé ge it, a nor mál sztómák, a szö vôd mé nyes sztómák és se bek el lá -
tásá nak el já rá sa it. A pro to kol lok ki dol go zá sa fo lya mat ban van. Az egye -
sü let tag jai kö ré ben nagy se gít sé get je len te nek a dip lo má val ren del ke zô
kol lé ga nôk. A pro to koll el ké szí té sé nél ter mé sze te sen fi gye lem be kell
ven ni az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um szak mai pro to koll szer ke ze ti fel épí -
té sét elô se gí tô elô írá sát.

Az így el ké szí tett do ku men tum ré sze az or vo si pro to koll nak.
DE ÁK GYULÁNÉ, 

PÁNDY KÁL MÁN KÓR HÁZ, GYU LA

MI NÔ SÉ GI MUN KA 
JA VÍ TÁ SÁ RA IRÁ NYU LÓ 
TE VÉ KENY SÉ GEK

CÉL: A SZTÓMÁS 
BE TE GEK 

ÉLET MI NÔ SÉ GÉ NEK 
JA VÍ TÁ SA

A kór há zak mi nô ség ügyi rend sze ré nek ma már ter mé sze tes ré sze 
az ápo lá si ve zér fo nal, az ápo lá si pro to kol lok ki ala kí tá sa, és azok
hasz ná la ta.

A kró ni kus be teg sé gek élet mi nô ség re gya ko rolt
ha tá sa mi ni ma li zál ha tó az zal, hogy se gí tünk 

a be te gek nek el vá rá sa i kat a hely zet hez il lesz te ni 
és al kal maz kod ni meg vál to zott egész sé gi 

ál la po tuk hoz.
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Nem is kezd he tem más sal én sem a be szá mo lót,
mint hogy: a por tói bor (oportó) a nem zet büsz -
ke sé ge. Ét ke zés elôtt és után egy aránt in ni
szokás. Láb bal ta pos sák a nap ér lel te szô lô sze -
me ket a ha tal mas ká dak ban – er re a mû ve let re
mi sztómaterápiás nô vé rek is ké pe sek len nénk
– ez után több évig ér le lik, amíg el érik a meg -
fe le lô mi nô sé get. Fô faj tái: fe hér, vö rös és a
bar na por tói. Az édes bo rok köz ked vel tek,
ezért pá lin kát ön te nek hoz zá, hogy az er je dés
fo lya ma tát meg ál lít va ma gas szin ten ál lít sák
be a cu kor tar tal mat – in nen ered a mai is vi -
lág szer te fo gyasz tott pá lin ká val íze sí tet ne dû. 

Porto nagy ke res ke dô vá ros – az élet a Duoro
fo lyó kö rül fo rog. A dé li ol dal a por tói bor ha -
zá ja, melyet hat híd kö t ös  sze az észa ki part -
tal, ahol a kul tú ra vi rág zik. A Szé kes egy ház tól
gyö nyö rû a ki lá tás a vá ros ra és a Duoro fo lyó -
ra. XVII. szá za di gó ti kus ke ren gôt szép csem -
pék éke sí tik. A vas úti pá lya ud var csar no ka
azulejokkal dí szí tett – a tab lók tör té nel mi je -
le ne te ket áb rá zol nak. A kék csem pe bo rí tás a

4

A kongresszus Por tó ban a 
„POR TÓI BO ROK HA GYO MÁ NYA
JE GYÉ BEN AZ EU RÓ PAI
SZTÓMAGONDOZÁSÉRT” jel mon -
dat tal ke rült meg ren de zés re. 

10TH ECET CONGRESS
2009. JÚ NI US 14-17.
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la kó há za kat nemcsak lát vá nyos sá te szik, ha nem
vé dik a sok nap sü tés tôl. Az óvá ros ré sze a vi lág -
örök ség nek, melynek egyik leg na gyobb lát vá -
nyos sá ga a Tôzs de pa lo ta – ez volt a gá la va cso -
ra szín he lye. A por tu gál fa ze kak ban öt kon ti -
nens hoz zá va lói rotyog tak kü lön le ge sen fû sze -
rez ve, az ada gok ki adó sak, így a ven dég nek
igencsak meg kellett dol goz ni, hogy ki ürít sék a
tá nyért. Kü lön le ges a po hár ban fel szol gált le ves
(ré pa-, spár ga-), des  szert nek Doce de ovo – fa -
héj jal íze sí tett to jás fel fújtat kínáltak. Per sze
elôt te, köz ben és utá na bor, ami nek ha tá sa alatt
si ke rült ös  sze jön nünk egy cso port kép re.

AZ ALFANDEGA KONG RES  SZU SI KÖZ PONT
adott he lyet a tu do má nyos ülés nek: Sztóma -
terápia, seb-, fisz tu la ke ze lés, inkon ti nen -
cia, élet mi nô ség, bôr prob lé mák je gyé ben.
A szimpóziumok, workshopok, ki ál lí tá sok az új
tech no ló gi á jú esz kö zök és az inno vatív köt sze -
rek meg is me ré sét se gí tet ték. 

Meg te kin tet tük De ák Gyuláné (Gyu lai kór ház)
posz te rét, melynek címe: A decubitus pre  ven -
ció je len tô sé ge és a sztómás be teg post-ope -
ra tív ápo lá si prob  lé má já nak kap cso ló dási
pont jai. (ld. jobb oldali kép)

Meg hall gat tuk Végh An na má ria (Deb re cen)
elô adá sát Komp li ká ci ók Ma gyar or szá gon 2008.
címmel.

Jó ér zés sel vet tük sze rep lé sü ket és gra tu lá -
lunk mun ká juk hoz!

Ér de kes elô adás volt szá mom ra Ronny Koop
Internet ala pú be teg kép zés ha tá sa a be teg
elé  ge dett ség re co lon resection át esett be te -
gek nél címû elôadása.

Por tu gá lia pa ti nás ét ter me i ben a va cso rá hoz
és a kong res  szus nyi tó est jé hez tar to zott a fado
hall ga tása. A fado szó sze rin ti je len té se „sors”.
Ez a nosz tal gi kus, no ha nem szük ség sze rû en bá -
na tos dal lam kincs kü lön mû vé szet, a hall ga tó -
ság tól né ma fi gyel met vár el. A por tu gá lok úgy
tart ják, ah hoz, hogy va la ki fado éne kes le hes sen,
nem elég a jó hang, eh hez (nagy) lé lek is kell.

CZUPI ATTILÁNÉ • ZALAEGERSZEG MEGYEI KÓRHÁZ
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A meg nyi tó után szá mos hasz nos elô adást hall -
 hat tunk. Anthony Senegore, a Michi geni Kór -
ház adjunktusának elô adá sá ban a la pa roscopos
colectomiáról, Jacgues Hep pel prof. Phoenix-
bôl a rectalis carcinoma vég bél meg  tar tó mû -
té té rôl, a sigma diverticulitisrôl, va la mint az
am bu lán san meg old ha tó ano rec ta lis el vál to zá -
sok ke ze lé sé rôl tar tott elô adást.

Massarat Tutshi Clevelandbôl ér ke zett a
kong  res  szus ra és elô adá sá ban a szék let in kon -
ti nencia am bu lán san vég zett elekt ro mos sti -
mu lá  ci ós ke ze lé sé rôl hall hat tunk, me lyet 6 hé -
tig vé gez nek. A ke ze lés si ke res, vi szont mi vel
am bu lán san vég zik, a be te gek nem szí ve sen
vál lal ják, mert idô igé nyes és az uta zás is visz -
 sza tar tó erô ként hat a pá ci en sek re.

Hall hat tunk és lát hat tunk még elô adást il -
letve vi deó be mu ta tót a há lós sérv mû té tek rôl,

va la mint ileostoma, colectomia laparoscopos
mû té ti meg ol dá sa i ról.

Elô adást tartott a Ma gyar ILCO  Szö vet ség el -
nö ke, Somogyvári Im re, aki elô adá sá ban ki fej -
tet te, mi lyen nagy prob lé mát je lent a 2009. au -
gusz tus 16-án élet be lé pett OEP ren de let, mely

meg ha tá roz za a sztómate rá pi ás esz  kö zök fel ír -
ha tó sá gát. Ez a fel ír ha tó da rab szám csök ke né -
sét is ered mé nyez te és mi vel a sztómás be te ge -
ink zöm mel idôs, kisnyug dí jas pá ci en sek, így
óri á si ter het je lent ezen felül a 2 %-os be teg re
esô rész ki fi ze té se is.

Ken Aukett ileosztómával él. Elô adá sá ban a
stig mák ról be szélt, melyek a sztómával élô ket
érik. El mond ta, hogy az Egyesült Államokban
egye nes adás ban bár ki be me het a tv mû so rok -
ba szerepelni, de sztómával élô nem. A sztómás
be te gek ér de ké ben ezért kam pány fil met ké szí -
tet tek, me lyet szak ápo lók nak, or vo sok nak,
sztómásoknak mu tat nak be, ne le gye nek stig -
mák a sztómával élôk ré szé re címmel.

Je len volt Rosina van den Bluck, az ECET el -
nö ke, aki be szá molt, ho gyan mû kö dik a sztó -
mával élôk se géd esz köz el lá tá sa Eu ró pa más
or szá ga i ban. Bel gi um ban ko ráb ban a be te gek
100 %-ot, va gyis tel jes árat fi zet tek a sztó -
mate rá pi ás esz kö ze i kért. Az óta ugyan vál to -
zott a hely zet, a be te gek nek van vá lasz tá si le -
he tô sé gük az esz kö zö ket il le tô en, vi szont a da -
rab  szá mot ott is le csök ken tet ték. 3 ha von ta 180
db esz közt kap, a be teg a té rí té si díj 25-30%. 

Is mét el telt egy év, új ra részt ve het tünk egy igen ran gos 
kong res  szu son, a Ma gyar Coloproctológiai tár sa ság 

5. kong res  szu sán a Haj dú szo bosz lói Silver Ho tel ben.

MA GYAR
COLOPROCTOLÓGIAI

TÁR SA SÁG 
5. KONG RES  SZU SÁN 

Eb ben az év ben a Bergström-dí jat a 
pé csi Kappéter Bri git ta kap ta a
sztómával élô gyer me kek gon do zá sá ban
vég zett ki emel ke dô mun ká já ért. 
Bri gi nek szív bôl gra tu lá lunk és büsz kék
va gyunk rá. 

Stoma
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AZ EGY- ÉS KÉT RÉ SZES ESZ KÖ ZÖK 
ÖS  SZE HA SON LÍ TÁ SA

OR BÁN AND REA - SZABÓNÉ NAGY IZA BEL LA

Az e fö löt ti esz kö zökért tel jes árat kell fi zet ni,
amirôl so kan nem tud nak. Dá ni á ban in gye nes
az egész ség ügyi el lá tás, így a sztóma el lá tá sa
is. Kö vet kez te tés ként el mond ta, hogy vis  sza lé -
pés tör tént Eu ró pa szer te a da rab szám csök ke -
né se mi att, ami bôr- és hi gi é ni ás prob lé mák -
hoz ve zet. A gaz da sá gi vál ság min den or szá got
érintett.

„Az egész ség nek ára van, míg a had se reg
je len leg is elônyt élvez! – Miért? – Nem for -
dít va kel le ne?” Bel gi um ban a kór há zi el lá tást
és be ta ní tást kö ve tô en a be teg a kör ze ti ápo -
ló hoz ke rül, aki nem meg fe le lô kép zett ség gel
pró bál se gí te ni a sztóma el lá tásá ban. Ez sok -
szor ve zet bôr-, és egyéb prob lé mák hoz. Mi a
lé nyeg? – tet te fel a kér dést Rosina, az elôadó
– Kö ve tés nél kül nem ke zel he tô a sztómaápo -
lás és nem az ápo ló fel ada ta az esz köz ki vá -
lasz  tá sa, ô csak se gít a dön tés ben!

A Coloplast workshop ke re te in be lül két elô -
adást hall hat tunk. Pin tér Fe renc a kór há zunk -
ban 2007-ben vég zett sztóma mû té tek rôl tar -
tot ta meg ké pek kel il luszt rált elô adá sát, jó ma -
gam pedig a sztóma szö vôd mé nyek rôl tar tot tam
prezentációt. An na Monika Tomanek, a Co lo -
plast dán mun ka tár sa elô adá sá ban pró bál ta il -
luszt rál ni szá munk ra a sztóma kö rü li el vál to zá -
sok DET pont rend szer sze rin ti be so ro lá sát. A
pon to zás rész le te it 2008-ban He gyi Ri ta kol lé -
ga nônk elô adá sá ban már hall hat tuk, át te kint -
het tük és je len leg is az a lé nye ge, hogy sa ját
szem pont ja ink sze rint osz tá lyoz va se gít se a
sztóma kö rü li bôr prob lé mák fel mé ré sét és ez zel
se gít se a ha té kony mun ka vég zé sün ket.

El mond hat juk, hogy is mét egy si ke res, ta nul -
sá gos szak mai ös  sze jö ve te len ve het tünk részt.

Ta lál koz zunk jö vô re is!
GÁLNÉ MAG DOLNA

JÓ SA AND RÁS OKT. KÓR HÁZ, NYÍR EGY HÁ ZA

E S E  M É N Y  N A P  T Á R

XVIII. WCET SZTÓMATERÁPIÁS 
NÔ VÉ REK 

VI LÁG TA LÁL KO ZÓ JA

2010. jú ni us 12-16.
Phoenix – Ari zo na – USA

XI. ECET SZTÓMATERÁPIÁS NÔ VÉ REK
EU RÓ PAI KONG RES  SZU SA

2011. jú ni us 12-15.
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AZ EGY RÉ SZES rend szer elô nyei
 na pi – kolosztómánál akár na pi két sze ri – le he tô sé get biz to sít a cse ré hez,
 fle xi bi li sebb tapadófelület a biz ton sá gos moz gás tér hez,
 hi gi é ni ku sabb bôr ápo lást tesz le he tô vé,
 a fil ter meg szû ri a kiáramló sza go kat, 
 test hez si mul az egy sze rûbb és for ma kö ve tô ki ala kí tás mi att.

AZ EGY RÉ SZES KOLOSZTÓMÁS REND SZER hát rá nyai
 bár haj lé ko nyabb, mint a két ré szes esz köz, a be sül  lyedt sztómákra gyak ran nem 

meg ol dás.

A KÉT RÉ SZES REND SZER elô nyei
 az alap lap leg alább 3 na pig a bô rön tart ha tó, nem kell a bôr sé rü lé sé tôl tar ta ni,
 a nor mál alap lap ok fô leg a szö vôd mény men tes ese tek ben al kal maz ha tó ak,
 kon vex alap lap a be sül  lyedt sztómáknál ki fe je zet ten aján lott.

A KÉT RÉ SZES REND SZER hát rá nyai
 a zsák cse re az alap la pon tör té nik, egye sek nek ne héz kes le het a zsák 

fel he lye zés e a ka ri má ra, így az idô seb bek pél dá ul ne he zeb ben bol do gul nak ve le,
 az alap lap – még a haj lé ko nyab b is – ne héz ke sebb moz gást tesz  le he tô vé,
 a ki vág ha tó alap lap ki vá gá sa szin tén gon dot je lent het a ros  szabb kéz ügyes ség gel 

bí rók nak, mi vel a tapadólap vas ta gabb, mint az egy ré sze sé,
 még a leg vé ko nyabb ki ala kí tá sú rend szer is „lát ha tó vá” te he ti az esz közt kis sé szû kebb

ru ha vi se let alatt.

Stoma
világ



A TER VEK KÖZT SZE RE PEL:
 kötelezô köl csön zé si rend szer be ve ze té se

a nagy ér té kû, tar tós hasz ná la ti esz kö zök
te rén,

 komplex szol gál ta tás cso mag vá sár lá sa
nagy ér té kû esz kö zök ese té ben, ami be
be le tar to zik ezen esz kö zök ga ran ci á lis ja -
ví tá sa és cse ré je is,

 háromhavi te rá pi ás li mit (ke ret ös  szeg)
alap ján tör té nô tá mo ga tás, mely a be teg
szá má ra ma xi má lis ru gal mas sá got ígér,

 egyszerûsített tá mo ga tá si jegy zé ket hoz
lét re,

 erôteljesebb fel té te lek hez kö ti a gyógy -
ásza ti se géd esz kö zök tb-támogatással
tör té nô for gal ma zá sát, va la mint egye di
mé ret vé tel alap ján tör té nô gyár tá sát,

 bevezetik a közgyógykeretet a 6 hó nap -
nál rö vi debb ki hor dá si ide jû gyógy ásza ti
se géd esz köz ök re.

A GYÓGYÁSZATI  SEGÉDESZKÖZ  TÁMOGATÁSI
REND SZER ÁT ALA KÍ TÁ SÁ NAK 
MÁ SO DIK LÉP CSÔ JE

Kli ni kán kon nagy szám ban ke rül nek mû tét re
olyan be te gek tu mor, colitis ulcerosa, Crohn-
be teg ség mi att, me lyet sztómaképzéssel
fe jez nek be. Amen  nyi ben a sztóma normál
sztóma, nincs sem mi rend el le nes ség (be -
hú zó dás, krónikus bôr be teg ség), min den
eset ben egy ré szes (ahol a ta pa dó fe lü let

és a zsák egy sé get ké pez) sztómazsákot aján lom. Az
egy ré szes rend szer alap ja haj lé kony, pu ha, szem ben a két ré szes
alaplap ján ta lál ha tó ke mény mû anyag gyû rû vel. Aki dol go zik, ak tív
éle tet él, min den kép pen elô nyö sebb, és ke vés bé okoz test kép za -
vart. A test szí nû zsák tel je sen be le si mul a sztómaviselô tes té be, öl -
tö zé ké be. Jó a szén szû rô jük ka pa ci tá sa. A min den na pi tisz tál ko dás -
sal ös  sze tud ja köt ni a zsák cse rét és tel jes tisz ta ság ér zés sel tud ja

kez de ni a min den na pi te en dô it. Ed di gi mun kám so rán bár ki nek
aján lot tam az egy ré szes ter mé ke ket, nem bán ta
meg vá lasz tá sát.

*
Sa ját te rü le te men fô leg idô sebb kor osz tá lyú em -
be rek kel ta lál ko zom, akik nek ne he zeb ben megy
a két ré szes esz köz hasz ná la tá nak el sa já tí tá sa,
ezért fô leg egy ré szes esz kö zö ket hasz ná lok és
aján lok. Emel lett a je len le gi tá mo ga tás sze rint
a két ré szes esz kö zök nél a zsák cse re na pon ta

egy  szer le het sé ges, amit szak ma i lag és hi gi é ni a i lag nem tar tok el fo -
gad ha tó nak. Min den kép pen a na pi két sze ri le he tô sé get tá mo ga tom,
ám je len leg ez csak az egy ré szes esz kö zök egy részénél le het sé ges.

2009. au gusz tus 16-tól je len tôs vál to zá sok ra ke rült sor 
a gyógy ásza ti se géd esz kö zök ár tá mo ga tá sá ban. 
Má so dik lép csô ben, 2010. ja nu ár 1-tôl vár ha tó ak újabb
in téz ke dé sek, me lyek az egész GYSE-ellátási rend szert új 
ala pok ra he lye zik (www.oep.hu).

SZABÓNÉ 

NAGY IZA BEL LA

(PTE ÁOK OEC

Sebészeti Klinika)

aján lá sa:
OR BÁN AND REA 

(Kátay Gábor

Kórház)

aján lá sa:
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E G É S Z  S É G  Ü G Y I  
M I  N I S Z  T É  R I  U M

SAJ TÓ IRO DA

Bu da pest, 2009. au gusz tus 3.

A sztómaterápiás esz kö zö ket hasz ná ló be -
te gek ér dek vé del mi szer ve ze té vel, a Ma -
gyar ILCO Szö vet ség gel is si ke rült kö zös,
mind két fél ál tal el fo gad ha tó meg ál la po -
dás ra jut ni. Ja vas la ta ik alap ján mó do sí tás -
ra ke rült a szak mai kon cep ció, így a
sztómaterápiás esz kö zök 98%-os tá mo ga -
tá si ka te gó ri á ba ke rül tek. Az alap lap ok, va -
la mint a re ha bi li tá ci ó ban a szak ma i lag leg -
fej let tebb te rá pi át biz to sí tó ir ri gá ló kész le -
tek, sztómadugók és sztómasapkák vál to -
zat lan men  nyi ség ben ír ha tók fel a to váb bi -
ak ban is, itt te hát men  nyi sé gi csök ke nés
nem tör té nik. A be teg szer ve zet tôl, il let ve a
sztómaterápiás nô vé rek egye sü le té tôl be ér -
ke zô, szak ma i lag kor rekt és konst ruk tív ja -
vas la to kat, il let ve az együtt mû kö dé si kész -
sé gét mind az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um,
mind az OEP nagy ra ér té ke li. 

A ki ala kult komp ro mis  szum is mu tat ja,
hogy a dön tés ho zók és a be te gek köz vet len
együtt mû kö dé se a dön tés-elô ké szí tés leg -
cél sze rûbb út ja.

FOR RÁS: EGÉSZ SÉG ÜGYI MI NISZ TÉ RI UM

3 HA VI TE RÁ PI ÁS LI MIT (HTL)
 sztómaterápia és inkontinencia el lá tás

te rén ve ze tik be,
 nem gör get he tô, az adott pe ri ó dus alatt

fel nem hasz nált ke ret ös  szeg el vész,
 nem vált ha tó más ra, csak a fen ti két te rü -

let ter mé ke i re, te hát nem hasz nál ha tó fel
gyógy szer vagy köt szer, stb. vá sár lá sá ra.

 Chip kár tya vagy más egye di azo no sí tó kat
tar tal ma zó esz köz szol gál majd a li mit
kö ve té sé re? Még ki dol go zás alatt áll.

 A vál toz ta tá sok jo gi ke re tét egy újon nan
meg al ko tan dó ren de let fog ja ké pez ni.

Re mél jük, a ter ve zet ki dol go zá sá nál fi gye lem -
be ve szi az OEP és a szak tár ca a szak ma, a
gyár  tók, va la mint az érin tet tek vé le mé nyét is.

Hogy hal lat juk sza vun kat, bi zo nyít ja az
aláb bi köz le mény rész let is.

HRENKÓNÉ KO VÁCS MAG DOL NA

I. ALAP VE TÔ MEG FON TO LÁ SOK
Az ide ig le nes vagy vég le ges colo- és ileo sztó -
ma (ven dég nyí lás) a be te gek szá má ra min den -
kor nagy, el sô sor ban lel ki meg ter he lést je lent.
Az élet kor, csa lá di kör nye zet, tár sa dal mi elô -
 íté le tek, a tár sa dal mi érint ke zés szo ká sai mind
je len tôs ha tást gya ko rol nak a sztómás be teg
to váb bi élet vi te lé re. Ter mé sze te sen más a
hely  zet a kü lön bö zô okok ból ide ig le ne sen ki -
he lye zett „ven dég nyí lás” ese té ben, me lyet a
meg fe le lô, egyéb kez dé si el já rá sok után hely re -
ál lít va a be teg is mét a be avat ko zás elôt ti éle -
tét éli. Enterosztóma esetében a szék let bél bôl
tör té nô el ve ze té se a has fa lon kép zett mû vi
nyí lá son ke resz tül történik. A bélürü lés aka dá -
lya lehet da ga nat, gyul la dás, sé rü lés, bél- vagy
var rat vé de lem, stb. Leg gyak rab ban a vas tag bé -
len kép zett (pl. sigmoidosztóma, trans ve r so -
sztó ma), rit káb ban a vé kony bé len kép zett (ileo -
 sztó ma) ven dég nyí lás sal ta lál ko zunk.

II. A PRO TO KOLL AL KAL MA ZÁ SI
TE RÜ LE TE
 fek vô be teg el lá tás. 

III. A PRO TO KOLL CÉL JA
Az enterosztómaterápia cél ja va la men  nyi
sztómamûtéten át esett tes ti, lel ki, va la mint
tár sa dal mi re ha bi li tá ci ó ja. A posztoperatív te -
en dô a mû tét ide jé tôl kez dô dik. Az asepsis és
antisepsis sza bá lya i nak meg fe le lô en a ki ül te -
tett bél se géd esz köz zel tör té nô el lá tá sa oly
mó don, hogy a mû té ti te rü let és a mû vi úton
ki ve ze tett bél az or vos és a szak ápo ló ál tal jól
meg fi gyel he tô le gyen. A sztómaterápiás se -
géd esz köz meg fe le lô mé re tû, jól ta pa dó, bôr -
vé de lem szem pont já ból meg fe le lô en ki vá lasz -
tott, át lát szó, egy–, il let ve két ré szes esz kö z. 
A meg fe le lô en fel he lye zett se géd esz köz ös  sze -
gyûj ti a seb vá la dé kot, gázt, szék le tet, ez ál tal
meg elô zi a bôr ir ri tá ci ót, a mû té ti seb vo nal
szék let tel tör té nô szen  nye zô dé sét, így elô se gí -
ti a pri mer seb gyógy ulást.

SZAK DOL GO ZÓI TE VÉ KENY SÉ GEK:
 a sztómazsák fel he lye zé se,
 a sztómazsák ürí té se,
 seb el lá tás,
 a do ku men tá ció ve ze té se,
 a csat la ko zó do ku men tá ci ók fel hasz ná -

AZ ENTEROSZTÓMA
POSZTOPERATÍV EL LÁ TÁ SA
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lá sa (táp lá lá si, seb el lá tá si, ve szé lyes
hul la dék gyûj té si stb.).

IV. 1. AZ ÁPO LÁS, GON DO ZÁS 
TER VE ZÉ SE

Több nagy rész re osz lik, egy meg rá zó di ag nó zis
alap ján el vég zett nagy mû tét és az ezek hez
kap cso ló dó fel ada tok ra, va la mint ré sze egy tel -
jes kö rû, komp lex re ha bi li tá ci ó nak.
A mû tét után egyéb, te rá pi ás ápo lás-gon do zás
komp lex spe ci a li zált eljárása. 
Az ápo lás cél ja a be teg füg get len sé gé nek mi -
elôb bi el éré se, a meg vál to zott test kép el fo gad -
ta tá sa. Menete:

 az akut be avat ko zás min den fá zi sá nak
vé gig kí sé ré se (a be teg ápo lá si fo lya -
ma tá nak menedzselése),

 az ott ho ni el lá tás meg ter ve zé se, meg -
szer ve zé se, 

 a komp lex sztóma, fisz tu la me ne dzse -
lése (sztóma-, seb-, bôr ápo lás, gon do -
zás, menedzselés),

 a sztóma gon do zá sá nak (életképesség,
prob lé más sztómák me ne dzse lé se, ir ri -
gá lás) és a kontinencia prob lé mák fel -
is me ré se, ope rá ló or vos fe lé tá jé koz ta -
tás, el lá tás uta sí tás sze rint,

 rész vé tel a táp lá lás me ne dzse lé sé ben
(diétás nô vér egyé ni el be szél ge té sé -
nek megszervezése),

 be teg ál la pot fel mé ré se (tes ti-lel ki) és
a sztóma ál la potának fel mé ré se,

 a re ha bi li tá ció mi nél elôb bi el kez dé se, 
 a meg fe le lô se géd esz köz ki vá lasz tá sa, 
 a be teg és az ô ápo lá sá ban részt ve vôk

edu ká ci ó ja,
 el mé le ti is me re tek, gya kor la ti prak ti -

kák át adá sa az osz tá lyos el lá tás alatt,
a fo ko za tos ság és az ok ta tás mód szer -
ta nát fi gye lem be vé ve, 

 írá sos se géd anyag gal tör té nô el lá tás.

AZ ENTEROSZTÓMATERÁPIA FEL ADA TA
 el sôd le ge sen a sztóma esz köz zel tör té -

nô el lá tá sa, 
 két nyí lá sú sztóma ese tén a ki eme lô

hu rok alá posztoperatív alap lap fel he -
lye zé se a mû tô ben, nyo má si fe kély
pre ven ció a SEBINKO I. Szak mai Kon -
szen zus Kon fe ren cia – A nyo má si Fe -
kély Meg elô zé se és Ke ze lé se irányelvét
fi gye lem be vé ve,

 a sztóma ál la po tá nak fel mé ré se,
 a sztóma kö rü li bôr fel mé ré se,
 az ürü lô vá la dék meg fi gye lé se,
 a sztóma el lá tá sá hoz szük sé ges se géd -

esz kö zök be szer zé se, elô ké szí té se,
 a be teg ok ta tá sa,
 a be teg el lá tá sá ban se gít sé get nyúj tó

sze mél  lyel tör té nô kap cso lat tar tás,

 a be teg ápolásában részt ve vôk ok ta tá sa,
 a do ku men tá ció ve ze té se,
 a csat la ko zó do ku men tá ci ók fel hasz ná -

lá sa (táp lá lá si, seb el lá tá si, ve szé lyes
hul la dék gyûj té si stb.),

 az eset le ges ko rai sztóma szövôd mények
fel is me ré se (ischaemia, nec rosis,
oedema, suppu ratio, si poly, retractio,
bôr gyul la dás stb),

 sztómaszövôdmény ese tén ope rá ló or -
vos tá jé koz ta tá sa,

 a sztóma szak sze rû el lá tá sa, rend sze -
res el len ôr zé se, szük sé ges kor rek ci ók
el vég zé se,

 pszi chés gon do zás (szük ség ese tén
pszi cho ló gus ál tal vég zett se gí tô be -
szél ge tés meg szer ve zé se),

 ál lan dó kap cso lat tar tás az ope rá ló or -
vos sal és a csa lád tag ok kal,

 re ha bi li tá ci ós se gít ség (sztómaviselô
és a fris sen ope rált be teg ta lál ko zá sá -
nak meg szer ve zé se a be teg igé nye
sze rint),

 fáj da lom me ne dzse lés,
 sze xu á lis ta nács adás, tá jé koz ta tás a

be teg ál la po tá tól füg gô en,
 inkontinencia ápo lá si ta nács adás,
 sztómaellátás fo lya ma tos el len ôr zé se,
 ké szen lét, te le fo nos se gély szol gá lat, 
 szo ci á lis be il lesz ke dés tá mo ga tá sa,
 emo ci o ná lis tá mo ga tás,
 ter ve zett sztómazárás ese tén a gá ti

tor na be ta ní tá sa, vagy an nak meg szer -
ve zé se szak em ber rel.

IV. 2. ÁPO LÁ SI TE VÉ KENY SÉG, BE -
AVAT KO ZÁ SOK, MÛ VE LE TEK

A sztómamûtött be te get fi zi kai gyen ge sé ge és is -
me ret hi á nya mi att a sztómaterápiás nô vér vagy
gya kor lott szak ápo ló lát ja el. A sztómaellátás és
a seb el lá tás egy más tól nem kü lö nít he tô el. El sô
lé pés a seb kö tö zés, majd a mû vi bél nyí lás el lá tá -
sa, de az el lá tás sor rend je vál toz hat az adott szi -
tu á ci ó tól. A nem vá la dé ko zó se bet a seb el lá tás
szak mai sza bá lyai sze rint kell el lát ni úgy, hogy a
vé let len foly tán ki fo lyó szék let azt ne szennyez -
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hes se. Azo kat a se be ket, ame lye ket film köt szer -
rel nem sza bad fed ni és szen  nye zet té vá lik, a
sztó ma ellátást kö ve tô en új ból el kell lát ni. A seb -
fer tô zött se bet az or vos ál tal el ren del tek és a
kró ni kus seb el lá tás szak mai sza bá lya i nak meg fe -
le lô en kell el vé gez ni. 

IV.2.1. A BE TEG ELÔ KÉ SZÍ TÉ SE
A be teg pszi chés elô ké szí té se el en ged he tet len
a sztómaellátás elôtt, mi vel a be teg pszi chés
ve ze té se nem kor lá to zód hat csak egy be avat ko -
zás ra, ezért a mû tét elôt ti idô szak tól a gon do -
zá si sza kaszig, a sztóma vis  sza he lye zé sé ig, eset -
 leg a be teg ha lá lá ig tart.

IV.2.2. SZTÓMAELLÁTÁS FRIS SEN OPE RÁLT
BE TEG NÉL

 a postoperatív ala plapot fel he lyez he ti
az ope rá ló or vos a mû tô ben, vagy

 a sztómaterápiás nô vér, se bé sze ten
dol go zó gya kor lott szak ápo ló a be teg -
ágy nál.

Op ti má lis sztómaképzés ese tén a mû té ti be ha -
to lás és a ki ala kí tott enterosztóma kü lön he -
lyez ke dik el a has fa lon. 

IV.2.3. A KI VE ZE TETT BÉL MEG NYI TÁ SA
 mû tô ben, 
 se bé sze ti osz tá lyos ke ze lô ben,
 rit káb ban be teg ágy nál.

Bél meg nyi tás elô ké szí té se, eszközei az
osz tá lyon:

 elektrokauter,
 ste ril csi pesz, ste ril ol ló,
 ste ril asepta do boz, mely tar tal maz za

a seb el lá tás hoz szük sé ges anya go kat,
 a szük sé ges se géd esz köz,
 le do bó,
 posztoperatív alap lap, az eset le ges

cse re mi att,
 a bôr vé de lem re pasz ta,
 át lát szó, nyi tott sztómazsák,
 gu mi kesz tyû.

A ven dég nyí lás meg nyi tá sát or vos vég zi,
sztómaterápiás nô vér vagy szak ápo ló as  szisz -
 tá lá sá val. A be avat ko zást kö ve tô en a be te -
get fo ko zot tan meg fi gyel ni szük sé ges.

IV.2.4. A STOMA ÁPO LÁ SA, GON DO ZÁ SA
A stomaápolás tör tén het:

 a be teg ágyá nál,
 ke ze lô ben, vagy er re a cél ra ki ala kí tott

he lyi ség ben osz tá lyon,
 sztómagondozóban.

Esz kö zök elô ké szí té se:
 a posztoperatív seb el lá tás hoz szük sé -

ges ste ril köt sze rek,
 egy és két sze res bôr ba rát sztóma te rá -

piás se géd esz kö zök,

 bôr vé dô pasz ta,
 test me leg víz,
 tör lé sek,
 tam po nok és géz la pok,
 gu mi le pe dô,
 hul la dék gyûj tô,
 gu mi kesz tyû,
 ol ló,
 sztómamérô pa pír,
 toll,
 ileostoma ese tén mé rô po hár,
 ta pasz ol dó,
 nylon ta sak.

A sztómaápolás ki vi te le zé se:
 gu mi kesz tyû fel vé te le,
 a postoperatív el lá tás so rán fel he lye -

zett át lát szó, nyi tott zsák ki ürí té se,
 az el tá vo lí tan dó se géd esz köz óva tos

el tá vo lí tá sa fe lül rôl le fe lé, egyik kéz zel
a bôrt meg tart va,

 az el tá vo lí tott zsák tapadófelületének
kö zé pen tör té nô ös  sze haj tá sa, ös  sze -
ta pasz tá sa az eset le ge sen ki fo lyó szék -
let mi att,

 az el tá vo lí tott anyag gyûj tô zsák ba he -
lye zé se,

 a sztóma kör nyé ké nek lan gyos vi zes le -
mo sá sa, sem le ges szap pa nos tisz tí tá sa,

 a sztóma kör nyé ké nek szá raz ra tör lé se,
 a sztóma és a sztóma kö rü li bôr meg fi -

gye lé se (a pseudopír vagy hisz ta min
re ak ció gyor san el hal vá nyul, nem té -
veszt he tô ös  sze a gyul la dás sal),

 mé rô pa pír se gít sé gé vel a sztóma mé re -
té nek megállapítása, ügyelve arra,
hogy a meghatározott méret a sztó má -
nál 2-3 mm-rel nagyobb legyen,

 a bôr ki egyen lí té se cél já ból és a bôr
vé del mé re a sztóma kö ré vi zes gu mi uj -
jal pasz ta felvilete egy ujj nyi szé les -
ség ben, szá rí tá sa 3-5 perc,

 az el ké szí tett sztómamérô pa pír alap -
lap ra he lye zé se, majd kör be raj zo lás, ki -
vá gás,

 a pasz ta tel jes szá ra dá sát kö ve tô en a
vé dô fó lia el tá vo lí tá sa után tör té nik a
se géd esz köz fel he lye zé se.

 Két ré szes se géd esz köz al kal ma zá sa
ese tén az azo nos mé re tû ta sak csat la -
koz ta tá sa az alap lap hoz. Il les  szük ös -
 sze a zsák kör gyû rû jé nek al só pe re mé -
vel, majd fel fe lé ha lad va fo ko za to san
nyom juk kör be a zsák gyû rû ke rü le tét,
míg a zsák tö ké le te sen zár. Fon tos el -
len ôriz ni, hogy a zsák biz to san zá ró -
dott az alap lap pal. Le fe lé húz va meg -
gyô zôd he tünk ar ról, hogy a zsák szi -
lár dan kap cso ló dott az alap lap hoz. 

Stoma
világ



 A postoperatív szak ön el lá tás, ok ta tás
fá zi sá ban az idôs, ne he zen moz gó, 
ros  szul lá tó be te gek nél a haj la tok ban
el he lyez ke dô sztómák ese tén egy ré szes,
át lát szó, vagy testszí nû esz köz aján lott.

Bôr el lá tás az ön el lá tás, ok ta tás fá zi sá ban:
Az ön el lá tás ra ok ta tás fá zi sá ban a bôr tisz tí -
tás hoz lan gyos víz re és szap pan ra van szük -
ség. A lágy szap pan pH-ér té ke a bôr nek meg -
fe le lô és lé nye ge sen nem zsír ta la nít ja a bôrt.
A seb ben zin, éter és a fer tôt le ní tô anya gok
ez zel szem ben el tá vo lít ják a bôr vé dô ré te gét.
Hogy a szap pan ne ma rad jon a bô rön, a
sztóma kör nyé két víz zel, vagy a sztómás bôr
ápo lá sá ra szol gá ló bôr tisz tí tó fo lya dék kal,
ken dô vel, tonikkal stb. kell át tisz tí ta ni. A
tisz tí tás ide je alatt fi gyel jünk ar ra, hogy kí -
vül rôl a sztóma fe lé dol goz zunk, ne for dít va,
az eset le ges szék let szen  nye zés mi att. Az ápo -
lás hoz tar to zik a sztóma kö rü li bôr le bo rot vá -
lá sa. Erôs szôr zet ese tén nem ta pad nak a
sztómaterápiás se géd esz kö zök a has bô ré hez,
el tá vo lí tás al kal má val pe dig a szôr ki té pô dik,
a szôr tü szôk be gyul lad hat nak. A szôr ze tet
egy szer hasz ná la tos bo rot vá val tá vo lít juk el,
köz vet len a sztóma mel lôl ol ló val kell ki vág -
ni. A ké sôb bi ek ben a be teg sa ját, er re a cél ra
hasz nált vil lany bo rot vá ja is aján lott.

V. PRE VEN CI ÓS TE VÉ KENY SÉG
Min den te vé keny sé günk a mû té ti te rü let, te rü -
le tek fe lül fer tô zô dé sé nek meg aka dá lyo zá sa, a
sztómával kap cso la tos szö vôd mé nyek el ke rü lé -
sé re kell, hogy irá nyul jon. A be teg ál ta lá nos
ál la po tá tól füg gô en tö re ked ni kell a re ha bi li tá -
ció mi nél elôb bi el kez dé sé re ab ból a cél ból,
hogy a be teg meg vál to zott ál la po tá val mi e lôbb
be tud jon il lesz ked ni elôbb szû kebb, majd tá -
gabb kör nye ze té be.

VI. TÁP LÁ LÁS TE RÁ PIA
 Az egyén re sza bott ener gia- és táp -

anyag szük ség let biz to sí tá sa a ke ze lô -
or vos elô írá sa alap ján, dietetikus köz -
re mû kö dé sé vel.

 A be teg ok ta tá sa a meg fe le lô mi nô sé -
gû, men  nyi sé gû és gya ko ri sá gú ét ke -
zés és ét rend ki ala kí tá sá ban, mel  lyel
biz to sít ha tó a be teg meg fe le lô táp lált -
sá gi ál la po ta, va la mint a szék let ürí tés
rend sze res és meg fe le lô kon zisz ten ci á -
já nak biz to sí tá sa, túl zott gáz kép zô dés,
has me nés, szék re ke dés meg elô zé se.

VII. A TE VÉ KENY SÉG 
DO KU MEN TÁ LÁ SA 
AZ ÁPO LÁ SI 
DO KU MEN TÁ CI Ó BAN

A sztómamû té ten át esett be teg min den el lá tá -
sát az adott be teg el lá tó osz tá lyon, a sztóma
ké sôb bi gon do zá sa so rán a sztóma gon dozó ban,
alap el lá tás ban, ott ho ni szak ápo lás ban, há zi be -
teg el lá tás ban ki ala kí tott ápo lá si do ku men tá ci ó -
 ban rögzítendô:

 al kal ma zott ke ze lé si el já rás,
 az or vos ál tal elô írt táp lá lás te rá pia al -

kal ma zá sa,
 a ke ze lé sek al kal má val hasz nált esz kö zök,
 a sztóma el lá tá sá ra hasz nált esz köz,
 a szö vôd mé nyek fel fe de zé se,
 a sztóma kö rü li bôr el vál to zás ész le lé se,
 ürü lô vá la dék mi lyen sé ge,
 az ürü lô vá la dék men  nyi sé ge,
 a be teg pszi chés ál la po tá ban tör té nô

vál to zás,
 a be teg ön el lá tá sá ban tör té nô fej lô -

dés.

VIII. AZ EL LÁ TÁS SO RÁN 
KE LET KE ZETT HUL LA DÉ KOK 
KE ZE LÉ SE 

Min den seb bel, sztómával és a seb vá la dék kal
érint ke zô anyag ve szé lyes hul la dék ként ke ze -
len dô. Gyûj té se, az esz kö zök ste ri li zá lá sa a be -
teg el lá tó egy ség pro to koll já nak meg fe le lô en
történik.

IX. OTT HO NI SZAK ÁPO LÁS 
Az ott ho ni szak ápo lás szak mai irány elv ének
meg fe le lô en.

A be teg ápo lá si zá ró je len tés ének tar tal maz -
nia kell az alábbiakat:

 a sztóma el he lyez ke dé se,
 a sztóma faj tá ja,
 az ürü lô szék let jel le ge,
 a sztóma vi szo nya a bôr szint jé tôl,
 a sztóma kö rü li bôr ál la po ta,
 a hasz nált sztómaterápiás se géd esz köz, 
 a be teg ön el lá tá si ké pes sé ge,
 a sztóma el lá tás ra be ta ní tott sze mély,
 a be teg pszi chés ál la po ta.

X. AZ EL LÁ TÁS/ÁPO LÁS 
MEG FE LE LÔ SÉ GÉ NEK 
IN DI KÁ TO RAI

Bôr sé rü lés ki ala ku lá sá nak meg osz lá sa a meg fe le -
lô en kép zett, op ti má li san el he lyez ke dô sztóma
ese tén.

DEÁK GYULÁNÉ

PÁNDY KÁLMÁN KÓRHÁZ, GYULA

*

*

Egy kór ház fô igaz ga tó ja vé gig jár ja a
kór ház osz tá lya it. A bel gyó gyá sza ton
fel fi gyel rá, hogy több nô vér is vá ran -
dós. Ag gód va kér de zi az osz tály ve ze tô
fô or vos tól, hogy ki mi kor megy szül ni,
mi kor ra kell mun ka erô pót lás ról gon -
dos kod ni. 

– Ez a nô vér mi kor ra vár ja a ba bát?
– mu tat rá egyikôjükre.

– Ô szep tem ber vé gé re, fô igaz ga tó
úr.

– És ô?
– Ô is szep tem ber vé gé re. 
– És ott az a hölgy?
– Ô is szep tem ber ben szül. 
– Hát ô?
– Nem tu dom, ô nem volt ott a ka -

rá cso nyi par tin. 

*

A szü lé sze ten mu tat ja a nô vér az apu -
ká nak az új szü lött kis ba bát. Az apa fel -
ki ált:

– De hát ez a gye rek fe ke te! Ké -
rem, itt va la mi cse re tör tént!

– Igen, meg le het, de nem most,
ha nem ki lenc hó nap pal ez elôtt. –
fe le li a nô vér ke.
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