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Giriş: Yüksek çıktılı stomanın yönetimi karmaşıktır. Bakımda multidisipliner yaklaşımla
stomaterapi hemşirelerinin liderliğinde ve sürekli iletişim halinde hastanın güvenli bir şekilde
topluma kazandırılması amaçlanmaktadır. Hasta çıktığı miktarı > 1500 mls / 24 saatlik
fazladır ve
boşaltma sıklılığında artış olduğunu ifade eder.Stoma çıkışı sulu bir
kıvamdadır.Yüksek çıktılı stomalar ikiye ayrılır. Erken yüksek çıktılı stoma/post-op 3 gün
içinde ortaya çıkar. Geç yüksek çıktılı stoma/taburcu olduktan sonra ortaya çıkmaktadır.
Olgu: Geç yüksek çıktılı stoma olgusu M.D. 19 yaşında trafik kazası sonucu batın travması
nedeniyle opere edilen hasta 25.02.2017 reanimasyon yoğun bakım kliniğine çıkarıldı.İnce
bağırsakta ve kolonda nekrozları olan hastaya sigmoid kolektomi ve uç ileostomi açıldı.
Reanimasyondan
26.03.2017
tarihinde
dışkı
sızıntısı
nedeniyle
konsültasyon
istendi.Hastanın değerlendirmesinde klinik hemşiresi günde 4 defa adaptör torba sisteminin
değiştirdiklerini ifade etti.Çıktığı miktarının ileostomiden ne kadar olduğunu bilmediklerini ve
üç gündür sorun yaşadıkları belirlendi .Hastanın ileostomiden gelen çıktığı kıvamının sıvı
olduğu,boşaltım sıklığı nedeniyle stoma sızıntı olduğu ve uygun adaptör torba sistemi
kullanılmadığı belirlendi. Parastomal alanda irrittan dermatit olduğu belirlendi.
Bakımda stoma bakımında 45 mm lik çiftli sistem ürostomi torbası kullanıldı.Drene olması
sağlandı. Peristomal alandaki irritan dermatit için stoma pudrası kulanıldı. Hastanın
laboratuvar bulguları takip edilerek gerekli bakım sağlandı. Lamotil 2*1 kullanıldı. Çıktı
kontrolü sağlanarak, peristomal alandaki yara iyileşti ve 45 mm lik ileostomi torbası 3 güne
bir değiştirildi.
Sonuç: Sık sızıntı potansiyeli, peristom deri komplikasyonları ve diğer fiziksel belirtiler
nedeniyle izolasyona ve bakımda güçlük yaşamasına neden olabilir .Bu nedenle risk
altındaki hastaların yeterince eğitilmiş olması ve sosyal yaşama uyumu konusunda
desteklenmesi gerekmektedir.
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