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Stomie - uměle vytvořené vyústění dutého orgánu na povrch těla

Stomik - člověk s dočasně, nebo trvale vyvedeným dutým orgánem na 
povrch těla



Indikace  k založení  stomie

Nádorová onemocnění kolorekta

Polypy, divertikly

Inkontinence 

Specifické střevní záněty a komplikace onemocnění (IBD)

Úrazy

Poškození při operačních výkonech a vyšetřeních

U dětí vrozené anomálie, nekrotické onemocnění střev, úrazy a další



Typy stomií dle typu konstrukce

A) nástěnná – parietální – dočasné odlehčení střeva, stolice odchází i 
konečníkem

B) jednohlavňová – terminální –jedna hlaveň – koncová

C) dvouhlavňová – axiální – dvě hlavně (přívodná, odvodná)



Typy stomií dle lokalizace

Coecostomie
Bývá vytvářena pravém
podbřišku většinou jako
dočasná a nástěnná

Transversostomie
Umístěná vpravo nebo
vlevo nad pupkem, ne ve střední čáře

Sigmoideostomie
Umístěná do levého
dolního kvadrantu břišní
stěny

Ileostomie

Umístěna v pravém 
dolním kvadrantu břišní 
stěny, 3 – 5 cm nad 
úrovní břišní stěny



Výběr vhodného místa pro stomii



Zakreslení  místa  stomie



… aby to nedopadlo takto



Typy  stomických pomůcek

Jednodílné
 Dvoudílné
 Adhezní technologie

Systém výpustný
Systém uzavřený



Krytky a zátky stomické
Pásy a přídržné prostředky
Irigační sety a příslušenství
Prostředky ochranné 
Prostředky vyplňující a vyrovnávací
Prostředky čistící
Prostředky k odstranění stomické podložky
Prostředky zahušťovací
Prostředky deodorační

V případě hospitalizace nutnost perzonálu šetřit materiálem – předejití 
vyčerpání limitů!

Stomické příslušenství



Předoperační příprava krátkodobá

Probíhá již za hospitalizace (plánovaný operační výkon)
 Sledování  VF (TT, TK, P), prevence TEN, oholení operačního pole
 Příprava krevních derivátů na KC
 Dietní omezení – strava kašovitá, vhodný sipping
 Příprava střeva dle požadavku operatéra - orográdní forma (hyperosmolární roztoky)

- retrográdní forma (klyzmata)
 Zajištění žilní linky dle náročnosti výkonu (PVK, CVK)
 Sledování laboratorních hodnot 
 Psychická podpora pacienta, prostor k zodpovězení otázek (nebagatelizujeme obavy, strach, 
bolest !!!)
 Zakreslení místa založení stomie (požadavek operatéra), edukační pohovor 
se stomickou sestrou



Předoperační příprava bezprostřední

Lačnění, parenterální podpora do žilní linky
Sledování VF,  u pacientů s diabetem hodnoty glykemie
 Bandáže dolních končetin
 Podání premedikace dle ordinace (i.m., per os)
 Dle přidruženého onemocnění podání medikace dle ordinace lékaře, ATB profylaxe
 Vyjmutí zubní protézy, šperků, pearcingu
 Příprava vhodného stomického sáčku – transparentní, bez filtru, s výpustí
 Předoperační příprava končí předáním pacienta na sál 

a začíná péče intraoperační



Pooperační péče o pacienta se stomií

Počátek na JIP, KARIM

Přiložen transparentní sáček s výpustí, bez filtru (odhalení časné pooperační 
komplikace)

Sledování vitality stomie, peristomální oblasti,odchod plynů a první stolice

Postupná realimentace per os, sipping, parenterální podpora

Sledování VF, bilance tekutin, odpady z drénů,  řádná analgetizace

Prevence TEN, postupná rehabilitace

Po přeložení zpět na standardní oddělení postupná edukace a nácvik výměny 
jímacího systému



Komplikace stomií

Časné – v krátkém časovém úseku po operaci

Maladaptace pacienta!!!
Krvácení
Ischemická nekróza střeva
Parastomální absces
Prolaps stomie
Retrakce stomie
Alergická reakce – nesnášenlivost materiálů
Porušená kožní integrita – ragády, macerace

Pozdní – většinou záchyt na stomické poradně

Stenóza stomie
Hypergranulace
Parastomální hernie
Slizniční polypy



Komplikace stomií



Stomický tým, koordinace péče

Individuální přístup a ošetření

Zjištění příčiny vzniku komplikace

Návrh řešení komplikace souvisí úzce s příčinou vzniku

Zpětná vazba – efekt péče

Zápis do zdravotnické dokumentace, pořízení fotodokumentace



Kontakty

Bc. Pupíková Blanka 59 737 3208
Chirurgická klinika, budova A, 3. patro poliklinika    
Stomická poradna FN Ostrava
Po +  St   7 – 15 hod.

Fierlová Radomíra 59 737 5712
Chirurgická klinika  FN Ostrava 
Chirurgie A
Po – Pá   6 – 14 hod.
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