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  :التعريف
جمعها و ( ازلبرا) لجسمفضالت الطبيعي لا مجرىال حويللت لبطنجدار افتحة على هي 
 .مؤقت أو مدى الحياةبشكل إما مخصصة أكياس بالستيكية في 

 
 

  :األنواع 

 ( القولون) ظةلغليء امعااألعبر البراز  مجرىتحويل هي : كولوستومي.  
 لدقيقةء امعااألعبر البراز  مجرىتحويل  هي :ليوستوميإ.  

 
 :االستخدام دواعي

 ورا األ.  
 داب التهاب الرdiverticulitis.  

 اإلصابات.  
 مرض كرون. 
 انسداد األمعاء. 
 فتحة الشرج إغالق/رتقمثل  التشوهات الخلقية . 

 

 :بالمفاغرة المعويةالعناية 
  سيقو  أحد أفراد الفريق الطبي بتعليم المريض كيفية العناية

 .لمستشفىاجه من وقبل خربالكيس 

  كي لعناية اتعلّم  أثناءلعائلة اد افرأحد من د أجوومن الضروري
 .  لحاجةالمساعدته عند هال مؤن يكو

  5-2بين اوح يتر هاقطرواللون غالبًا ،حمر أيكون مظهر الفتحة 
ة قل حمرأتصبح  ثم ًة حي مباشرالجراعمل لابعد ر  تتو، سم 

 . ة بعد فتروحجًما 

  فتحة المفاغرة تكون خالية من األعصاب ولذلك لن يشعر
 .المريض بألم عند مالمستها

 
 
 
 

 
 
 

 المعويةالمفاغرة 
Stoma Care 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الدفاع

 رئاسة هيئة األركان العامة

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

 قسم التثقيف الصحي

 



 HED01.INFO.127/1 

    :تبديل األكياسطريقة 

  ة إذا لمرآال ستعماا يمكن و قفاًأو واجالساً  بتبديل الكيس  يقوأن  للمريضيمكن
 .يةؤلرالبطن يعيق كان ا

 غسل اليدين بالماء والصابون قبل و بعد االنتهاء. 
  وهيمة زلالاض اغرألاتُجمع : 

o من أو ( ة و كيسمن قطعتين قاعد) مؤلفاً ن يكوو  :لمخصصالكيس ا
 .(ملتصقينة و كيس قاعد)ة حدواعة قط

o مقص.  
o  صغيرت نفاياكيس.   
o ءما.    
o مةناع ةمناديل ورقي.   

  لكيس ع الكيس نسبياً قبل نزة أو القاعدة ائرداتُقص اض، غراألبعد جمع
 . لبطنار الملصق على جدا

  من أكبر  مناسب للفتحة بحيث ال تكون لكيسة ائردا يكون مقاسأن يجب
 .لهاخانقة أو لفتحة ة ائردا

  وفقط ء بالمالفتحة اتنظيف  يتمة مناسبة للفتحة ، ئرالدأن امن كد لتأابعد 
جفاف ألنها قد تسبب ات لمطهرن أو الصابول استعماا دون اً جيدتجفيفها 

 .  تشققهولجلد ا

  لمنطقة ء ابقاإلرى بالمناديل الورقية خاألليد ا سطةابويفضل إغالق الفتحة
 .إرادياال ن يكو منهاخ ساوألوج اخرن أل و لجلدية جافةا

 تفاديًا  علىألالى إسفل ألامن ن تثبيته يكوة ولقاعدالكيس على اضع و
 .  لاللتهابات

 بينما ، ياأ ٧لى إ 5لبطن من ار اعلى جد صقةالتبقى ة أن يمكن للقاعد 
 . لحاجةالكيس عند ا يتغير

 لكيساعوامل تقلل من مدة التصاق لتسريب ا و لتسلخق، التعرا . 
 يجب و  سفل ألالى إألعلى امن ن معاً يكوة لقاعدوالكيس ، أو الكيسع انز

 .كيس عند امتالئه للثلث أو النصف تفريغ ال

  السفر والتنقل تحسبا  أثناءكياس األ كمية كافية منحمل من المهم
 . للطوارئ

 إبالغ الطبيب عند حدوث أي مضاعفاتجب ي. 
 

 :المضاعفات

  تهيج في الجلد حول الفتحة. 
  من الفتحة  الشديدبروز القولون. 
  نزيف شديد. 
 انسداد األمعاء.  
 فتق. 
  بسبب فقدان السوائلجفاف. 
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 :التعايش مع المفاغرة

 التعامل مع مشكلة الغازات: 
o  وجبات معتدلة الكمية خالل  6أو  5تناول الطعا  ببطء وتقسيم الوجبات إلى

 .اليو 
o  المساء، ألنَّ ذلك  فيالنهار وتناول وجبات خفيفة  أثناءجعل الوجبات الرئيسية

 .يساعد على التقليل من إخراج الفضالت في الليل
o  َّتجنب تناوُل األكل بسرعة أو مضغ العلك باستمرار أو الشرب من المصَّاص، ألن

 .ذلك يزيد من تشكُّل الغازات
o تجنُّب التدخين، فهو يزيد من تشكل الغازات. 
o  كوباً من الماء يومياً  22-8شرب. 
o  ُمن قشور الفاكهة قدَر االستطاعة ألنَّها غنية باأللياف، وخاصَّة  ُيفضَّل التخفيف

إذا لوحظ وجوُد أية مشكلة في الجهاز الهضمي كزيادة في الغازات أو انبعاث 
 .رائحة كريهة

o األطعمة التالية حيث أنها تسبب الغازات االبتعاد عن : 
 الكرنب، الملفوف، البروكلي، القرنبيط، البصل، البازالَّء، : الخضروات

 .، الثو الفطر
 الفاصولياء، اللوبياء، الفول، الحّمص، العدس: البقوليات. 
 الحليب، الجبنة، القشطة، اللبن، الزبادي: األلبان ومشتقاتها. 
 البيض، السكَّر، الحلويات، البطاطس الحلوة، : أطعمة أخرى

المشروبات الغازية، الفاكهة ذات البذور الكبيرة مثل البطيخ، 
 .الشمَّا 

 البهارات والشطة. 
 القهوة والشاي. 

 
 التعامل مع مشكلة اإلمساك: 

o  (.الماء والعصير)شرب كّمِّيات كافية من السوائل 
o زيادة النشاط الحركي. 
o  حصص من الفواكه والخضروات يومياً  5تناول. 

 
  اإلسهالالتعامل مع مشكلة: 

o من الالكتوز حليب خال  استبدال الحليب الطبيعي ب. 
o تجنُّب عصير البرقوق والعنب. 
o مثل زبدة الفول السوادني،ي تساعد على زيادة كثافة البراز،األطعمة الت تناول 

 .رز، المكرونة، البطاطس، التفاح، الموزالجبن، األ
 

 
  :جعاالمر

 
  للمحتوى الصحيموسوعة الملك عبدهللا بن عبد العزيز. 

 http://nsh.med.sa/Pages/ColonOpening.aspx 

 https://www.ostomy.org/colostomy/ 

إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة 
 للتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب

  

 

http://nsh.med.sa/Pages/ColonOpening.aspx
https://www.ostomy.org/colostomy/

