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Bireylerin yaşam şanslarını artıran bir uygulama olarak stoma,
birçok nedene bağlı olarak açılabilmektedir. Tıbbi sebep ne olursa olsun
stoma açılması, bireylerin yaşantılarında bazı sorunlara yol açmakta,
bireylerin stomayı kabullenmeleri ve yeni yaşam şekline uyum
sağlamaları zaman almaktadır. Birey fiziksel hareket yeteneğini
kaybetmemekle birlikte, stoma ile yaşamak bireyin günlük yaşamında
engeller yaratmaktadır. Engellilik bireyin normal fizyolojik yapısında
meydana gelen herhangi bir kaybı ifade eden genel bir terimdir. Bu
açıdan bakıldığında da stomalı birey engelli bir birey olarak
değerlendirilebilinir. Trakeostomi, kolostomi, ileostomi ve ürostomi gibi
stomalar, bireyin günlük yaşam aktivitelerini yapma biçimini etkileyen
uygulamalardır. Stomalı birey zaman içinde büyük ölçüde kendi bakımını
gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmakla birlikte bazı
uygulamalar için yardımcıya ya da bakım vericiye, özel cihazlara ve
malzemelere ihtiyaç duymakta, cihazlara ve mekana bağlı olarak günlük
yaşamını sürdürmek zorunda kalmaktadır. Stomalı bireyler günlük
yaşamlarını sürdürürken solunum, boşaltım, beslenme, hareket, hijyen,
uyku, cinselliğin ifadesi gibi günlük yaşam aktivitelerinde bazı engeller ile
karşılaşmakta ve sorunların çözümünde yardıma ihtiyaç duymaktadır. Bu
makale, stomalı bireyin günlük yaşamını sürdürürken karşılaşabileceği
engeller ve bu engellerin ortaya çıkmaması ya da giderilebilmesi için
yapılabilecek uygulamaları açıklamak amacıyla yazılmış, derleme bir
çalışmadır. Anahtar Kelimeler : Stoma, engellilik, problemler, çözüm
yolları

Özet

“Engellilik” bireyin normal fizyolojik yapısında meydana gelen
herhangi bir kaybı ifade eden genel bir terimdir. Türkiye’de “Özürlülük
Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları
Hakkında Yönetmelik”te ise “Doğuştan veya sonradan; bedensel,
zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde
kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük
gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya
rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi”
olarak engelli tanımı yapılmaktadır.1 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) göre
ise; noksanlık (impairment), özürlülük (disability), maluliyet (handicap)
olarak üç farklı terimle engellilik tanımlanmaktadır. Bu tanımlar arasında
“maluliyet” bir noksanlık veya sakatlık sonucunda, belirli bir kişide
meydana gelen ve o kişinin yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel durumuna
göre normal sayılabilecek faaliyette bulunma yeteneğini önleyen ve
sınırlayan dezavantajlı bir durumu ifade etmektedir.2

Stomaların açılma nedenleri arasında; akut hava yolu
tıkanıkları, sinir sistemi hastalıkları sonucu etkin nefes alamama, soluk
borusu tümörleri, üriner sistem tümörleri, kazalar sonucu üriner sistem
yaralanmaları, sindirim sistemi tümörleri, ülseratif kolit, crohn hastalığı,
divertiküler hastalıklar, imperfore anüs, bağırsak tıkanıklıkları, ailesel
polipozis yer almaktadır. Stoma her yaş grubuna uygulanabilmekte ve
açıldığı organa göre trakeostomi, ürostomi, gastrostomi, kolostomi,
ileostomi gibi farklı isimler almaktadır.3,4,5 Tıbbi sebep ne olursa olsun
stoma açılması, bireylerin yaşantılarında bazı sorunlara yol açmakta,
bireylerin stomayı kabullenmeleri ve yeni yaşam şekline uyum
sağlamaları zaman almaktadır.

Stomalı birey zaman içinde büyük ölçüde kendi bakımını
gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmakla birlikte bazı
uygulamalar için yardımcıya ya da bakım vericiye, özel cihazlara ve
malzemelere ihtiyaç duymaktadır. Bireyin başka bir kişiye ya da
cihazlara bağımlı olması belki de yaşanan engellerin en başında
gelmektedir. Birey fiziksel hareket yeteneğini kaybetmemekle birlikte,
stoma ile yaşamak bireyin günlük yaşamında engeller yaratmaktadır. Bu
açıdan bakıldığında da stomalı birey engelli bir birey olarak
değerlendirilebilir.

“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek
Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”te kalıcı trakeotomili ve
stomalı hastalarda Özür Oranı %40 olarak belirlenmiştir. İlgili yönetmelik
maddelerine göre bir değerlendirme yapıldığında stomalı bireylerde

engelli olarak değerlendirilebilinir.1 SONUÇ

Trakeostomili Bireyin Yaşadığı 
Engeller ve Çözümleri

Trakeostomili birey, fiziksel hareketini ve gücünü çok
fazla kaybetmediği için engelli olarak görülmese de bireyin
işini/mesleğini yapmasının engelleyen bir durumdur.
Öğretmen, avukat, şarkıcı, spiker gibi trakeostomi ameliyatı
olmadan önce sesini kullanarak geçimini sağlayan bireyler,
mesleklerini sürdürmekle ilgili önemli bir engelle karşı
karşıyadır.

Trakeostomi varlığında yaşanan en büyük sorunlardan
biri etkili solunum yapamamadır. Trakeostomili bireyin rahat
nefes almasını sağlamak için trakeostomi tüpü, soğuk buhar
makinası, aspiratör, aspirasyon sondaları gibi malzemelerin
hazır bulundurmaları ve nasıl kullanmaları gerektiği konusunda
eğitim verilmelidir.6

Trakeostominin amacı hastanın rahat nefes almasına
yardımcı olmaktır. Bu nedenle trakeostomi kanülünün daima
açık olması için ne zaman ve nasıl aspirasyon yapılacağı,
trakeostomi tüpünün nasıl çıkartılıp, temizlenip, takılacağı,
nazogastrik tüple nasıl ve nelerle besleneceği, stoma
etrafındaki derinin bakımı ve olası komplikasyonlar hakkında
bilgilendirilmelidir.6,7

Trakeostomili bireyler, kanülün tıkanabileceği
endişesiyle uyumaktan korkabilir. Uyku düzeninin değişmesini
önlemek için yalnız olmadıkları hissettirilmelidir. Ayrıca
konuşma valfinin kapağının arkasında sekresyon birikebileceği
ve bunun da kanülün açıklığını önleyebileceği için gece
yerinde bırakılmaması gerektiği açıklanmalıdır.7

Trakeostomili bireylerde, nefes alırken hava burun
mukozasında bulunan koruyucu siliyer epitel hücrelerden
geçmeden direkt olarak trakeadan geçeceği için trakeostomi
tüpünün önüne temiz bir örtü/gazlı bez bağlayarak, kirli
havanın direkt olarak trakeaya girmesi önlenmelidir.
Trakeostomili birey el hijyenine çok dikkat etmeli ve
hapşırırken, öksürürken mutlaka temiz bir mendil ile
trakeostomisini kapamalıdır.7

Banyo yaparken, elde tutulabilen telefon şeklindeki
duşların kullanımı tercih edilmelidir. Ayrıca stomaya su
kaçmaması için baş öne doğru eğilmeli ve boyunun etrafına
havlu sarılmalıdır. Traş olurken veya saç kestirirken stomaya
kıl kaçmasını önlemek için stoma ince bir tülbent/gazlı bez ile
kapatılmalıdır. Plastik önlükler stomaya hava girişini
engellediği için kullanılmamalıdır. Ayrıca yutma fonksiyonu
tamamen iyileşinceye kadar patlamış mısır gibi zor yenen
yiyeceklerden kaçınılmalıdır.6

Trakeostomi ameliyatı sonrası, konuşmak zor olduğu
için başlangıçta çağrı zili (çıngırak), yazı tahtası, not kağıtları
vb yöntemlerle iletişim kurması gerektiği açıklanmalıdır.
Genellikle ağızdan beslenmeye başlamadan konuşma
terapisine başlanmaz.6 Ayrıca trakeostomili bireylerin
konuşabilmesi için balonsuz trakeostomi kanülü kullanması ve
konuşurken bir parmağı ile kanülü tıkaması gerekmektedir.
Trakeostomi kalıcı ise konuşma valfleri, trakeostomi kanülüne
takılarak, kanülü parmakla kapamadan konuşabilmeleri
sağlanabilir.5 Trakeostomili bireylerin çevresindeki kişiler, sakin
davranmalı, zaman ayırmalı, bireyin söylediklerini doğru olarak
anlayıp anlamadığını kontrol etmek için anladıklarını tekrar
etmelidir.6

Bazı bireyler, trakeostomi ameliyatı sonrası sigarayı
stomaya yerleştirerek içerler. Duman doğrudan akciğerlere
gideceği için akciğer fonksiyonları açısından son derece
sakıncalı olduğu bireye açıklanmalı ve en kısa sürede sigarayı
bırakması konusunda yardımcı olunmalıdır. 6

Trakeostomili bireye yüzme, su kayağı, sörf gibi su
sporları yapamayacağı belirtilmelidir. Dalgasız ve sığ denize,
yüzmek amacıyla değil, sadece serinlemek amacıyla omuzlara
kadar girebileceği söylenmelidir.6

Trakeostomili bireyler, günlük yaşamlarında isim,
gerekli telefon numaraları, kan grubu ve adres gibi bilgileri
içeren tanıtıcı kart taşımalıdır. Bu kartta, solunumun sadece
boyundaki delikten yapıldığı, bu deliğin acil durumlarda açık
tutulması gerektiği, suni solunum yaparken trakeostomi
deliğinden solunum yapılması gerektiği yazılmalıdır.6

Kolostomili/ileostomili bireylere; aşırı kilo alma,
yetersiz beslenme, konstipasyon, diyare, gaz ve gaz kokusu
gibi problemlere karşılaşmamak için diyet planlaması
yapılmalıdır. Stomalı bireyler düzenli olarak sık ve küçük
porsiyonlar halinde yemek yemeli, kesinlikle öğün
atlamamalı, yiyecekleri iyi çiğnemeli, yemek yerken
konuşulmamalı, asitli içeceklerden (kola, asitli meyve suları,
soda, bira, portakal suyu vb) ve gaz/ishal yapan
yiyeceklerden (fasulye, lahana, karnıbahar, mısır, salatalık,
mantar, bezelye, nohut, ıspanak) kaçınmalı, besin hijyenine
dikkat etmeli, dışkıyı katılaştıran yiyeceklerle
beslenmemelidir.3,4,7 Ayrıca kilo değişimleri, stomanın çapını
değiştireceği ve stomanın içe kaçması, stoma çevresinde
fıtıklaşma gibi komplikasyonlara neden olacağı için hastanın
kilosu dengede tutulmalıdır. 3,4

Dışkıda bulunan bazı kimyasal maddeler nedeniyle
stoma çevresindeki derinin tahriş olması, kullanılan stoma
torbasına bağlı alerjik reaksiyonlar ve egzama gibi deri
problemleri ortaya çıkmaktadır. Deri problemlerini önlemek
için stoma torbası çıkartıldıktan sonra, stoma ve çevresinin
yalnızca ılık su ve yumuşak bir kağıt mendil/gazlı bezle
silinmeli, kurulanmalı, deri koruyucu kremler, losyonlar
kullanılmalıdır.3

Stomalı bireyler, cerrahi yaraları iyileşir iyileşmez
banyo yapabilirler.3,7 Stomalı bireyler, giyilmesi kolay olan,
rahat giysiler kullanmalıdır. İnsizyon iyileştikten sonra,
bireyler normal yaşam biçimlerine geri dönebilirler.3,7

Kolostomi/ileostomi, seyahat etmeye, spor
yapmaya, çalışmalarına, normal cinsel yaşamlarını
sürdürmeye engel bir durum değildir. Ancak cinsel yaşamın
normale dönmesi için biraz zaman gerekir. Bu bireyler tenis,
basketbol, voleybol, futbol, yüzme, golf gibi sporları
yapabilirler.3,4,7 Stomalı bireyler, ameliyattan 6-8 hafta sonra
işe başlayabilirler. Bu bireyler, günün büyük bir bölümünü
işte geçireceği için iş yeri tuvaletinde de stoma bakımı ile
ilgili malzemeler bulundurmalıdır.3

Kolostomi/ileostomi ameliyatlarının bazı tiplerinde
erkeklerde impotans veya boşalmada problemler,
kadınlarda ağrılı cinsel ilişki, cinsel organın iç yüzeyinde
sertleşme ve organın daralması meydana gelebilir. Bu
nedenle, ameliyat öncesi ve sonrası dönemde eşler
danışmanlık hizmeti almalıdır.3,4,7 Bu bireylere, stoma
torbasını gizlemek için torba kılıfları ya da iç çamaşırları ile
torbayı gizlemeleri, cinsel ilişkiden önce torbayı
boşaltmaları, cinsel ilişki sırasında stoma kepi tercih
etmeleri önerilmelidir.3,4

Kolostomi/ileostomili kadınlar, eğer isterlerse ve
tıbbi açıdan bir sakınca yoksa hamile kalabilirler. Ancak
hamile kadınlarda, büyüyen karınları nedeniyle stomanın
genişliği artabilir, stomayı görmek zorlaşabilir. Bu kadınların
bebeğini emzirmesini engelleyen herhangi bir sorun yoktur.
Ancak bebek emzirilmeden önce stoma torbası
boşaltılmalıdır.3,4 Ayrıca kolostomili kadınlar gebelikten
korunmak için doğum kontrol hapı kullanabilirler. Ancak
ileostomisi olan kadınlarda doğum kontrol haplarının
emilmeden dışarı atılacağı düşünüldüğü için başka
yöntemler kullanması önerilmelidir.3

Türkiye Diyanet işleri Başkanlığı, stomalı olmanın
abdest almak ve namaz kılmak için bir engel
oluşturmadığını belirtmektedir. İbadet sırasında stoma
torbasına gaz veya dışkı çıkışının olması, ibadeti olumsuz
etkilemeyeceği bireylere belirtilmelidir. Ayrıca stoma oruç
tutmaya da engel değildir. Stomalı birey, hekimi izin verdiği
durumlarda oruç tutabilir.4

Tıbbi bir rahatsızlığın sonucu olarak
bireyin stoma ile yaşaması bireyin günlük
hayatını ve mesleğini sürdürmesinde önemli
bir engel oluşturur. Stomalı bireylerin günlük
yaşamda etkin bir şekilde yaşayabilmeleri ve
rol alabilmeleri için problemleri diğer engelli
bireyler gibi devlet sorunu olarak ele alınmalı
ve çözümlenmelidir.
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