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ConvaTec’in ostomili bireylere ve yakınlarına hediyesidir.

Ameliyattan önce hiç egzersiz yapmadıysanız, 
başlamak için tam zamanı!

Harekete
Geçin! 

s.10 Doğru Nefes Alıyor musunuz?   s.12 Paraplejik Hastalarda Tercihli Stoma Ameliyatı                      
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 Hayatta ilerleyen kişiler, 
istedikleri şartları arayan, 

bulamazlarsa da kolları sıvayıp 
yaratanlardır. 

George Bernand Shaw
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s.4 Benim Hikayem   s.8 Farkındalık Yaratmak Çok Önemli 
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Benim Hikayem
Ostomililerin birbirinden haberdar olduğu, 

yaşam içerisinde varoluşlarını farklı gerçekleştiren 
kişilerle tanıştığı programa siz de katılın.

Farkındalık Yaratmak Çok Önemli
Sayın Prof. Dr. Selman SÖKMEN risk grubunda 

olmasalar da tarama testlerinin
yapılması gerektiğini vurguladı.

me+ recovery 
ConvaTec tarafından geliştirilen ameliyat sonrası 

fiziksel hareketin iyileşmedeki katkısını öne çıkaran 
toparlanma ve hareket programı

Doğru Nefes Alıyor musunuz?
Bütünsel sağlık ve ayurvedik yaşam danışmanı

Sayın Ebru ŞİNİK doğru nefes yöntemlerini 
açıklayarak nefes almanın önemini vurguladı.

Ürostomi ile Yaşam
Sayın Op. Dr. Ayhan DALKILIÇ

ürostomi ile ilgili sorularımızı cevapladı.

Paraplejik Hastada
Tercihli Stoma Ameliyatı

Sayın Prof. Dr. Emre BALIK omurilik felçli hastalarda planlı 
ve tercihli stoma ameliyatını anlattı.

Stoma ve Çocuk
Sayın Op. Dr. Murat Sabri YILMAZ çocuk ve stomayı anlattı.

Stomalı Birey Beslenmesi
Yara ve Stoma Bakım Hemşiresi Sayın Birgül ÖDÜL 

ÖZKAYA beslenme konusunda değerli bilgiler paylaştı.

Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği'nin Önemi
Sayın Doç. Dr. Zehra GÖÇMEN BAYKARA

konunun bir çok açıdan önemini değerlendirdi. 
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Bu yıl dergimiz, baharın gelişi ile aramıza dahil oluyor. Doğanın canlandığı, güneşin varlığını 
hissettirmeye başladığı bu bahar, Haydi Harekete Geçelim! 
Biz, ConvaTec Türkiye olarak, hep hareketle, dokunduğumuz hayatlarda fark yaratma amacı ve 
yaptığımız işte en iyi olma tutkusu ile 10.yılımıza doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Dile kolay, zor ve 
mücadeleci geçen yılları ardımızda bırakırken, biz her güne daha umut dolu başlıyoruz, ofislerimize 
daha mutlu geliyoruz. Bizim için dualar eden, dokunduğumuz sayısız hayat 
hikayesi yüreklerimizde, biz her günü baharın gelişi gibi geçirip, daha iyi neler yapabiliriz diye 
düşünüyoruz. 
Yine bir ilk ile karşınızda ConvaTec; me+ recovery programı, ister yeni ameliyat olmuş, isterse 
ameliyatının üzerinden yıllar geçmiş tüm stomalı bireylere yönelik bir toparlanma ve hareket 
programı geliştirdi. Uzmanlar tarafından onaylı, birçok stomalı birey tarafından denenmiş program 
detaylarına hem dergimizden hem de çok yakında web sayfalarımızdan ulaşabiliyor olacaksınız. 
Bu dergi dikkatinizi çekmiş ise siz de stoma konusunda daha farklı bilgiler edinip, daha iyi neler 
yapabilirim düşüncesi ile bizlerle aynı motivasyonu taşıyorsunuz! 

Öyleyse, haydi siz de harekete geçin!  Yıllar önce, stoma, konuşulmaktan çekinilen bir konuydu. Bugün dergi içeriğinde kendi 
tecrübelerini tüm samimiyetleri ile paylaşıp, diğer stomalı bireylerin hayatlarında fark yaratmak isteyen stoma kahramanları; 
Çok Kıymetlisiniz! Olmazsa olmazımız, değerli görüşlerini tamamen sosyal sorumluluk bilinci ile paylaşıp katkısını esirgemeyen 
sağlık profesyonelleri, pelerinsiz kahramanlar; İyi Ki Varsınız! 
Stomalı bireylere cilt bakımı, beslenme gibi günlük yaşama dair bilgiler verip, stoma ve bakımındaki güncel gelişmeleri paylaşmak 
için yola çıkan Kontak, sizlerle satış merkezlerimiz gibi geleneksel yapılar ve web sitemiz, çağrı merkezimiz gibi teknolojik buluşma 
noktalarımız içinde önemli bir yer edindi. Benim, bir iki satıra sığdırdığım tüm bu yapı ise, çok güçlü ekibimin emeklerinin eseri! 
ConvaTec Türkiye, sizlerle çalışmak bir onur! 
Bir sonraki içerikte buluşana kadar sağlıkla, hoşça ve bol hareketli kalın! 

İstanbul (Üsküdar)
Allame Cad. No:95 Kat:1
Bağlarbaşı 34664 İstanbul
Tel: 0216 342 53 30/34/32

İstanbul (Fatih)
Molla Gürani Mh. Gureba Hastane 
Cad. No:63/3 34093 Fatih İstanbul
Tel: 0212 621 01 14 - 15

Ankara
Ataç 1 Sk. No:5/A 06420
Sıhhiye Ankara
Tel:0312 433 59 77

İzmir
Kazım Dirik Mahallesi 187 Sk.
No:5A Bornova 35040 İzmir
Tel: 0232 388 21 43 - 53

Adana
Sümer Mahallesi, 69126 Sk.
Bozdoğan Apt. Bina No:5
Kapı No: 3/C Seyhan Adana
Tel: 0322 227 91 91

Genel Müdürlük:
Bayar Cad. Şehit İlknur Keleş Sk.
Hüseyin Bağdatlıoğlu Plaza No:7/3
34742 Kozyatağı Kadıköy İstanbul
Tel: 0216 416 52 00

Bayilerimizin iletişim bilgileri için info@convatec.com.tr 'ye
mesaj atabilir veya genel müdürlüğümüzden bilgi alabilirsiniz.

SGK Anlaşmalı Satış Merkezlerimiz:

Sevgi ve saygılarımla,
İrem Taşpınar
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NEŞE ERDURAN
2015 Türkiye Program Özel Ödülü

3,5 aylık hamile iken ameliyat olup stoma açılan Sayın Neşe
Erduran, hikayesini şöyle anlatıyor;
Oğlum Caner Efe sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi şimdi 6,5
yaşında ve üstelik bir de kız kardeşi var :) Koruma amaçlı bazı ilaçlar 
kullanıyorum onun haricinde hiçbir problemim yok. Arkadaşlarım 
gezerken ben hep evdeydim, ameliyat beni hayata döndürdü.
Yaşamı yeniden düzenlemek gerekiyor. Mesela ağır kaldırmamaya
dikkat ediyorum. Herkes kendi vücüdunu öğrenmeli, ne yersem ne
oluyor, bana ne iyi geliyor bilmeli.
Eşim en büyük desteğim, sayesinde ilişkimiz hiç etkilenmedi.
Her konuda en büyük yardımcım. Tüm işimi kendim yaparım.
Çevrem beni hasta kabul etmez, zaten değilim. 
Hayat güzel,yaşamaya değer.

HAFİZE DEMİR
2013 Türkiye Program Özel Ödülü

Hafize hn. 6 çocuklu, 10 torun sahibi bir ileostomili ev hanımı. Ödül töreninde hikayesini şöyle paylaştı;
“Önceleri hastalık psikolojik sorunlar yarattı ama hemşirem ve beni tedavi eden doktorum sayesinde 
durumumu daha iyi öğrendim ve ayaklarımın üzerinde durmak için elimden geleni yaptım. İlk gittiğim 

doktorlardan bazıları bana ameliyatın zor olduğunu, kaldıramayacağımı söylemişti. Ben de doktora 
“sen öyle diyorsun da bakalım Yaradan da böyle düşünüyor mu?” demiştim. Ameliyat oldum, hayatıma 

devam ediyorum. Torunlarıma bakıyorum, bahçemle uğraşıyor, sebze yetiştiriyorum. Gezmekten de geri 
kalmıyorum! Dini görevlerimi yerine getirebiliyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Hac görevimi yaptım,  

Umre'ye gittim, tekrar gitmek istiyorum. Bekar çocuklarımı evlendirmek, onların da mutluluğunu görmek 
istiyorum. Benim gibi ostomili bireylere korkulacak bir şey olmadığını söylemek istiyorum”

NECATİ GÖKKUŞ
2011 Türkiye Program Özel Ödülü

Necati Gökkuş 44 yaşında, oldukça zor bir meslek sahibi ostomili; kamyon şoförlüğü.
2006 yılında ostomi ameliyatı geçiren Necati Bey kendi deyimiyle yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen 
durumu kabullenip hayatında hiçbir değişiklik yapmamış. 2011 Türkiye Programı Özel Ödül sahibi 
Necati Bey yaşadıklarını şöyle özetliyor;
“Başlangıçta sıkıntı yaşasam da, kısa zamanda durumu kabullenip hayatımda hiçbir değişiklik 
yapmadım. Sadece ameliyat sonrası işime 3 ay kadar ara verdim. Kamyon şoförlüğü zor meslek; 

herkes akşam evine giderken ben kamyon üzerindeyim. Yeri geliyor evden 10-15 gün uzakta kalıyorsun, istasyonlarda banyo 
yapıyorsun. Her zaman yanımda fazladan malzeme taşıyorum. Stomalı olduğumu hiç sıkılmadan insanlarla paylaşıyorum. 
Stoması olup da şikayet edenlere şöyle diyorum; ”Sonuçta kamyonların parçası değiştiği gibi insanlarında parçaları değişiyor. Bu 
gayet normal bir durum. Ben de stomalıyım ve kamyon üzerinde yaşıyorum, sen de istersen amaçlarına ulaşabilirsin. Ben çalışıp, 
emek verip yeni ev aldım. Sen niye istediklerini yapmayasın? Yaşamak güzel, ameliyattan kaçmak yerine tedavi olup, hayata geri 
dönmek lazım.”

Her yıl yeni hikayelerle buluştuğumuz Benim Hikayem 
Sosyal Sorumluluk Projesi, yarattığı farkındalık ile ses 
getirmeye devam ediyor. Ostomili bireyleri, ailelerini, 
arkadaşlarını ve en önemlisi halkı bilinçlendirmek  ostomiye 
yönelik olan bakış açısını değiştiriyor; dileğimiz ostomili 
bireyleri sosyal açıdan daha geniş imkanlara sahip olarak 
yaşama katılır görmek.

Açılış konuşmalarını Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri 
Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Mine Tuncel, Türk Kolon 
Rektum Cerrahisi Derneği Başkanı Sayın Prof. Dr. Selman 
Sökmen, Türk Ostomi Cerrahi Derneği Başkanı Sayın 
Prof. Dr. Ömer Alabaz ve Yara, Ostomi, İnkontinans 
Hemşireleri Derneği Başkanı Sayın Prof. Dr. Ayişe 
Karadağ’ın yaptığı toplantıda, birçok özel ödül verilirken, 
2018 yılının elçisi olarak Adana’dan Sayın Sıdıka Genç 
seçildi.  

Sıdıka Hanım video konferans ile katıldığı toplantıda 
hikayesini şöyle paylaştı:

Omurilik ameliyatı geçirdikten sonra oluşan yaralar 

yüzünden bacaklarımı kaybettim. Tuvalet büyük problem 
haline gelmişti. Yemek yemek istemiyordum, meyvenin tadını 
neredeyse unutmuştum.

1998 yılında ürostomi, 2006 yılında ise kolostomi ameliyatı 
oldum. Hayatım değişti diyebilirim. Artık daha az bağımlıyım. 
Ailem ve kardeşlerim hep destek oldular. İki bacağım yok, 
stomalarım var, ve evet, umut doluyum. Yaşamak güzel, en 
büyük dileğim ayağa kalkmamı sağlayacak rahat kullanımlı 
arabalardan sahip olmak. 

Yeni Hikayeler
7 Aralık 2017'de İstanbul’da yapılan "İlham Veren 
Stomayla Yaşam" hikayelerinin paylaşıldığı
Benim Hikayem Toplantısı'nda, yine birçok 
stomalı birey, stomaterapi hemşiresi ve 
doktorlarımız bizlerle birlikteydi.

 http://www.benim-hikayem.com/ 

Hazırlayan: Fulya Tüzüner Kd. Ürün Müdürü

Sizlerle paylaşmak istediğimiz bir çok hayat hikayesi var...
Detaylarına www.benim-hikayem.com adresinden ulaşabilirsiniz. 2011 yılından bu yana çok özel kişiler 
programa katıldı, elçilik görevini gönüllü olarak üstlendi ve yapılan toplantılarda hayat hikayelerini tüm 
ostomililerle paylaştılar. Buradan tekrar katılan, destek veren herkese teşekkürlerimizi iletmek isteriz.
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Programın çıkış noktası
1979 yılında Amerika'da San Diego 
Chargers kulübünde profesyonel futbol 
oyuncusu olan Rolf Benirschke, bir maç 
sırasında aniden yere yıkıldı ve ülseratif kolit 
teşhisi ile acil bir ostomi ameliyatı geçirdi. 
Artık bir ileostomiliydi. Ünlü biri olmanın 
getirisi, hayranları da onun hastalığından 
haberdar oldular. Sağlığına tekrar kavuşan 
Rolf profesyonel futbol yaşamına geri 
döndü ve 7 sezon daha futbol oynadı. Maç 

çıkışlarında neredeyse gittiği her yerde, mutlaka birkaç ostomili birey 
Rolf’a ulaşıyor ve onu çok şaşırtan birşey söylüyordu: "Rolf, benim 
gibi ostomili olan ilk tanıdığım sensin!" 
Hastalığın görülme sıklığını düşündüğünde bu Rolf’u gerçekten çok 
şaşırtmıştı ve işte o zaman ostomi ile yaşamın halka anlatılması ve 
ostomilileri bir araya getirecek bir program yaratılması gerektiğinin 
farkına vardı. GreatComebacks®, "Benim Hikayem" Programı, gerçek 
anlamda bu şekilde başladı. 1984 yılında Rolf liderliğinde, Amerika’da 
ConvaTec desteğiyle başlayan program, 2011 yılında ConvaTec 
Türkiye ve 3 büyük dernek (Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 
Türk Ostomi Cerrahi Derneği, ve Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri 
Derneği) işbirliği ile Benim Hikayem adı altında Türkiye’ ye de geldi.

Tüm Türkiye çapında başlatılan bu sosyal sorumluluk projesinin 
amacı dünyadaki diğer örnekleri gibi hayata tutunan, ostomisini 
hayatın merkezi yapmak yerine onunla mücadele ederek hayata 
kaldığı yerden devam eden ostomililere ulaşmak ve bizden 
hikayelerle, onlara ışık tutmak.
Başarılı bir iş adamı ve yazar olan Rolf 4 çocuk babası. "Ben 
istekliydim ama takım koçum da beni hastalıktan yeni kalkmış 
biri gibi görmek yerine, 2. şans isteyen oyuncu olarak gördü. 
İşte bu yüzden sadece ostomililerin değil, onların yakınlarının ve 
toplumun bilinçlenmesi çok önemli. Toplumun ostomiye bakış 
açısı değiştikçe imkanlar da farklılaşacak..."

Sizlerle paylaşmak istediğimiz bir çok hayat hikayesi var...
Detaylarına www.benim-hikayem.com adresinden ulaşabilirsiniz. 2011 yılından bu yana çok özel kişiler 
programa katıldı, elçilik görevini gönüllü olarak üstlendi ve yapılan toplantılarda hayat hikayelerini tüm 
ostomililerle paylaştılar. Buradan tekrar katılan, destek veren herkese teşekkürlerimizi iletmek isteriz.

Benim Hikayem Programına Katılım

Katılım için 18 yaşından büyük olmak, ostomi ameliyatı geçirmiş olmak ve imzalı başvuru formunu yetkili merkezlere 
ulaştırmak yeterli. Her yıl 30 Ağustos'a kadar toplanan başvuru formları bir seçici kurul tarafından değerlendiriliyor ve bir 

sonraki yılın program elçisi seçilerek hikayesinin tüm kanallardan paylaşılması sağlanıyor. Başvuru formunu web sitemizden 
indirebilir veya şubelerimizden temin edebilirsiniz. Sizi de aramızda görmek bizi mutlu edecektir.

TEMEL AİLESİ
2016 Türkiye Program Özel Ödülü
Eşim ve ben görme engelliyiz. Tarık erken doğdu, teşhis koyulup stomayla tanışmamız 
ise yaklaşık 80 günü buldu. Benim ilk sorum "görmediğimiz için bakımı yapabilecek 
miyiz?" oldu. Sonuçta önce küvezdeydi ve hastanede yardımcı oluyorlardı. Ama 
doktorumuz yapabileceğimizi söyleyerek bizi cesaretlendirdi. Sosyal hayatımız durmuş 
gibiydi. Moldable (elle şekillendirilen) adaptör kullanmaya başlayınca çok rahat ettik, 
sızıntı problemi olmaması çok büyük avantajdı bizim için, içimiz rahattı. Stomanın 
boyutu değişebiliyor, 15-25  mm arası olabiliyor. Kesilen adaptörleri kullanmak çok zor  
geldi bize. Ya kestirip almamız lazım, o da değişen stoma  büyüklüğüne göre uygun 
olmuyor. Kendimiz de kesebiliriz ama öğrenip pratik hale gelene kadar herhalde
150-200 adaptör harcamak gerekirdi herhalde. Bu yüzden moldable adaptör uygulaması 
çok kolay, stomanın büyüklüğü değişse  de ayarlayabiliyorsunuz. İlk duyduğumuzda 
“kim bilir kaç liradır bütçemiz yeter mi acaba?” diye düşünmüş, yine de ne olursa 
olsun deneyelim demiştik. Fiyatını duyunca “ne büyük zaman kaybı keşke daha önce 
bulsaydık” dedik. Muhteşem bir ürün, ayrıca pasta kullanmaya da gerek kalmıyor, 
temizliği kolay oluyor, çok pratik.

Program Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu, Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği, 
Türk Ostomi Cerrahi Derneği, Yara, Ostomi, İnkontinans Hemşireleri Derneği ve ConvaTec işbirliğiyle 

yürütülmektedir.

Çocuk ve Stoma 

Sizi tanıyabilir miyiz? 
1971 doğumluyum, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun 
olduktan sonra Ege Üniversitesi'nde ihtisasımı yaptım. 18 
yıldır Balıkesir’de görev yapıyorum. 

Çocuklarda stoma ameliyatına neden  ihtiyaç 
duyuluyor? 
Stoma açılmasını gerekli kılabilecek hastalıklar, başta 
anorektal malformasyonlar olmak üzere  Hirschsprung 
Hastalığı, nekrotizan enterokolit, volvulus ve intestinal 
atrezi gibi durumlar olabilir. Hastalıkların görülme sıklığı 
birbirinden farklıdır. Ayrıca travma nedeni ile de stoma 
gerekli olabiliyor. 

Ne sıklıkta doktor kontrolü gerekir?
Ameliyat sonrasında 15 günde bir, sonrasında ayda bir 
ve 3 ayda bir olmak üzere kontrol süreleri uzar. Bu tabi 
ki çocuğun durumuna göre de değişiklik gösterebilir. 
Stomada gaita çıkışı problemi, kanama veya ciddi şekil 
değişikliği gibi bir durum yok ise daha sık kontrole gerek 
yoktur. 

Aile için psikolojik destek alınmalı mı?
Her ameliyat hasta ve hasta yakını için destek alınması 
gereken durum yaratabilir. Stoma ameliyatında özellikle 
yeni doğmuş bir bebek bakımının üzerine ek ihtiyaçlar 
olacağı için, öncelikle ailenin, eğer stoma kalıcı olacak ise 
de, ileriki yaşlarda çocuğun psikolojik  destek alması yarar 
sağlayacaktır. 

Açılan stoma ne zaman kapatılabiliniyor?
Genelde 3-4 ay içerisinde kapanması öngörülür. 

Ameliyat sonrası özellikle dikkat edilmesi gereken 
konular var mı? Emzirme, banyo yaptırma gibi 
konularda neler önerirsiniz?
Ameliyat sonrası en önemli konu stoma ve etrafındaki 
cildin bakımı. Materyallerin çocuk cildine uygun 
seçilmesi, değişimin uygun sıklıkta, özellikle torba 
dolmadan yapılması önemli. Banyo yaparken stomanın 
açık bırakılmasını öneriyoruz. Sadece sert şekilde 
temizlenmemesi ve su ile sabun haricinde bir temizlik 
malzemesine gerek olmadığı konusunda bilgi veriyoruz. 
Emzirme sıkıntılı bir konu değil. Torba boş iken emzirirlerse 
hem anne hem çocuk rahat eder. 

Yiyecek kısıtlaması ya da özel bir diyet uygulaması var 
mı?
Emzirme sonrası bir diyetisyen kontrolünde olmak iyidir. 
Genel olarak bir yiyecek kısıtlaması olmamakla beraber, 
gaz yapan yiyecekleri dikkatli kullanmak ve aşırı baharat 
tüketiminden kaçınmak uygundur.  

Kullanılan ilaçlar stomayı etkiler mi? 
Dışkı akışkanlığını ve kimyasal özelliğini etkileyebilecek 
ilaçlar kullanıldığında bakıma ekstra özen gösterilmeli. 

Okul hayatı etkilenir mi? Spor yapmasında bir engel 
var mı?
Genelde çocuk bu duruma alışarak büyür. Alınacak 
psikolojik destek yarar sağlayacaktır. Özellikle öğretmeninin 
ve okul arkadaşlarının varsa okul hemşiresinin durumdan 
haberdar edilmesi sosyal açıdan da kolaylık sağlar. 
Özellikle kontrolsüz gaz çıkışı durumu olabileceği 
konusunda tüm sosyal çevre  
bilinçlendirilmeli. Spor 
yapması istediğimiz 
bir durum, her 
sağlıklı birey gibi 
spor önemli. 
Stomaya darbe 
gelmesinine 
yol açabilecek 
dövüş – temas 
sporları 
olmadığı 
sürece keyifle 
arkadaşlarına 
katılabilirler. 

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinden Sayın 
Op. Dr. Murat Sabri Yılmaz sorularımızı cevapladı. 

Op. Dr. Murat Sabri Yılmaz 
Balıkesir Atatürk Şehir 
Hastanesi

Röportaj;
Tahsin Semizoğlu

Ticari Satış
Operasyonları Şefi

İstanbul
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Sizi tanıyabilir miyiz?
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim 
Dalı, Kolorektal ve Pelvik Cerrahi Ünitesinde çalışıyorum. 
30 yıllık hekimim, 20 yıldır da bu üniversitede görev 
yapıyorum. 

Stomayla yaşam bir hastayı nasıl etkiliyor?
Stoma açılması, özellikle hemen ameliyat sonrasında 
hastaları birçok yönden etkileyebiliyor; bir yandan hastalık 
tanısı, bir yandan da değişen beden bütünlüğünün yarattığı 
problemler konusunda hastaların mutlaka desteklenmesi 
ve çok iyi bilgilendirilmesi gerekmekte. Stomanın geçici 
ya da kalıcı olmasına bağlı olarak detaylı yönlendirmeler 
yapılmalı, hastanın uyumu için destek verilmelidir. Özellikle 
yaşamanın ne kadar heyecan verici, coşkulu bir doğal 
süreç olduğunu anlatmalı, stomanın sağlayabileceği yeni 
hayat deneyiminden, rahatlıklardan söz edilmeli. 

Ailede kolorektal kanser varsa, diğer fertler nasıl bir 
taramadan geçmeli?
Ailede kolorektal kanser varsa, bireyde de gelişim riski, 
diğer aile fertlerinde genetik risk açısından bunun olmadığı 
bireylere göre, genetik hasarın birikim şiddetine de bağlı 
olmak üzere, en azından 3 ila 5 kat artmaktadır. Bu 
nedenle en büyük yanılgı “şikayetim yok ki, ne için 
doktora gideyim?” düşüncesi olur. Aile fertlerinde 
değişik oranlarda geçiş olabilir, genetik hasarın geçiş 
gücüne ve özelliğine göre, bireyselleştirilmiş bir genetik 
danışmanlık verilmeli ve bu öneriler çerçevesinde hastanın 
mutlaka uyum göstererek, şikayet olmasını beklemeksizin 
tarama yaptırması gerekmektedir. 

Sağlıklı bireylerde tarama gerekli mi? 
Şikayeti ya da genetik riski olmayan bireylerde de bir 
görüşe göre 40 yaş, daha çok fikir birliği olan başka 
bir görüşe göre ise 50 yaş tarama için uygun görülür. 
Gaitada gizli kan testi, ve bunun pozitif olması durumunda 
kolonoskopi yapılması gerekmektedir. 

Ameliyat sonrası olası problemleri, özellikle fıtık 
oluşumunu, önlemek için hastalar neler yapabilir? 
Biliyorsunuz önce hastalıklı organı çıkarıyoruz ve belli 
şartlar söz konusu ise, özellikle dışkımızı tutmaya yarayan 
özellikli kas yapılarını, yani sfinkterleri ele geçirmiş hastalık 
varsa, bunlar da alınarak hastalık uzaklaştırılmakta ve 
kalın bağırsaktan karın ön duvarına suni bir makat ağzına 
benzeyen bir atım yolu yapılmaktadır. Buna stoma diyoruz.  
Bazı durumlarda, örneğin; hastanın kilosu çok olduğunda, 
ileri yaşta kollajen harabiyeti olduğunda, astımı - bronşiti 
ya da damar sertliği olan hastalarda, aşırı sigara içen ya 
da ağır zorlu işlerde çalışan kişilerde, çok doğum yapmış 
ya da karın duvarından çok ameliyat geçirmiş hastalarda, 
bir de stoma doğru teknikle yerleştirilmemişse fıtık oluşma 
riski yüksek oluyor. Bunu önlemek için, hastanın ameliyat 
sonrası dönemde özellikle ilk 90 gün kollajen sentezinin 
olduğu dönemde, ağır kaldırması zorlanması gereken 
işlerden kaçınması, mümkünse kilo vermesi için gayret 
etmesi, stoma bakımı için destek ve öneriler alması uygun 
olacaktır. Bazen saydığım risklerden birden fazlasına sahip 
hastalarda, koruyucu, stoma yeri fıtığını önleyici yamalar 
da daha ilk andan konabilmektedir. 

Problemli stomalarda revizyon yapılıyor mu?
Elbette yapılıyor, stoma sarkması, stomanın büzüşmesi,  
stoma çevresinde ülserler olması, stomanın karın içine 
doğru geri çekilmesi, zayıf nokta olduğu için stoma 
çevresinde büyük fıtık gelişmesi ve fıtık gelişimine bağlı 
bağırsak tıkanıklığı olan hastalarda, çok çeşitli revizyonlar 
yapılabilmektedir. Bu revizyonların başarılı olması beklenir 
ama bu sorunların belli oranda da tekrarlama riski vardır.  

Stoma terapi ünitesi 
ne zamandır aktif? 
Ne tür çalışmalar 
yapıyorsunuz?
2008 yılından beri hizmet 
vermekteyiz. Çarşamba 
günleri öğleden sonra 
kolorektal cerrahi polikinik 
gününde ayaktan hastalara 
hizmet veriyoruz. Eğer acil 
bir durum olursa hastalar 

bize telefonla ulaşıyor ve randevu ile de görüşmeler 
sağlıyoruz. Dış merkezde ameliyat olan hastaların 
evraklarını da bulunduruyoruz, gerek internetten gerekse 
telefonla randevu alarak gelebiliyor ve bizden stomaya 
yönelik bakım konusunda ya da akıllarına takılan sorular 
konusunda destek alabiliyorlar. Diğer günler hafta içi 
serviste yatan yeni ameliyat olmuş ya da servise yatan 
eski hastalarımızın kontrollerini yapmaktayız. 

Ameliyat sonrası takip nasıl yapılıyor, ne sıklıkla 
görüyorsunuz hastaları?
Bizim burada yatan hastalarda ameliyat öncesinde başlar 
eğitimlerimiz ve ameliyat listesine göre bir gün öncesinden 
hastalar ile görüşüp hem  stoma yeri işaretlemesi 
yapıyoruz hem de ürün kullanımı hakkında genel bilgiler 
veriyoruz, eğer kafalarında yanlış algılar varsa onları 
düzeltiyoruz. Genelde pek bilinirliği olmadığı için, 

hastalar çevrelerinde pek karşılaşmamış oluyorlar stomalı 
bireylerle. O yüzden ameliyat sonrası uyumun yüksek 
olması, kendilerini stomalı yaşama daha kolay adapte 
edebilmeleri için bilgiler veriyoruz. 

En sık karşılaşılan problem ne oluyor? Çözüm için 
neler öneriyorsunuz?
Genellikle cilt sorunları ile karşılaşılıyor;  hiperplazi 
olabiliyor, tahriş olabiliyor… Adaptör kesimindeki hatalara 
bağlı olarak cildin dışkı ile temas etmesi sonucunda oluşan  
problemleri  poliklinik kontrollerinde farkettiğimizde, 
hastaları tekrar çağırıyoruz ve gerekli ürünleri 
kullanmasına yardımcı oluyoruz. Bazen de hastanın 
kullandığı ürünler birtakım problemlerden dolayı hastaya 
uygun olmuyor, doğru malzemeyi doğru yerde kullanmasını 
sağlıyoruz. 

Stoma terapi hemşiresinin olması hastanın yaşam 
kalitesini nasıl  etkiliyor? 
Aldığımız geri bildirimlere dayanarak oldukça olumlu 
etkilediğini söyleyebilirim. Çünkü bu konuda çok desteğe 
ihtiyaçları var hem hastaların hem de ailelerin. 
Biz elimizden geldiğince yeni yaşamlarına uyumun en kısa 
sürede sağlanmasına ve sosyal yaşama geri dönmeleri için 
gerekli desteğin verilmesine çalışıyoruz. Bazen psikolojik 
olarak verilen destek daha ön planda oluyor, ailelerin, 
eşlerin, çocuklarının endişelerini konuşuyor ve uygun 
yönlendirmeler yapıyoruz.  

Öncelikle olası risklerden toplumu haberdar etmek, risk grubunda
olmasa da tarama testlerinin yaptırılmasını sağlamak, birçok olgunun 
erken teşhisini mümkün kılacaktır.

Farkındalık Yaratmak
Çok Önemli

Kolorektal cerrahi konusunda ne tür bilinçlendirme 
çalışmaları yapılıyor üniversitenizde?
Dokuz Eylül Üniversitesi'nde kolorektal cerrahi uzun 
yıllardır disiplinli ve düzenli bir birim olarak çalışmakta 
ve çarşamba günleri birçok disiplinin de katıldığı ortak 
konsey gerçekleştirilerek, gerek iyi huylu gerek kötü 
huylu hastalıkların, tanı ve tedavisinde planlama, 
kararlaştırma ve sonuçlarını izleme şeklinde bir çalışma 
sürdürülmektedir. Bu çerçevede hastalarımıza da gerek 
moleküler genetik bölümünde danışmanlık verilmekte,  
gerekse de farkındalık ayında üniversite içerisinde 
duyurular ve konuşmalar konferanslar yapılmaktadır. 

TKRCD hastaya yönelik ne tür aktiviteler yapıyor?
Türk Kolon Rektum Cerrahi Derneği zaman zaman 
özellikle farkındalık ayı olan  Mart ayında, gerek Ankara'da 
Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa, gerekse İstanbul'da kurum 
katılımıyla, sivil toplum örgütlerinin düzenlediği kolorektal 
kanser ve polip gelişimi, bu konulardaki riskler 

ve yapılabilecekler konusundaki toplantılara söyleşilere ve 
sosyal aktivitelere katılmakta etkin bir rol oynamaktadır.
İnsanlar organizmayı mekanik bir alet gibi görüyor ve  
arabanın arıza vermesi gibi düşünüyorlar. Maalesef 
sadece bir sorun, bir şikayet çıkması durumunda hastalık 
olabildiğini ön görüyorlar. Bunu değiştiremediğimiz, ve 
düzeltemediğimiz için üzüntü duyuyorum. Halbuki çok 
sinsi, şikayet oluşturmadan ilerleyebilen ve klinikte de artık 
saptanabilir hale geldiğinde tedavi çabalarının çok kısıtlı 
olduğu, yarar sağlanamadığı çok sayıda hastamız var. Bu 
nedenle değişmeyen gerçek erken tanıdır. Erken tanıyı 
koyabilmek için mutlaka ve mutlaka şikayet olmaksızın, 
devletimizin de sağladığı tarama testi için sağlık ocaklarına 
başvurmalarını ve yüksek tanı oranına sahip, dışkıda 
gizli kan testi yaptırmalarını öneririm. Zahmetli gibi gelen 
bu iş için kısacık bir zaman ayırmaları ve devamında 
yaptıracakları bir kolonoskopiyle sonrasındaki 5 yıl için bu 
risklerden uzak olabileceklerini anlatmalıyız.Prof. Dr. Selman Sökmen

Türk Kolon Rektum 
Cerrahisi Derneği Başkanı

9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  Stomaterapi Hemşiresi Deniz Cenan sorularımızı yanıtladı. 

Burak Sevgili
Kıdemli Hasta İlişkileri

Temsilcisi
İzmir
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yüksek tansiyon

bağışıklık sistemi 

astım

otonom sinir sistemi dengesizlikleri

psikolojik ve strese bağlı bozukluklar

Batı tıbbının tanımlamış olduğu yaklaşık 45 bin hastalık bütünsel sağlığımıza gösterdiğimiz özen kadar bizden uzak durabilir. 
Doğru nefes alamamak günümüzün en temel sağlık problemlerinden biridir. Bilimadamları tarafından kronik hastalıkların 
artmış olmasının en önemli nedeni olarak bu gösterilmekte ve dünya nüfusunun sadece %3’ünün ideal normlarda nefes aldığı 
belirtilmektedir.
Nefeste Saklı Hayat - Gündelik Yaşam İçin Burun Nefesleri Kılavuzu isimli ilk kitabımda hem illüstrasyonlar, hem de video 
film uygulamaları ile birlikte anlattığım, burundan alınıp verilen, kontrollü ve ritmik nefes egzersizlerinin olumlu olarak etkilediği 
durumlar; 

olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra nefes egzersizlerinin travma sonrası stres bozukluğu
belirtilerini iyileştirdiği ve çok farklı bağımlılık problemleri olan kişilere yardımcı olduğu,
stres hormonu olan kortizolu düşürdüğü, uyuma düzenini iyileştirdiği ve genel olarak huzur
ve iyilik duygusunu geliştirdiği yüzlerce klinik araştırma neticesinde kanıtlanmıştır.

Her gün düzenli olarak stres yönetimi egzersizleri yapılması öneriliyor.
Bilim adamları çağımızda kronik hastalıklardaki artışın en önemli nedenlerinden biri olarak fiziksel ve zihinsel stresi göstermektedir.  
Modern dünya insanı 100 yıl öncesine göre iki üç kat daha fazla solunum yapmakta olduğu halde bedensel dengeyi kuramıyor 
çünkü kronik stres nedeniyle diyafram nefesi yerine göğüs nefesine geçmiş ve daha da kötüsü hem gündelik hayatında, hem de 
gece uyurken burun nefesi yerine ağzını açarak nefes alıp vermektedir.  Ağızdan alınan nefesler fizyolojimizde denge kurmak 
yerine dengesizlik yaratmaktadır. 

Doğru Nefes Alıp - Vermek Bütünsel Sağlığımız 
Açısından Çok Önemli

Doğru Nefes
Alıyor musunuz? 

Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta nefes verme esnasındadır.
Nefesi verirken aldığınız nefesin tamamını ama tamamını boşaltmayı hedeflemelisiniz. O yüzden ben 
hep “aldığınız nefesin tamamını yavaşça boşaltmayı araştırın” derim. Çünkü “evet, artık nefesim bitti” 
dediğiniz anda dahi, göğüs kafesiniz boyunca uzanan intercostal kasları sıkarak, bir nebze daha nefesi 
boşaltabildiğinizi deneyimlersiniz. Nefes egzersizlerinin sırrı nefes almada değil, nefes vermede saklıdır.

Verdiğiniz nefes süresi, aldığınız nefes süresinden ne kadar uzun olursa şifalanma ve dengelenme de 
o derece hızlı ve etkili olur. Çünkü nefes alırken sempatik sinir sistemi uyarılırken, bizi şifalandıran ve 
iyileştiren para-sempatik sinir sistemi ise nefesi verirken devrededir. Yani bizi özetle mutlu eden kısım 
nefesi vermede gizlidir. O yüzden bu egzersiz boyunca nefesi verirken, her zaman daha uzun bir sürede 
nefesi vermeyi araştırın. Ama bunu yaprken de kesinlikle kendinizi zorlamayın.

Göreceksiniz, siz her gün bu egzersizi çalıştıkça zaten nefes verme süreniz otomatik olarak uzamaya 
başlayacaktır.

Diyafram Nefesi Uygulama :
1. Omurga dik duracak şekilde konforlu olarak oturun. 
2. Diz kapağı ve kalçanızın aynı hizada olduğunu kontrol edin; diziniz kalçanızdan daha düşük                            
    bir seviyede ise ayağınızın altına bir yükselti yerleştirin.
3. Gözlerinizi nazikçe kapatın. 
4. Ağzınızı kapatın ve dilinizin ucunu en ön iki dişinizin hemen arkasına, hafifçe üst damağa da değecek                                  
    şekilde Ateş Noktasına getirin. Bu nokta dilin ağzın içindeki doğal dinlenme noktasıdır; o yüzden dil bu   
    noktadayken gergin değil tam aksine son derece rahat bir konumda durur.
5. Hiç acele etmeden, sakince burnunuzdan nefes alıp vermeye başlayın.
6. Nefes alırken karnınızın şişerek genişlediğini,
7. Nefes verirken ise karnınızın inerek, omurganıza doğru çekilme hareketini farkedin.
8. Nefes alıp verirken kendinizi asla zorlamayın. Bu bir nefes egzersizidir diye uzun uzun ve derin nefesler    
    almanıza hiç gerek yok. Akciğerlerinizin kapasitesi kadar nefes alın. 
9. Bu egzersize en az 5 dakika, ideali 10 dakika kadar devam edin. 

Zaman dolduğunda saat alarm verdiği gibi hemen gözlerinizi açarak sakın ayağa kalkmayınız. Yoksa 
başınız dönebilir. Önce nefes alıp verme ritminizi otonom sinir sistemine bırakın ve daha sonra  parmak 
uçları ve ellerinizi hareket ettirmeye başlayarak, gözünüzü açmak için hazır olduğunuzda açınız.

Unutmayın,
Ana yemeklerden hemen sonra ne nefes,               
ne de meditasyon teknikleri uygulanamaz. Bol şifalar dilerim.

Bu nedenle stresten korunmanın ilk yolu olarak;

       gündelik yaşamınızda yemek yerken, konuşurken, şarkı söylerken veya fiziksel efor sarfettiren bir aktivite halinde   
       olmadığımız zamanlarda sadece burundan nefes alıp vermeli
       ve her gün düzenli olarak stres yönetiminde etkili olan en az 5 dk. Diyafram Nefesi uygulanabilir.

Nefes insan bedenindeki birincil detoks sistemidir ve doğru 
kullanıldığında hem fiziksel, hem zihinsel, hem de ruhsal 
yönden denge, canlılık, huzur, neşe ve sağlık yaratır.   

Ebru Şinik
Bütünsel Sağlık ve
Ayurvedik Yaşam

Danışmanı

10
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Fulya Tüzüner
Kd. Ürün Müdürü

Yoksa işlemi sadece teknik olarak görürseniz, sizin bir 
marangozdan farkınız kalmaz. Herkesin anatomisi, giyim 
tarzı farklıdır.
Kimisi yüksel bel giymeyi tercih eder, kimisi kemer, 
kimisi askı kullanır. Vücudun katlantı bölgelerine dikkat 
etmek gerekir, ayrıca kişinin de vücudunun neresinde 
olmasını istediğini sormak lazım. Ayrıca bu bir ekip işi; 
diyetisyen, stomaterapi hemşiresi ve cerrah.

Hastalar ne zaman yaşamlarına devam eder hale 
gelebilirler?
Teorik olarak ameliyatın ertesi günü hasta evine gidebilir. 
Ama öncelikle stoma bakımının öğretilmesi için 48 saata 
kadar hastanede tutabiliyoruz. 

Herkese uygun mu?
Teorik olarak tabi ki herkese stoma açabilirsiniz. Ama 
yapılmalı mı, bu kişinin durumuna ve ihtiyaçlarına göre 
kişiselleştirilmesi gereken bir karardır. Öncelikle yaşanan 
dışkı yapamama veya dışkılamayı kontrol edememe 
durumunun başka yollarla çözülemeyeceğinin kesin 
olmasına bakarız. Yeni tedaviler çıkıyor mesela sakral 
sitimilasyon tedavisi gibi; sinir köklerinin uyarılmasıyla 
dışkılama ve idrar fonksiyonlarının kontrol edilebilmesi. 
Gün gelecek torbaya gerek kalmadan insanlar tuvalete 
gidip dışkılama yapabilecek hale gelecek. Başka bir 
yol, yapay sfinkter dediğimiz yapılar oluşturuluyor. Ne 
kadar başarılı derseniz, şu an bu yöntemler emekleme 
aşamasında. Vücut bütünlüğü esastır, vücut bütünlüğünü 
bozacak bir yöntem ilk sırada tercih edilmemekle birlikte 
yaşam konforu düşünüldüğünde stoma açılması uygun 
olan birçok vaka vardır.  

Hasta dilerse ameliyatın geri dönüşü var mı, stoma 
kapatılabiliyor mu? 
Evet geri dönüşü var ama fonksiyonların ne kadarının 
normale döneceğini bilemezsiniz. Her ameliyatın kendine 
göre riskleri vardır. Bunun da hasta ile en başında 
paylaşılması lazım. O yüzden paraplejik hastalarda stoma 
ameliyatını geri dönüşümsüz olarak düşünmek daha 
yerinde olacaktır. Ama anüsün durduğu ve iptal edilmediği 
her durumda hasta isterse tabi ki stoma içeri alınabilir. 

Stoma kaynaklı problem yaşayabilirler mi? 
Komplikasyon riski tabi ki vardır. Çünkü stoma sadece 
bağırsağın karın duvarına getirilmesi değil, nasıl karın 
içinde anastomoz dediğimiz bağırsağın bağırsağa dikilmesi 
ciddi bir olaysa, stoma da ciddi bir durumdur. Erken ve 
geç dönem komplikasyonlar burada da geçerlidir. Erken 
dönemde, kanama ya da stomanın geriye kaçması 
komplikasyonlar arasındadır. Uzun dönemde ise fıktık 
sorunu olabilir. Şimdi profilaktik meş uygulamaları başladı. 
Ama vücuda giren her yabancı cisim gibi bunlarda da 
komplikasyon riski olabiliyor. Sonuçta artı ve eksileri 
değerlendirip esasında bir matematik hesabı yapmak 
gerekebiliyor.

Sayın Gülçin ERDİŞ
1970 doğumluyum, 1987’de yüksekten düşme sonucu 
belimde oluşan 3 kırıktan birinin omuriliğimi parçalaması 
sonucu sakatlanarak tekerlekli sandalye kullanmaya 
başladım. Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) Sosyal 
Bilimler Bölümü mezunuyum. Oldukça aktif bir yaşantım 
var. Ancak dışarı çıktığımızda en çok fiziki engeller ile 
karşılaşıyorum. Her yerde rahatça kullanacabileceğimiz wc 
ler bulunmuyor maalesef. Bulunsa da temizlik söz konusu 
olmuyor. Emre Bey’in de bahsettiği gibi omurilik felçlilerin 
çoğunda mesane ve gaita kontrolü olmuyor. Kaçak ile de 
başbaşa kaldığımızda nerede/nasıl temizleneceğiz derdi 
başlıyor. Bu sorun da sosyaleşmemizde sorun yaratıyor. 
Yaşam kalitemizi sıkıntıya soktuğu anda bence stoma 
amaliyatı bizim için en iyi çözüm. Ben daha önce ameliyat 
olmuş arkadaşlarımdan öğrendim. 
Yıllarca çeşitli nedenlerle aldığım antibiyotikler bağırsak 
floramı bozduğu için epey sıkıntı çektim. Stoma 
ameliyatından sonra sıkıntım bıçak gibi kesildi ve çok 
rahatladım, yaşam kalitem arttı. 
Ameliyat sonrası ilk birkaç gün destek aldım bakım 
konusunda ama sonra kendim yapmaya başladım, büyük 
rahatlık. Keşke çok daha önce olsaydım stoma ameliyatını. 
Bence hiçbir engelli gaita problemiyle uğraşmamalı.

1994 Sakatlar Derneği'nin kurucu üyesiyim. Türkiye’de 
engelli olarak birçok ilki başardım:   
•1996 Türkiye’nin ilk engelli dalgıcı (Dalmak Özgürlüktür 
 projesi)
•1997 Türkiye'de ilk paraşüt kullanan engelli (Fethiye 
 Babadağı’ndan 1900m. atlayış gerçekleşti.) 
•2001 Kızıldeniz'de çekilen Dalmak Özgürlüktür Belgeseli 
 ki bu belgesel J.M.COUSTEAU’nun Fiji Adaları’nda 6 
 engelli ile çektiği Engelli Dalışı Belgeseli'nden sonra 
 2.belgeselidir. 
•2001 Türkiye’nin İlk engelli kayakçısı 
•2001 Türkiye’nin ilk Modern Dans Grubu dansçılarından
 (Farklı Bedenlerle Dans Projesi)
•2004 Türkiye’nin ilk engelli tenisçilerinden (Wimbledon  
 Şampiyonu Pat Cash ile maç yaptım), teniste birçok    
 derecem var, 2010’da Tekerlekli Sandalye Tenisi Milli 
 Oyuncusu oldum.
•2017 Tuğçe Tuna-15.İstanbul Bineali içinde Beden 
 Damlaları performansı sanatçılığı yaptım.

Sayın Prof. Dr. Emre BALIK;
Omurilik (Parapleji) Felci olan bireyler ne gibi günlük 
zorluklarla karşılaşıyorlar? 
Paraplejik hastalar farklı konularda problem yaşayabilirler. 
Fiziksel olarak seviyesine ve etkilenen ekstremitelere 
bakmak lazım. Sadece kollar bacaklar olarak 
düşünülmemeli aynı zamanda leğen kemiğinin içindeki 
organlar da etkilenebilmekte. Nedir bunlar: dışkılama 
fonksiyonu için rektum dediğimiz makatın depolama kısmı, 
dışkılama kısmı, mesane dediğimiz idrar kesemiz ve cinsel 
organlarımız etkileniyor. Kısacası sadece hareket kısıtı 
değil, boşaltım ve boşaltımı kontrol edememenin başta 
geldiği birçok doğal fonksiyon da engelleniyor. 
Sindirim sistemi cerrahisi olarak, rektumun çalışmadığı, 
makat kaslarının gevşemediği yani dışkılamanın 
yapılamadığı veya kontrol edilemediği durumlarda, 
stomaya başvurabiliyoruz. Çünkü dışkılamanın olmaması 
uzamış konstipasyonlara yani kabızlığa yol açıyor, 
bu durumlarda bazen elle kendileri boşaltma veya 
hastanelerde lavman yöntemiyle boşaltım sağlanması 
yoluna gidilebiliyor. Ancak eğer kişi kendi bakımını 
yapamaz ise dışkı kaçırabiliyor ve eğer bunu fark etmez 
ise bununla ilgili hijyen sorunları ve sosyal sorunlar yaşıyor. 
Birçok hasta eve bağımlı oluyor ve sosyal hayata dönme, 
topluma tekrar kazandırılma zorluğu yaşıyor. 

Çalışabilecekken iş hayatından çekilmek zorunda kalan 
birçok hasta var. 
İdrarı nasıl hallediyorlar diye soracak olursanız, o da 
stomayla çözülebilir ama idrarı kendi kendine boşaltmanın 
başka yöntemleri de var. 
Anüse ise doğrudan ulaşımımız olamadığı için  bağırsağın 
uygun bölümünü karın duvarına dikmek gerekebiliyor. 

Nasıl bir ameliyat? 
Öncelikle bu tip hastalarda ameliyat planlı olmalı, 
öncesinde birey stomayı fikren kabullenmeli çünkü sonuçta 
vücut bütünlüğünüzü bozacak bir işlem yapılıyor. 
O yüzden kişinin buna hazır olup olmadığı hekim 
tarafından değerlendirilmeli, gereğinde psikiyatri 
hekiminden görüş alınmalıdır.
Yine ameliyat öncesinde stomanın açılacağı yer vücut 
anatomisine en uygun olacak şekilde belirlenmeli. Hastaya 
detaylı bilgi verilerek ne tip bir stoma, yani ileostomi mi 
yoksa kolostomi mi istediği sorulmalı ve tüm koşullar 
değerlendirilerek karar verilmelidir.  

Kalın bağırsağın vücut için önemli görevleri vardır. Bu 
yüzden ideal olan su ve tuz dengesinin daha kolay 
sağlanması için kalın bağırsağın ağızlaştırılarak kolostomi 
açılmasıdır. Ancak kalın bağırsakta daha önceden yapılmış 
bir ameliyat, ya da karın duvarına getirilmesine engel bir 
durum olabilir. Ayrıca kolostomide daha çok koku sorunu 
olabileceğinden, bu tür durumlarda ince bağırsağın 
ağızlaştırılması yani ileostomi tercih edilebilir. Bu konuda 
hasta bilgilendirilmeli ve ileostomi açılacak ise mutlaka 
su ve tuz kaybının yerine konacak şekilde bir hayat 
sürülmesi gereklidir. Ayrıca mesanenin de zamanında 
boşaltılamaması sonucu oluşabilecek reflüler gözönünde 
bulundurulmalıdır.  

Eğer karında daha önceden büyük bir ameliyat 
geçirilmemişse, laparoskopik olarak girilip inceleme 
yapılabilecek durumda ise uygun bir bağırsak kısmı karın 
duvarına getirilip dikilir. Bu tür planlı bir ameliyat zaten kısa 
sürecektir. 
Bazı durumlarda kolostominin yanısıra, idrar boşaltımı için  
ürostomi de açılabilir, minimal invaziv yöntemlerle. Ancak 
genellikle idrar boşaltımı için diğer sistemler tercih edilir.
Önce planlama, doğru endikasyona doğru karar, 
sonrasında işlemin kendisi… 

Koç Üniversitesi Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Emre Balık, 
Stomaterapi hemşiresi Gözde Türkmenoğlu ve ostomili bireyler Binnur 
Semiz ve Gülçin Erdiş ile paraplejik hastalarda tercihli stoma ameliyatı 
üzerine bir röportaj gerçekleştirdik. 
 

Paraplejik Hastalarda 
Tercihli Stoma Ameliyatı 
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Hastanede yatış sürecinizden bahsedebilir misiniz?
09.02.2018 tarihinde hastaneye yattım ve 13.02.2018 Rektum Ca nedeniyle opere oldum.

Neden Avelle kullanma gereği duyuldu?
21.02.2018’de taburcu oldum ancak insizyon hattında iki gün ara ile iki defa dikiş atıldı ve
açıklık oluştu. Yara tedavisini sağlamak için AvelleTM kullanıldı. 03.03.2018 itibari ile evde
tedaviye devam ettim.

Uygulama öncesini ve sonrasını karşılaştıracak olsanız neler söylersiniz?
Öncelikle, insizyon yerindeki ağrı fark edilir oranda azaldı. Akıntı kesildi. Yaramın 
iyileşiyor olduğunu görmek psikolojimi çok rahatlattı. Ayrıca bir daha dikiş atılmasına 
gerek kalmadığını duyunca çok mutlu oldum. Ameliyat sonrasında taburcu olduğumda 
yara yerime günde iki defa pansuman yapılması gerekeceği söylenmişti ama AvelleTM 
uygulandıktan sonra bu pansuman sayısı 3 günde bire kadar düştü. Bu sayede sosyal 
yaşantıma aktif bir şekilde devam ettim. Tedavinin günlük yaşantıyı kısıtlamaması 
mükemmel bir duygu.

Tedavinin sonlandırılmasına ne zaman karar verildi?
Toplam 13 günde yaram tamamen iyileşti ve 16.03.2018 tarihinde tedavim son buldu.

Yara İyileşmesinde
Negatif Basınç, 
Pozitif Güç
Yara iyileşmesi ve insizyon tedavisinde en hızlı çözümü, hastanın kolaylıkla taşıyabileceği bir 
cihaz ve HydrofiberTM temas örtüsü ile sunuyoruz. İnsizyon hattında AvelleTM  kullanmış olan 
Sayın K.Ş. yorumlarını bizlerle paylaştı.

Burak Sevgili
Kıdemli Hasta İlişkileri

Temsilcisi
İzmir

Stomaterapi Hemşiresi 
Sayın Gözde TÜRKMENOĞLU

Sayın Binnur SEMİZ
2015 Türkiye Benim Hikayem 
Sosyal Sorumluluk Projesi, 
Program Elçisi

Siz stomaterapi hemşiresi olarak neler anlatıyorsunuz tercihli ameliyat olan 
hastalara?
Gülçin Hanım benim tercihli ameliyat olmuş ilk hastamdı. Genelde durumu araştırıp 
geldikleri için öğrenme süreçleri diğer hastalara göre daha kısa oluyor. Zaten birçok 
sorunun cevabını bilerek geliyorlar. Stomaya bakmakta, onu kabullenmekte zorluk 
yaşamıyorlar. Bakım sürecini de oldukça kolay öğreniyorlar.

Dikkat etmeleri gereken ek bir konu oluyor mu?
Gözlemlediğimiz kadarıyla hayatlarına herhangi bir kısıtlama getirmiyor. Sadece her 
hasta gibi onları da ameliyat sonrası 1. Hafta ve 10. Günde takip için çağırıyoruz. 
Ondan sonrasında eğer hastanın yaşadığı bir problem yoksa tekrar çağırmıyoruz, 
takipleri telefonla yapıyoruz. Beslenme ve sıvı alımı konusu önemli olduğu için detaylı 
bilgilendirme yapılıyor. Her şeyi yiyip içebilirler, su alımı herkes için olduğu gibi stomalı 
bireyler için de önemli. Bakım konusu hastanede yatış süresinde öğrenildiği için bir 
sıkıntı olmuyor. Zaten tek ihtiyaçları su ve sabun. Cildi temiz tuttukları sürece bir 
problem olmasını beklemiyoruz. 

1969 doğumluyum. 1998 yılından 
itibaren omurilik felçlisi olarak yaşamımı 
sürdürüyorum. Özellikle dışarı çıktığımızda 
engelleyen kaldırımlar, hareket 
kabiliyetinizi kısıtlayan rampaların önüne 
park etmiş arabalar gerçekten hayatınızı 
çok zorlaştırıyor. Tekerlekli sandalyede 
ülkemiz şartlarında sosyal alanın kısıtlı 
olmasının yanında bilindiği üzere tuvalet 
ihtiyaçlarını gidermek, zamanlamasını 
ayarlamak başlı başına bir sorun. 
Paraplejik hastaların bazıları bununla 
başa çıkmak için yemeği kısıtlamakta 
hatta çoğunlukla dışarı çıkma lüksünü 
kaybetmiş durumda. Bir çoğu hala bez 
kullanmaktadır. 

Benim için ostomi ameliyatı bir 
hastalık nedeniyle değil, hayat kalitemi 
arttırabilmem açısından bir gereklilikti. 
2011'de kolostomi ameliyatı olmayı 
seçtim. Şimdi bağımsız olarak hareket 
edebiliyorum, kendimi sınırlamıyorum, 
daha özgürüm, daha az banyo yapma 
ihtiyacım oluyor. 

Özellikle yiyecek kısıtlaması yapıyordum ki 
dışarı çıkabileyim. Çok aç kaldığımı bilirim. 
Stoma açıldıktan sonra istediğim saatte, 
istediğim şeyi yiyebiliyorum.

Tüm omurilik felçli hastalara yeni hayatımı 
anlatmak, bu özgürlüğü onlarla paylaşmak 
istiyorum. 
Ne olduğunu bilsem de ilk stomayı 
gördüğümde iki saniyeyi almayan bir 
çığlık attım. En büyük desteğim kardeşim 
Tahsin oldu. Sonrasında kendimi ne 
kötü hissettim ne de pişman oldum.Tüm 
sıkıntılarım geride kaldı. 

Eskiden 24 saat yalnız kalmaya korkardım, 
evde sürekli yardımcım vardı. 
Stomalı yaşama geçince daha az bağımlı 
oldum, sadece banyo günlerimde ya da 
evin genel temizlik günlerinde yardım 
alıyorum. 

Çalışmayı seviyorum ve hayatın 
güzelliklerini yaşıyorum.

Omurilik felcini daha tam tanımadan, 
yürüyecek miyim, yürümeyecek miyim 
daha bilmezken, hastanede  “tak” denilen 
idrar boşaltma yöntemini öğrettiler.

Stoma ameliyatını da tam da o günlerde 
olmuş olmayı tercih ederdim. Bu 
arkadaştan, daha önce ameliyat olmuş 
birinden duyulmayı beklenecek bir bilgi 
değil bence. 

Yetkililerin bilinçlendirme çalışmaları yaparak omurilik felçli hastalara ulaşıp 
yaşam kalitelerini benim yaptığım gibi artırmaları konusunda yardımcı 
olmalarını rica ediyorum. Sadece biz hastalardan değil unutmayın ki onlarla 
beraber yaşayan kişilerden de çok şey çalınmış oluyor. Vakit değerli bedeli 
ölçülemeyecek bir şey. 
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Hazırlayan
Mevlüde Aydın

Hasta İlişkileri Temsilcisi
İstanbul

Stoma ve Cinsellik 

Kadınlar için
• “Doğum kontrol hapı” kullanıyorsanız, özellikle   
  bir ileostominiz olduğunda, doğum kontrol hapınızı       
  değiştirmeniz gerekebilir. Oral doğum kontrol 
  hapları sıklıkla kısa bir ince bağırsakta sindirilmez. 
  Sizin için en iyi doğum kontrol yöntemi konusunda 
  doktorunuza veya stomaterapi hemşirenize danışın.
• Ameliyattan sonra, birçok kadın vajina kuruluğu 
  yaşayabilir. Bir kayganlaştırıcı deneyin veya vajina 
  kuruluğunu tedavi etmeye yönelik başka seçenekler     
  konusunda doktorunuza danışın.

Erkekler için
• Bazı erkekler ameliyattan sonraki ilk ilişkide 
  sertleşme bozukluğu belirtileri (örn. bir sertleşme 
  gerçekleştirme/sürdürme veya boşalma sorunları) 
  yaşayabilir. Endişe etmeyin veya panik yapmayın! 
  Bu durum sıkça olur. Bu durum bizzat ameliyatla 
  veya ameliyat sonrası cinsellik endişeleri/
  kaygılarıyla ilgili olabilir. Sertleşmeyi sürdürme 
  konusunda devamlı sorunlar yaşıyorsanız sağlık 
  uzmanınızla görüşün. Büyük bir olasılıkla bunun 
  bir çözümü olacaktır.

Stoma Bakımında Püf Noktalar

Koruma bandını çıkarın: 
Kestiğiniz adaptör önce 
elinizde biraz ısıtın. Isıyla 

daha kolay yapışacaktır. Sonra 
koruma bandını çıkartın.

Pastayı diş macunu 
kalınlığında uygulayın. Asla 
adaptörün altını tamamen 

kaplamayın. Pasta yapıştırma amacı 
ile değil sızdırmazlık için kullanılır.

Stomanızı ölçün;
İlk 6-8 hafta boyunca 
stomanız küçüleceğinden 

her uygulama öncesi ölçüm 
yapmanız önemlidir. 

Adaptörü kesin:
Stoma çapınızdan 1-3 mm 

daha büyük kesin.

Yerleştirin: 
Stomanızın etrafına 
yerleştirdikten sonra 

parmaklarınızla dışarı taşan pastayı 
düzelterek tüm boşlukları doldurun.

Esnek kenarları yapıştırın. 
Esnek kenarların koruma 
bandını çıkartarak kırışıklık 

kalmayacak şekilde uygulayın.

• Tahrişi önlemek için temizlik 
konusuna özen gösterilmeli,

• Stomaya su kaçması pek mümkün 
değildir. Banyo yapmaktan 
çekinmeyin,

• Çok sıcak su stomaya zarar verebilir, 
ılık su ile temizleyin.

• Alkolsüz ve krem içermeyen ıslak 
mendil kullanabilirsiniz,

• Çift parça sistem kullanıyorsanız 
adaptörü stomadan 1-3 mm daha 
geniş kesmelisiniz,

• Stoma etrafındaki ciltte problem 
olursa pudra kullanabilirsiniz,

• Adaptör uygulamadan önce cilde 
uygulanan bariyer sprey veya 
mendiller ek koruma sağlayabilir,

• Ameliyat sonrasındaki ilk haftalarda 
stoma küçüldüğü için düzenli olarak 
stoma çapını ölçmeye devam edin,

• Fıtık oluşmasını engellemek için ağır 
yük kaldırmaktan kaçının,

• Bakımınızı mümkünse aç karnına 
yapmanız işlemi kolay yapmanızı 
sağlayacaktır.

Tüm stomalı bireylere;
Alkolsüz elle 
şekillendirilen pasta

İleostomili bireylere; 
Koku kontrolü ve
Jelleştirici Saşe

Sensi-Care 
Bariyer Sprey

Sensi-Care 
Bariyer Köpük 
Aplikatör

Sensi-Care 
Yapışkan 
Çözücü Sprey

Kolostomili 
bireylere; 
Stoma Kep 

Sağlıklı bir cilt ostomili bireylerin stomayı yönetmekteki en büyük 
yardımcısıdır. Cildiniz sağlıklı ise enfeksiyona daha az açık demektir.
Ayrıca nem dengesinin korunması cildin dış etkenlere dayanıklılığını arttırır.

Koruyucu bariyer sprey ve yapışkan çözücü sprey cildinizi korumada en
büyük yardımcınızdır. Alkolsüz içeriği ile elle şekil verilen Stomahesive
Seal pasta ise güvenli bir sızdırmazlık sağlar. İleostomili bireyler için 
Diamonds koku kontrolü ve jelleştirici saşeler, torbanın daha uzun sürede 
boşaltılmasına olanak tanır ve hem daha uzun uyku, hem rahatlık sağlar. 
Kolostomili bireyler içinse yaklaşan yaz günlerinde stoma kep deniz ya da  
havuzda büyük rahatlık sağlarken, özel anlarda ve  kısa süreli kullanım için 
çok uygundur.

Bakım ürünleri hayatınızı kolaylaştırır. 
Bir stomanın vücudunuzu nasıl değiştireceği 
konusunda duyarlı hissetmeniz normaldir.

Bazı stomalı bireyler eşlerinin stomaya yaklaşımı nedeniyle 
cinsel yaşamlarında sorun yaşayabilmektedirler. Oysa 
ki anlamlı ve tatmin edici bir cinsel yaşam sizin ve 
partnerinizin hayatının bir parçasıdır. İletişim 
ve güven iyileşme sürecinin merkezini 
oluşturmaktadır. 

Bu konuda yeterli bilgiye 
sahip olmak önemlidir. 
Hislerinizi partnerinizle 
paylaşın ve onun 
endişelerine de yanıt verin. 
Zaman içinde ve olumlu bir 
tutumla, karşılıklı olarak 
tatmin edici bir cinsel ilişki 
yaşayabilirsiniz. 

Araştırmalar gösteriyor ki, 
stomalı bireyin stomasından 
dolayı kendi yaşadığı sorunlara 
partnerinin olumsuz tepkisinin 
eklenmesi, bireyi daha büyük psikolojik sorunlarla baş başa 
bırakabiliyor (Ross ve ark, (2007; Baldwin ve ark.,2008). ) 
Halbuki partnerin stoma konusunda bilgili olması ve pozitif 
desteği, stomalı birey üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. 

Bir çalışmada 30 stomalı kadından partneri olan 22’si ile 
yapılan görüşmelerde;

stoma açılma süreci boyunca eşinden pozitif 
destek alan ve stoma konusunda bilgili 
partneri olan bireylerin, ameliyat sonrası 
dönemde cinsel sorunlar yaşamadıkları 
ortaya çıkımıştır. (Altschuler ve ark., 2009)..

Yakınlığı İyileştirmek İçin İpuçları 

• Güven gerçek yakınlığın anahtarıdır. Partnerinize,   
  stomanız, nasıl hissettiğiniz ve neye ihtiyacınız olduğu     
  hakkında ne kadar bilgi verirseniz, sizin ve partnerinizin 
  arasındaki bağ o kadar kuvvetli olur.
• Eskiler şöyle der: Kendinizi görme biçiminiz başkalarının 
  sizi görme biçimini etkiler. Ameliyattan sonra vücudunuzun           
  geçirdiği değişimleri kabullenmek, ameliyattan sonra     
  nasıl hissettiğinizi kontrol etmek ve partnerinizle hislerinizi  
  paylaşmak için vakit ayırın. Ameliyattan sonra zamanla 
  vücudunuzu kabulleneceğinizi göreceksiniz.
• Bir stomada sinir uçları bulunmaz; bu yüzden, acı veya 
  başka his vermez, ancak tahriş olursa veya sürtünürse 
  biraz kanayabilir. 

Farklı pozisyonlar denemek birçok sorundan kaçınmanıza 
yardımcı olabilir.
• Yan yana pozisyon stomayla yaşayan kişiler için genelde     
  rahattır, çünkü torba sizin tarafınıza düşecek ve sizin ve 
  partnerinizin arasına gelmeyecektir.
• Cinsel ilişkiye girmeden önce torbanızı boşaltın (küçük 
  bir torba veya stomakep takmanızı öneririz). Cinsel ilişki 
  için daha küçük ve daha az hacimli olarak tasarlanmış 
  özel torbalar mevcuttur.
• Bir ileostomiye sahipseniz gaita jelleştirici tabletlerden 
  kullanabilirsiniz.
• Stomanız cinsel ilişki esnasında sırasında sizi rahatsız 
  ediyorsa, torbanızı özel olarak tasarlanmış iç çamaşırı, 
  kadın iç çamaşırı veya torba kılıflarıyla örtün. Aklınızı         
  kolostomiden uzaklaştırıp partnerinize odaklanmanıza 
  imkan sağlamaya yardımcı olabilecek bir dizi şık iç 
  çamaşırı, cinsel ilişkiye yönelik örtüler sargılar ve daha 
  fazlasını bulabilirsiniz.



19musterihizmetleri@convatec.com18

Toparlanma ve Hareket Programı

Stomanız harekete engel değil!
Stoma ile yeni hayat yolculuğunuzda, ameliyat sonrası daha çabuk 
toparlanmanıza yardım edecek bir hareket programına ne dersiniz?* 

Programı hazırlayan Egzersiz Terapisti ve 
Ostomi Sağlığı Uzmanı Sarah Russel, kendi 
stoma ameliyatı tecrübesini şöyle anlatıyor; 

2010 yılında acil bir şekilde ameliyat olduktan sonra fiziksel aktivite ve rehabilitasyon konusunda çok kısıtlı bilgi bulabildim. 
Öncesinde aktif koşan biriyken ameliyat sonrası hem fiziksel hem zihinsel olarak güvenimi kaybettim. Tekrar aktif olmak hem 
güvenimi geri kazandırdı hem de hayatım üzerinde kontrolümün olduğunu hissettim. 
Öncesinde spor hakkında bilgili olduğumdan, tekrar ayaklarımın üzerinde durabilmek için rehabilitasyonumu sağlamak ve karın 
kaslarımı tekrar güçlü hale getirebilmek konusunda yeterli bilgim vardı. Ama herkes bu kadar şanslı olamayabiliyor. Görüştüğüm 
birçok kişi aynı konuda sıkıntı yaşamıştı ve kendilerine zarar verebileceklerini düşündükleri için  fiziksel aktiviteden korkar 
haldeydi. 
ConvaTec olarak, hayatı dilediğiniz şekilde yaşayabilmeniz için  diğer uzmanlarla birlikte      programını 
geliştirdik. Bu program ameliyat sonrasında veya ameliyattan yıllar sonra özellikle karın bölgenizdeki kasları kuvvetlendirmek, 
muhtemel fıtık oluşumu riskini azaltmak ve sağlığınıza birçok ek katkı vermek üzere hazırlanmış hareketlerden oluşuyor. Eğer 
Stomaterapi hemşiresi iseniz  stomalı bireylere öğretmek üzere kursa katılabilirsiniz. **

reco ery

reco ery

reco ery

** İngiltere’de araştırmalar sonrası geliştirilen ve Stoma 
Terapi Hemşireleri için Royal Collage of Nursing 
tarafından kredilendirilmiş bir Stomalı Hastalara Yönelik 
Toparlanma ve Hareket Eğitim Programı'dır.

*Buradaki bilgiler rehberlik etmek amaçlı hazırlanmıştır. Endişeniz varsa öncelikle stomaterapi hemşirenize ya da doktorunuza 
danışınız. 

Ameliyat sonrasında genelde ilk verilen önerilerden biri ağırlık kaldırmamaktır! Ancak günlük hayatta bu oldukça kısıtlayıcı bir 
öneri olabiliyor. Öncelikle hemen ameliyat sonrasında yataktan veya sandalyeden kalkma, dengeli yürüme, sürahi, su ısıtıcısı gibi 
küçük de olsa ağırlıkları kaldırma konusunda uygun yönlendirmeler ve devamında da abdominal ve ana kaslar olarak geçen sırt, 
karın ve diyafram kaslarınızı çalıştıracak basit hareketlerle çok daha sağlıklı ve güvenli hareket edebilirsiniz. 

Yatağınızın kenarına oturun, kolunuzdan destek alarak yavaşça yatağa doğru uzanın. Bacaklarınızı birer birer yatağa alın ve 
sonra yumuşak bir şekilde sırt üstü uzanın. Yataktan kalkarken aynı şekilde sondan başa hareketleri tekrarlayın.

Ameliyat sonrası ilk haftalarda kaldırma, taşıma, 
itme, çekme hareketleri konusunda dikkatli 
olmak gerekir. Ağır veya taşıması zor şeyleri 
kaldırmaktan kaçınınız.

Hafif eşyaları kaldırırken; kaldırma esnasında 
nefes vermek, su ısıtıcısını yarımdan az 
doldurup vücudunuza yakın şekilde tutarak ve 
diğer elinizden destek alarak  kaldırmak uygun 
olacaktır.

Program dahilindeki 3 fazda sunulan hareketleri gösteren tüm videolar çok yakında 

ConvaTec Türkiye Youtube kanalında ve www.convatec.com.tr web sitemizde!

Programın ana danışmanlarından Kolorektal cerrah, Prof.Dr. Sina 
Dorudi hareketin önemini şöyle açıklıyor;
"Bir Kolorektal cerrah olarak, stomalı yaşamın ne kadar zorlayıcı 
olabileceğinin farkındayım. Ancak fiziksel toparlanma ve güçlenme 
stomalı bireylerin tekrar hayatlarına geri dönmeleri için çok önemli.
Fiziksel aktivite tüm bireyler için önemliyken, hastalık ve ameliyat 
sonrasında daha da büyük önem kazanıyor. Günde 1 hareketle başlayıp 
kendi hızınızda ilerlemek, sağlığınız açısından büyük fark yaratacaktır". Prof.Dr. Sina Dorudi

The Pincess Grace 
Hastanesi-Londra

Kendi vücudunuzu ve ihtiyaçlarını dinlemek önemlidir. Eğer 
dinlenmenizi istiyorsa ona uyum sağlayın. Karın ameliyatları sonrası 
karnınızı korumak amacıyla öne doğru eğik durmak rastlanan bir 
durumdur. Ama bu sırt ağrılarına sebep olabilir;  daha dik durmaya 
çalışarak nefes almanızı kolaylaştırabilir, karın kaslarınızın tekrar 
normal çalışmasına yardımcı olabilirsiniz. 
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Stoma ile İbadet

Stoma ve günlük yaşam
Stomalı bireyler, ameliyat sonrası beden imgesinin 
değişmesi, stomasının sızıntı, koku ve deri tahrişi yapması, 
gaz çıkarması ve özellikle sıcak bölgelerde ishale maruz 
kalmaları nedeniyle fizyolojik, sosyal ve psikolojik olmak 
üzere pek çok problemlerle karşılaşabilmektedir. Oysa stoma 
ameliyatının vücudunda ve yaşam tarzında oluşturacağı 
değişikliği bilen, ameliyat sonrası stoma bakımını öğrenen ve 
uygun şekilde yapabilen stomalı bireylerin bu sorunları önemli 
ölçüde azalttıkları ve hatta zamanla tamamen çözdükleri bir 
gerçektir. Dolayısıyla stoma ile birlikte normal bir yaşantı 
sürdürmek mümkündür.

Stomalı bireyler nasıl ibadet edebilir?
Stomalı bireylerin katı ve sıvı dışkıları kendi iradelerinin 
dışında stomaya takılan torbaya boşaldığı için
bu kimseler, islam dini açısından özür sahibi olan kimselerin 
hükümlerine tabi olurlar. (Kasani, Bedaiü’s- Sanai, I, 238, 
239; Merğînânî, el Hidâye, I, 32, 33; İbn Abidin, Reddü’l-
muhtar, I, 305).Özür sahibi kimse her namaz vakti için abdest 
alır (Buhârî Vudû’, 63; Ebu Davud, Tahare, 110, 112). Bu 
abdest söz konusu namaz vakti – abdesti bozan başka bir 
durum meydana gelmedikçe – çıkıncaya kadar devam eder. 
Özür sahibi, özür halinin abdesti bozmadığını varsayarak 
o vakit içinde aldığı abdestle, onu bozan yeni bir durum 
meydana gelmedikçe, dilediği kadar farz, vacip, sünnet, eda 
ve kaza namazı, Cuma ve bayram namazı kılabilir, Kabe’yi 
tavaf edebilir, Mushaf’I tutabilir (Merğînânî, el-Hidâye, I, 32). 
Ancak özür  sahibinin abdesti namaz vaktinin çıkmasıyla 
bozulur. Dolayısıyla yeni namaz vaktinde tekrar abdest 
alması gerekir. Özür sahibi kimsenin abdesti, özür hali 
dışında abdesti bozan diğer şeylerle de bozulur (Kasani, 
Bedaiü's - Sanai, I, 240). Mesela idrar ve dışkısını tutamayan 
kimsenin burnu kanamakla abdesti bozulur. Özür sahibi 
olan kimsenin çamaşırına özür yerinden çıkarak bulaşan 
dışkı, özrü devam ettiği müddetçe namazın sıhhatine engel 
olmaz. Ancak bu kişinin çamaşırına veya elbisesine tekrar 
bulaşmayacaksa, yıkanması gerekir (İbn Abidin, Reddü’l-
muhtar, I, 139, 281, 283; ez – Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, I, 
288). Özürlü kimse de özürsüz kişinin aldığı gibi abdest alır. 

Stomalı bireylerin camiye girmelerinde; münferiden veya 
cemaatle birlikte ibadetlerini yerine getirmelerinde herhangi 
bir sakınca bulunmamaktadır.

Namaz kılarken stomadan gaita gelirse 
namaz bozulur mu?
Stomalı bireylerin namaz kılmasına bir engel bulunmadığı gibi 
ayrıca namazı terk etmelerini gerektiren herhangi bir durum 
da söz konusu değildir. 

Stomalı birey oruç tutabilir mi?
Stomalı bireylerin sahip olduğu hastalık normal şartlarda 
oruç tutmalarına mani değildir. Dolayısıyla bu bireylerin 
Ramazan ayı oruçlarını tutmaları gerekir. Ancak uzman 
doktorların, bu kimselerden herhangi biri için oruç tutmasının 
sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyması halinde, 
Ramazan’da oruç tutmayabilir (Âbidîn, Reddü’l muhtar, III, 
404). Şayet hastalığı geçici ise tutmadığı oruçları iyileşince 
kaza eder. Hastalığı kalıcı ise tutamadığı oruçlar için fidye 
verir.

Stomalı birey Hac ziyareti yapabilir mi?
Hac yolculuğuna katlanamayacak ya da fiilen 
haccedemeyecek derecede hasta olanlar ile yaşlılar, hac 
kendilerine farz olsa bile, eda ile yükümlü değildirler. Bu 
durumda olanlar şartları oluştuğu taktirde bizzat haccederler. 
Eğer şartlar oluşmazsa kendi yerlerine bedel göndererek hac 
yaptırırlar (Merğînânî, el- Hidâye, II, 482).
Buna göre yukarıda değinildiği üzere stomalı bireyler, gerekli 
bakım malzemeleri ve şartları tedarik etmeleri halinde 
uzun yolculuğa çıkmalarında sakınca bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla hastalıkları için gerekli sağlık tedbirlerini almaları 
halinde hac ve umre ibadetleri için de yolculuk yapabilirler. 
Ancak Kabe’yi tavaf, sa’y, vakfe cemarat vb. menasikleriyle 
bu ibadetler, özellikle hac ibadeti milyonlarca  müslüman 
tarafından bir arada yerine getirilmesinden dolayı hac ve 
umre yolculuğunda bir meşakkat bulunmaktadır. Bu itibarla 
haccın farziyeti için gerekli diğer şartları taşıyan stomalı 
bireylerin bizzat hac yapmaları gerekmez, kendi yerlerine 
bedel göndererek hac yaptırmaları daha uygun olur.

Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında EVSAD ile birlikte gerçekleştirdiğimiz 
stomalı bireylere yönelik bilgilendirme toplantısında gelen sorular çerçevesinde, EVSAD 
tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’na yapılan başvuru sonrası yayınlanan
29/01/2016-E.5680 evrak no ve 69942030-105 sayılı yazısının özetidir*. 

* Ayrıca  YOİHD (Yara, Ostomi, İnkontinans Hemşireleri Derneği) ile Diyanet İşleri Başkanlığ'nın  işbirliği ile basılan STOMALI HASTALAR 
İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR kitapçığına, YOİHD web sayfasından  ulaşabilirsiniz: http://www.yoihd.org.tr/sayfa.aspx?id=135 

Aşırı kilo alma, yetersiz beslenme, gaz, koku problemleri ile karşılaşmamak için stomalı bireylerin evde beslenmede dikkat 
edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Stomalı bireyin yediği yiyeceklere dikkat ederek kendine herhangi bir rahatsızlık veren 
besinlere not alıp diyetinden çıkarması gerekmektedir.

Evde bakımın amacı sağlığın olabildiğince tekrar 
kazanılması, geliştirilmesi, sürdürülmesi olası 
komplikasyonların en aza indirilmesidir. Stoma açılması 
bir tedavi şekli olmasına rağmen bireyi bağımsız 
durumdan bağımlı duruma getirmekte, beden bütünlüğünü 
bozmakta ve bir dizi fiziksel ve psikososyal sorunlar ortaya 
çıkarmaktadır (Akyolcu ve Kanan, 2015; Karadağ,2007). 
Stomalı bireylerde geçirilen operasyonun yanı sıra bir 
vücut fonksiyon kaybı, fiziksel fonksiyonların değişmesi ve 
beden imajında bozulma gibi olumsuz etkiler görülmektedir 
(Üstündağ ve ark,2007). Stoma açılması ile bireyler 
boşaltım kontrolünün kaybı, istemsiz gaz çıkışı, koku ve 
dışkı sızıntısı gibi fizyolojik sorunlar yaşamaktadırlar (Ayaz, 
2007). Yaşanan bu sorunlar nedeniyle stomalı bireylerde 
beden imajında bozulma, utanma, aile ve 

sosyal çevresi tarafından reddedilme korkusu ve sosyal 
izolasyon görülebilmektedir. Peristomal deri iritasyonu, 
sızıntı ve retraksiyon gibi komplikasyonların bireylerin 
yaşam kalitesini olumsuz etkilediği vurgulanmaktadır 
(Harputlu,2014; Karaveli, 2014; Pittman 2008). Bu açıdan 
bakıldığında stoma ile yaşama uyum sağlarken bireylerin 
yaşamlarını stomaya göre düzenlemeleri gerekmektedir. 

Hastaların taburcu olduktan sonra evde yeterli ve dengeli 
beslenmeye özen göstermeleri gerekmektedir. Alınan 
enerji ile harcanan enerjinin eşit olması gerekir.
Stomalı hastalarda özel bir diyet tedavisine ihtiyaç yoktur. 
Stomalı hastalarda beslenme durumu etkileyen temel 
sorunlardan diare, konstipasyon, koku ve gaz olduğu 
zaman özel diyet yapmak gerekir.

KONSTIPASYON(KABIZLIK)
• Bol su ve sulu besin tüketiniz. Suyu öğün aralarında 
  tüketiniz.
• Kayısı, erik, üzüm kompostosu (taneleri ile birlikte) içiniz.
• Çiğ sebzeleri salata veya söğüş olarak sık tüketiniz.
• Kabuklu yenebilen sebze ve meyveleri kabukları ile yiyiniz.
• Meyve suyu yerine meyvelerin kendilerini tercih ediniz.
• Kepekli ekmeği tercih ediniz.
• Meyvelerden kayısı, incir, mürdüm eriğini tercih ediniz.
• Kurubaklagilleri (kuru fasulye, nohut vb.) sık tüketiniz.
• Düzenli egzersiz yapınız.

KOKU VE GAZ 
Boş bağırsağın gaz üretimini arttırması nedeniyle öğünler atlanmamalı.
•Öğün sırasında aşırı miktarda yenilmemeli, sık sık ve küçük miktarlarda    
  tüketilmeli.
•Yemek sırasında konuşma, pipet kullanma gibi ağız yoluyla nefes   
 almaya neden olan durumlardan kaçınılmalı. 
•Yemekler yavaş yenmeli ve iyice çiğnenmeli.
•Sakız çiğnemek ve sigara içmekten kaçınılmalı.
•Yumurta, peynir, soğan, sarımsak, balık, yeşil yapraklı sebzeler, 
 B kompleks vitaminler, kurubaklagiller kokuyu arttıran yiyeceklerdir.
•Yoğurt, ayran, taze maydanoz, kızılcık suyu, nane şekeri, domates suyu,   
 portakal suyu kokuyu azaltan yiyeceklerdir.

Stomalı Bireylerin
Evde Beslenmesinin
Önemi

Birgül Ödül Özkaya
Bakırköy Dr. Sadi 
Konuk Eğitim ve

Araştırma Hastanesi
Yara ve Stoma 

Bakım Hemşiresi

BESİN GRUBU ÖNERİLEN BESİN ÇEŞİTLERİ
 Süt, Yoğurt, Peynir Günde 2 su bardağı süt (gaz yapabilir*) veya yoğurt serbest

 Et, Balık, Tavuk, Hindi, Yumurta Gereksinim kadar

 Tahıllar ve Kurubaklagiller Pirinç, makarna, şehriye, erişte, sade kek, kurabiye, sade kraker, sade bisküvi

 Sebzeler İyi pişmiş olarak: havuç, patates, kabak

 Meyveler Meyve kompostoları (kabuksuz, çekirdeksiz), meyve suları, olgun muz

 Şeker ve Tatlılar *Sütlü tatlılar, *dondurma, sade kek ve kurabiyeler, sade bisküviler (meyve ve fındık, fıstık, 
ceviz vb. içermeyen) şeker, bal, reçel

 İçecekler Açık çay, karbonatlı içecekler, meyve suları

 Yağlar 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ (zeytinyağ, fındık yağı, ayçicek yağı, mısırözü yağı) 

 Kuruyemişler ve çeşni verenler Tatlı baharatlar (nane, kekik gibi), un, süt ve tuzdan yapılmış soslar

DİARE AZ POSALI DİYET
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Ürostominin diğer stomalardan farkı nedir? 
Ürostominin diğer stomalardan farkı nedir? 
Stoma, yaşamın devamını sağlayan organ sistemlerinin 
(Solunum, Sindirim, Boşaltım) herhangi bir parçasının 
cilde bağlanması, “ağızlaştırılması” işlemidir. En sık 
uygulananlar:

• Trakeastomi, soluk borusunun boyun cildine 
  bağlanmasıdır, hava alış-verişini sağlar.
• Gastrostomi, midenin karın cildine bağlanmasıdır, 
  hastanın beslenmesini sağlar.
• İleostomi, ince bağırsak parçasının karın cildine 
  bağlanmasıdır, barsak içeriğinin dışarı alınmasını sağlar.
• Kolostomi, kalın bağırsağın karın cildine bağlanmasıdır, 
  dışkının atılımına yardımcı olur.
• Ürostomi, boşaltım sisteminin çoğu zaman bir barsak 
  parçası yardımıyla karın cildine bağlanmasıdır, idrarın 
  atılımını sağlar.
Trakeostomi  ve gastrostomide dışarı alınacak bir içerik 
olmadığı için, bu içeriği biriktirecek “torba” gerektirmez. 
Diğerleri ise stoma çevresine yapıştırılarak ilgili içeriğin 
biriktirilmesini sağlayan özel üretilmiş bir torba gerektirir. 
Ürostomi torbaları tamamen sıvı (idrar) biriktirdiği için 
sızdırmazlık önemlidir.

Hangi hastalıklar ürostomi ameliyatı gerektiriyor, 
ameliyat önlenebilir mi? 
Ürostomi ameliyatı gerektiren hastalıklar; doğuştan idrar 
yollarında tıkanıklık yapan hastalıklar, organ kaybına 
neden olan yaralanmalar ve özellikle tedavisi için idrar 
torbasının (mesane) alınmasını gerektiren mesane 
kanserleridir. Yaralanmalar bilgi ve eğitimle azaltılabilir. 
Ürostomi ameliyatı günümüzde çoğunlukla mesanenin 
kanser nedeniyle alınması sonrası gerekir ki işte bu 
nedenle yapılan ürostomi ameliyatları önlenebilir. Mesane 
kanseri erken başvuran hastalarda erken tanınarak ve 
tanı konulmuş hastalarda düzenli kontrollerle mesanenin 
alınması gerekmeden başka yollarla tedavi edilebilir. Bu 
hastalarda ürostomi ameliyatı gerekmez.

Çocuklara da ürostomi açılıyor mu?
Çocuklarda mesane kanseri çok çok enderdir, doğuştan 
idrar yolu tıkanıklığı ya da mesane fonksiyon bozukluğuna 
neden olan hastalıklar nedeniyle ürostomi açılabilir. Bu 
ürostomiler geçicidir, asıl hastalık tedavi edildikten sonra 
çoğu olguda kapatılır. 

Ürostomi geri dönüşü olan bir ameliyat mıdır?
Mesanenin alınması nedeniyle yapılan ürostomilerin 
pratik olarak geri dönüşümü söz konusu değildir. 
Çocuklarda açılan ürostomiler ve erişkinlerde yaralanmalar 
nedeniyle yapılan ürostomilerin bazıları geri dönüşü olan 
ameliyatlardır.

Kimler risk altında? Ailede ürostomili birey varsa , 
diğer bireylere tarama gerekli mi? 
Ürostomi riskinden değil mesane kanseri riskinden söz 
etmek gerekir. Bilinen en önemli riskler sigara içme, bazı 
kimyasal maddeler ve radyasyona maruz kalmaktır. Bu 
riskleri ve şikayeti olmayan hastalarda tarama gerekmez. 
Mesane kanseri için ailesel risk olduğuna dair kuvvetli 
bulgular yoktur. Bu kişiler için de şikayet ve risk yoksa 
tarama gerekmez. Mesane kanseri için hastayı uyaracak 
en önemli şikayetler idrardan kan gelmesi ve eşlik eden sık 
yanmalı idrar hissidir.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Üroloji Kliniği'nden Sayın. Op. Dr. Ayhan Dalkılıç 
ürostomi ile ilgili aklınızdaki soruları cevapladı. 

Ürostomi ile 
Yaşam

Sayın. Op. Dr. Ayhan Dalkılıç
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi

Röportaj;
Berfin Genç

Hasta İlişkileri Temsilcisi
İstanbul

Ürostomi açılması yaşam süresini nasıl etkiler? 
Ürostomi idrar akımındaki tıkanıklığı engellemek için 
yapıldığı durumlarda direk olarak böbrek yetmezliğini 
önleyerek yaşamın devamını sağlar. Ürostominin mesane 
kanserinin tedavisine direk bir katkısı yoktur. Alınan 
mesanenin görevini üstlenerek hastanın yaşamının 
devamını sağlar.

Ürostomili bireylerin özellikle dikkat etmesi gereken 
konular nelerdir? 
Ürostomi hastalarının günlük hayatlarında aktif olarak 
devam etmeleri için beslenme spor çalışma gibi 
aktivitelerde dikkat etmesi gereken belli noktalar vardır. 
Aslında yeme konusunda belli bir kısıtlama yoktur. Düzenli 
yemek, bol sıvı tüketimi, vitamin ve lifli gıdalardan zengin 
besinler tüketmek, gazlı ve asitli yiyeceklerden kaçınmak 
önerilir.  
Spor konusunda ameliyat öncesi yapılmak istenilen 
sporlar yapılabilir, fakat stoma bölgesinin yaralanma 
riskinden dolayı dövüş ve temaslı sporlardan kaçınılması 
önerilmektedir. Yavaş yavaş programa başlayıp haftanın 
belli günlerinde yapılabilir. Spor öncesi ürostomi torbasının 
boşaltılması yararlıdır. Su ile teması olan sporlardaysa su 
geçirmez filtre koruyucular kullanabilir.
Seyahat konusunda, ufak birkaç önlem alarak güvenle 
ve rahatlıkla seyahat edilebilir. Kullanılacak malzemeleri 
olası valiz kayıplarına karşı yedeklemek önerilir. Yabancı 
bir ülkeye seyahat edilecekse o ülkenin diliyle hastalık 
hakkındaki bilgiler bulundurulmalıdır. 

Cinsel hayat konusunda, stomanın olması hastayı psikolojik 
olarak rahatsız ediyor olsa da ürostomi cinsel hayatı direk 
olarak etkilemez. İlişki öncesi torbanın boşaltılması önerilir.
Hastanın kendisini daha rahat hissedeceği pozisyon 
değişiklikleri yapılabilir. Stomada sinir uçlarının olmaması 
nedeniyle acı duyulmayacağı bilinmelidir.

Ürostomili bireyler ne 
sıklıkla kontrole 

gelmeliler?
Hastalar 

muhakkak 
çıkan idrar 
miktarı ve 
rengini takip 
etmelidir. 
Stomanın 
görünümü ve 
genişliği de 

torba adaptör 
değişimlerinde 

mutlaka takip 
edilmelidir. Bir 

problem ile 
karşılaşıldığında mutlaka 

doktora başvurulması gerekmektedir. Bunun haricinde 
normal şartlarda iki aylık  torba alımı sırasındaki 
kontrollerde doktor görüşü alınabilir. 

Birkaç Önemli Nokta
• Tüm stomalar birbirinden farklıdır ve kişiye özgüdür. Boyutları, şekilleri ve vücuttaki   
   konumları kişiye göre değişir.
• Ameliyattan sonra stomanız şişiktir. Bu şişkinlik geçecek ve stomanız boyut ve
  muhtemelen şekil değiştirecektir. Bu nedenle torba sisteminizin doğru boyutta olduğundan          
  emin olmak için ilk sekiz hafta boyunca her torba ya da adaptör değiştirdiğinizde ve 8    
  haftanın sonrasında da periyodik olarak stomanızın ölçülmesi önemlidir.
• Ameliyattan sonraki ilk şişkinlikten dolayı ürostomi stomasından genelde iki küçük boru    
  çıkar. Bunlara stent adı verilir. Stentler şişme azalana kadar idrarın stomadan rahatça 
  akmasına yardımcı olur. Daha sonra doktorunuz bunları çıkarır veya kendi kendilerine 
  çıkarlar.

• Ürostominizden sürekli olarak idrar boşalacaktır. İdrarınızı tutamazsınız veya dışarı 
  çıkmasını durduramazsınız.
• İdrar bazen bulanık olabilir. Bulanıklık bir ölçüye kadar normaldir. İdrarın vücudunuzdan  
  çıkması için kanal olarak bağırsağınızdan bir parça kullanıldığından dolayı bağırsakta 
  bulunan mukus idrarınızı bulanıklaştırabilir.
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Stoma ve
Yara Bakım
Hemşireliği
Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi; stoma, yara, inkontinans 
ve fistül sorunu olan bireylere yönelik tanı, tedavi ve bakım 
hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu 
özel dal hemşiresidir. 
Sertifikalı Stoma ve Yara Bakım Hemşireleri temel lisans 
eğitimini tamamlamış, uluslararası ve/veya kendi ulusal 
meslek örgütleri tarafından yürütülen eğitim programına 
katılarak yara, ostomi ve inkontinans bakım hemşiresi 
sertifikasını almaya hak kazanmış hemşirelerdir.

Stoma açılması, bireyin tüm yaşamını etkileyebilen
fizyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel sorunlara neden 
olabilmektedir. Stomalı bireyler çoğunlukla; dışkı sızıntısı, 
cilt tahrişi, kontrolsüz gaz ve gaita çıkışı, koku, kabızlık,
ishal ve iştahsızlık, beden imajının değişmesi, benlik 
aygısı ve özgüvenin azalması, çekiciliğin kaybı, anksiyete
ve depresyon gibi sorunlar yaşamaktadırlar. 

Ayrıca bakım hizmetinden yararlanamayan bireylerde 
parastomal herni, prolapsus, stenoz, retraksiyon, 
mukokütanöz ayrılma, cilt problemleri gibi çeşitli stomal, 
peristomal sorunlar görülebilmektedir. Bu bireyler, stoma 
ile yeni yaşamlarına (ibadet, giyinme, banyo, beslenme, 
boşaltım, cinsellik, sosyal aktivite, iş yaşamı, aile 
yaşamı) uyumda güçlükler yaşamakta ve başetmekte 
zorlanmaktadırlar. Dünyada ve ülkemizde kolorektal 
kanserlerin sayısının giderek arttığı ve stoma açılma 
nedenleri arasında kanser olgusunun en sık nedenler 
arasında olduğu düşünüldüğünde ülkemizdeki stomalı 
birey sayısının azımsanamayacak düzeyde olduğu sonucu 
çıkmaktadır.

Dünya nüfusunun hızla artması, nüfusun yaşlanması, 
kronik hastalıkların artması, yaşamı uzatan araçların 
yaygınlaşması gibi nedenlerle çok farklı etiyolojik faktörlerle 
yaralar açılmaktadır. Yara sağlık bakım kurumlarının çözmesi 
gereken öncelikli sorunlar haline gelmiştir. Özellikle basınç 
yaralanmaları kurumların ortak yarası niteliğindedir. Tüm bu 
nedenlerden dolayı stoma ve yara bakım hemşirelerine her 
geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. 
Stoma ve Yara Bakım Hemşireleri tarafından bakım, eğitim 

ve danışmanlık hizmeti ile stoması, yarası, inkontinansı ve 
fistülü olan bireylerin yaşadıkları birçok sorun büyük oranda 
çözülebilmektedir. Bu bağlamda stoma ve yara bakım 
hemşiresi; mesleki bilgi ve becerilere, iletişim, problem 
çözme, kritik-yaratıcı düşünme, karar verme gibi entelektüel 
becerilere sahip multidisipliner ekibin içinde çalışabilen 
hemşirelerdir. Ayıca stoma ve yara bakım hemşirelerinin; 
sabır, empati, hoşgörü özelliklerinin de gelişmiş olması da  
gerekmektedir. Ancak bu özellikleri ile hastaların yaşamına 
anlamlı ölçüde anlam katabilirler. 
Stoma ve yara bakım hemşirelerinin sorumlulukları 
Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği’nin ortaya 
koyduğu Stoma ve Yara Bakım Hemşirelerinin Etik İlke 
ve Sorumlulukları ile etik bir yükümlülük, 19 Nisan 2011 
tarihli ve 27910 sayılı Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yasal bir sorumluluk haline 
gelmiştir.

Ülkemizde 2001 yılından bu tarafa 56 saatlik 12 kere 
yapılmış Stoma ve Yara bakım Hemşireliği Sertifikasyon 
Programı'nı tamamlayan hemşire sayısı 318’dir. Uluslarası 
düzeyde stoma ve yara bakım hemşireliği sertifikasyonu 
bulunan iki hemşire vardır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Stoma ve 
Yara Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı 240 saatlik 
içerikle uluslararası standartlara çıkarılmıştır. Mevcut stoma 
ve yara bakım hemşirelerinin de tamamı stoma ve/veya yara 
bakım ünitelerinde çalışmamaktadırlar. Dolayısı ülkemizin 
hem stoma ve yara bakım hemşiresi hem de stoma ve yara 
bakım ünitesi ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçların karşılanması 
hastalar ve sağlık sistemi için hayati önem taşımaktadır. 

Stoma ve yara bakım hemşireleri; hastaların hızlı iyileşmesi, 
çabuk taburcu olması, yeni yaşama uyum sağlamaları ve 
yaşam kalitelerinin artırılması bakımından oldukça kritik bir 
noktada yer almaktadırlar.  Hastanelerin hemen hemen her 
birimine hizmet veren stoma ve yara bakım hemşirelerinin 
kurumlarda nitelik ve nicelik açısından güçlendirilmeleri 
sağlık bakım giderleri ve ülke refahı için de oldukça 
önemlidir. 

Hazırlayan
Figen Arslan

Hasta İlişkileri Temsilcisi
Adana

Kitap: Evrenden Torpilim Var
Yazar: Aykut Oğut

Kişisel gelişim 1980-90 senelerinde Türkiye’de ün salmasına rağmen, Aykut Oğut ile patlama yaptı. 
Neden mi?
Çünkü o tüm insanların dilinden anladığı, hem kolay okunabilir, hem de kolay egzersizlerle adapte olunabilir 
bir kitap piyasaya sürdü. Bu muhteşem kitabın adı “Evrenden Torpilim Var”. Bu kitabın içinde çekim yasasını, 
başımıza gelen iyi/kötü olayları nasıl çektiğimizi ve egzersizlerle arzu ettiğimiz hayata ulaşabileceğimizi 
anlatıyor.

1996 yılında “Hayatta istediğim her şeyi elde edebilirim” diyerek büyük hayallerle gittiği Amerika’da onu büyük dönüşümüne 
hazırlayacak film tadında bir hayat yaşadı. Benzin istasyonlarında çalıştı, bulaşıkçılık yaptı; dil bilmediği için yıllarca tek bir 
arkadaş bile bulamadığı, beş parasız kaldığı için parklarda yattığı zamanlardı. Kaçak olduğu için sürekli polisten kaçarak yaşamak 
durumundaydı, depresyona girdi, su yerine alkolü tercih eder hale geldi. O dönemde “pozitif” kelimesini ve bu kelimeyi her kullananı 
da hayatından çıkardı. 2000 yılında Amerika’nın saygın yaşam koçlarından biri olan Darel Rutherford ile tanışmasıyla hayatı 180 
derece değişti. Bolluk ve bereketin, mutluluk ve huzurun ne demek olduğunu tam olarak deneyimledi.
Aykut Oğut, kitabı için; eşlerin kişisel gelişim ve hayat yolculuğunun anlatımıdır diyor. Olayları eşi ile birlikte yaşayıp, öğrenip 
deneyimlediğini söylüyor.
Başarabilmek ve mutlu olmak için, yol gösteren muhteşem bir eser. ‘’İstemek olmanın yarısıdır’’
Kimsenin yolculuğu birbirine benzemez!

Kitap: İyiliğin Bilim Hali
Yazar: Metin Hara

Bu kitapta yer alan 210 adet bilimsel çalışma insan doğasını tartışılmaz biçimde gözler önüne 
seriyor. Aslında senin de hep bildiğin bir gerçeğin altını çiziyor.  İnsanların iyi olduğunu…
Bu lidersiz iyilik hareketi kendinden başlayan “iyilik hali”ni etrafa yaymaya karar vermenle mümkün…
Dünyayı değiştirmek mi istiyorsun?

Önce kendinden başla. İyiliği uzakta arama. Küçük de olsa bir adım at.

         Yönetmen: Çağan Irmak
Nadide Hayat
 

Nadide Hanım, 30 yıllık hayat arkadaşını ani biçimde kaybedince, hayat karşısında ne istediğinin boşluğunu 
yaşar. Bir dönem kendisine hobiler edinmeye çalışsa da, hepsi birer geçici heves olarak kalır. Dikiş 
kursundan, koroya; gezilerden kabul günlerine hiçbir aktivitede aradığı mutluluğu bulayan Nadide Hanım, 
gazetede gördüğü bir haberle kendisini önce okul sıralarında, ardından mavi sulara kendini atar. Bir grup 
genç ve gizemli bir kaptan ile "yeni bir başlangıca" yelken açar!
Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği Nadide Hayat'ın başrolünde Demet Akbağ yer alıyor. 

Optimus Köşesi
Doç. Dr. 

Zehra Göçmen Baykara
Yara Ostomi İnkontinans

Hemşireleri Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi
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Sizlerle iletişim içerisinde olmamızı sağlayacak yayınımızı daha da geliştirebilmek için önerilerinizi bekliyoruz. Sormak 
istedikleriniz ve hizmetlerimiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi lütfen bize iletiniz. 
Saygılarımızla
Görüş ve önerileriniz:

Ücretsiz Size Ulaştırabilmemiz İçin...
Yayınlarımıza ücretsiz olarak ulaşabilmek için, lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurup imzalayarak bize gönderiniz.
Aşağıdaki formu doldurarak merkez ofis adresimize gönderebilir, faks çekebilir ya da e-posta olarak iletebilirsiniz;

ConvaTec Sağlık Ürünleri Ltd.Şti.
Bayar Cad., Şehit İlknur Keleş Sok. Hüseyin Bağdatlıoğlu Plaza No:7/3 34742, Kozyatağı, Kadıköy, Istanbul 

Tel: 0 216 416 52 00 Fax: 0 216 416 28 30 musterihizmetleri@convatec.com info@convatec.com.tr

Ad Soyad:      Ev / Cep telefonu:

Adres:

Posta Kodu:      İlçe / İl:

e-posta adres:

Ostomi tipiniz: Kolostomi   İleostomi   Ürostomi     Geçici  Kalıcı 

Ameliyat tarihini: Son 1-3 ay içerisinde         4-6 ay önce         7-12 ay önce         1 yıldan daha uzun sure önce 

İŞ BU BELGE İLE CONVATEC SAĞLIK ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ’ NE SUNDUĞUM HASTALIĞIMLA İLGİLİ BİLGİLERİ 
VE ŞAHSIMA AİT DİĞER ÖZEL BİLGİLERİ KENDİ RIZAM İLE SUNDUĞUMU KABUL VE BEYAN EDERİM. BU BİLGİLERİ 
CONVATEC İLE BAĞLANTIYA GEÇEREK DEĞİŞTİRİP GÜNCELLEME HAKKIMI SAKLI TUTMAKTAYIM. 
CONVATEC’ İN BU BİLGİLERİ, ŞAHSIMA HASTALIĞIMLA İLGİLİ EĞİTİCİ MATERYALLER , TOPLANTI DAVETLERİ, YENİ 
ÜRÜNLER VE GERİ ÖDEME İLE İLGİLİ BİLGİ İÇEREN DÖKÜMANLAR VE ANKETLER GÖNDERMEK VE AYRICA BU 
KONULARDA ŞAHSIMLA E-MAIL VE TELEFON DAHİL HER TÜRLÜ İLETİŞİM VASITASIYLA İRTİBATA GEÇİLMESİ AMACI 
İLE KULLANMASINA MUVAFAKAT ETMEKTEYİM. AYRICA BU BİLGİLERİN  CONVATEC  TARAFINDAN İSTATİSTİKİ VERİ 
OLARAK KAYDEDİLMESİNE, SAKLANMASINA, İŞLENMESİNE,YURTİÇİNE VE YURTDIŞINA AKTARILMASINA VE YASAL 
ÇERÇEVEDE KULLANILMASINA MUVAFAKAT EDERİM.
HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İŞBU MUVAFAKATIMI GERİ ALMAM DURUMUNDA, BU DURUM GERİ ALMA TARİHİNE KADAR 
YAPILMIŞ İŞLEMLERİN GEÇERLİLİĞİNİ ETKİLEMEZ.

İsim: __________________            İmza: ___________________             Tarih: ____/_____/_____

Artık sizin de bir köşeniz var!
Bayilerimizden Haberler!
Balıkesir Elit Medikal, Sayın Bahattin 
Çıtak sorulamızı yanıtladı.

29.10.1968 doğumluyum. Üç çocuk babasıyım. Hayata ve 
ticarete bakışımda ilkemiz dürüstlük olmuştur. En güvenilir 
markalar ile işimizi doğru şekilde yapmak ve büyütmeye 
devam etmek istiyoruz.

1992 yılında kurulmuş bir firmayız. O zamanın zorlukları ve 
sıkıntıları içerisinde zamanla kendimizi yenileyip farklı ürün 
grupları ile çalıştık. Gerek perakende, gerek ayaktan tedavi 
ve kamu kurumları alımlarına iştirak ederek işimizi zamanla 
büyüttük. Tam 26 yıldır insana değer vererek ve onlar ile 
iletişimi hiç kopartmadan işimizin başında kaldık. 23 senedir 
ostomi işinde kalmak ve bir çok hastanın bu bölgedeki 
ihtiyaçlarını yönetmek bizim için büyük başarı olmuştur.
  
ConvaTec ürünleri hakkında düşünceniz nelerdir? 

En başta güvenilir bir firma olması çok önemli. Hastaların 
hayatlarına olumlu yönde dokunuşlar yapıyor olması, hasta 
konforuna önem veriyor olması ve tabi ki malzeme kalitesi 
çalışmalarımızda büyük kolaylık sğlıyor. Sonuç; mutlu 
insanlar!
 
Kaç personel çalıştıyorsunuz ?

Toplam 4 kişi çalışıyor. İki kişi saha ve iki kişi ofiste. Bize 
ameliyat öncesinde de ürün araştırma için hasta gelebiliyor. 
Bilgilendirme yapıyor, onlara stoma ile ilgili broşürlerimizden 
veriyoruz. Genel prosedürler hakkında bilgilendiriyor, en 
sorunsuz şekilde rapor ve reçete yazdırabilmeleri için 
izlemeleri gereken resmi işlemlerden bahsediyoruz. 
 
Hastaların sizden memnun kalması için başka neler 
yapıyorsunuz?

Hastanelerde hocalarımızdan veya stoma terapi hemşiresi 
Hastalar ve yakınları hastane yatış süresince hergün 
ziyaret edilir ve bilgilendirilir. Hasta yakınlarına ve hastalara 
uygulama ne şekilde olduğu gösterilir. 

Dikkat etmesi gereken konular anlatılır. Bir kaç uygulamadan 
sonra hastaya da kendine uygulama yapması anlatılır. 
Taburcu olduktan sonra da rutin aranıp bilgilendirme takibi 
yapılır. 

Medikal sektörde faaliyet gösteren bayi olarak sektörde 
geçen zamanda değişen ve değişmeyen konular sizce 
nelerdir?

Uzun yıllardır sektördeyiz. Değişen çok fazla bir şey 
olmuyor. Sadece mevzuat ve evrak işler değişim gösteriyor. 
Önemli olan hizmet.
 
Dergimiz aracılığı ile medikal sağlık sektöründeki 
meslektaşlarınıza neler söylemek istersiniz ?

Sektörün çok fazla sorunları var. Ancak dayanışma ve 
diyaloglar ile aşamayacağımız sorun yok.

Röportaj;
Tahsin Semizoğlu

Ticari Satış 
Operasyonları Şefi

Bayilerimizden
Haberler!



Açıklığı ayarlayın Koruma bandını çıkartın Stomanıza göre 
şekillendirin

Esnek yakayı yapıştırın Torbanızı takın

Natura   ConvaTec Moldable Akordiyon Adaptör™YENİ
Kanıtlanmış cilt koruması sağlarken1adaptör uygulamasını daha da kolay ve
rahat yapabilmeniz için dizayn edildi.

UYGULAMASI KOLAY
Sadece elinizle geri yuvarlayın, şekil verin ve uygulayın. Adaptörün akordiyon 
kısmı, torbayı takmak için parmaklarınızı rahatça yerleştirmenizi sağlar.  

KULLANIMI RAHAT: 
Esnek adaptör vücut hareketlerine izin verir, akordiyon kısmı bastırılıp plastik
kenarların içine yerleştirilerek düz bir hale getirilebilir. 

GÜVENLİ: 
Kişiye ve stomanın şekline özel uyumu sayesinde kendinizi daha rahat 
hisseder, kısa sürede güvenli uygulama yapabilirsiniz. Daha sağlıklı bir cilt için 
sızıntıyı minimize etmek üzere dizayn edildi.1 

ConvaTec Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.
Bayar Cad., Şehit İlknur Keleş Sok. Hüseyin Bağdatlıoğlu Plaza No:7/3 34742, Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul
Tel: 216 416 52 00 Müşteri Hizmetleri 444 51 69 musterihizmetleri@convatec.com  

1. Clinical Summary: Osmose Study, Multinational Evaluation of the Peristomal Condition in New 
Ostomates Using Moldable Skin Barriers. Data on file. ConvaTec Inc. 2015.


