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Pri slabšem tesnjenju šivov lahko pride do vnetja trebušne mrene 
(peritonitis), nastane lahko tudi ohromitev ali zapora črevesa, 
krvavitev iz stome, slaba prekrvitev stome z možnostjo odmrtja, 
vnetje kože ob stomi, vgreznjenje ali izbočenje stome, fistula ob 
stomi, zožitev stome, kila ob stomi. Težave se lahko pojavijo, če 
je umetni izhod na nepravilnem mestu, če je maščobna plast 
trebušne stene predebela, če so v bližini brazgotine. 

Te zaplete praviloma lahko obvladamo. Storili bomo vse, da do 
njih sploh ne pride. 

ŽIVLJENJE S STOMO 

Veliko je ljudi, ki dolga leta živijo s stomo čisto brez težav. Njihova 
okolica zanjo sploh ne ve. Če se bo kasneje pri vas izkazalo, da 
ni možnosti, da bi stomo odstranili, vam bomo pomagali z nasveti 
in pripomočki. Sodobni tehnični pripomočki omogočajo dobro 
nego kože in varno zaporo, posebej izšolani stomaterapevti pa 
vam lahko svetujejo. 

Potrebna je primerna prehrana, da črevesna vsebina ni ne 
pretekoča, ne pretrda, in da ne vsebuje preveč plinov. Ljudje, ki 
živijo s stomo, imajo svoje društvo, kjer izmenjujejo svoje osebne 
izkušnje in si pomagajo. 
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Spoštovani! 

Zdravljenje, ki vam ga predlagamo, zahteva vaše soglasje. 
Pred odločitvijo vas želimo s to pisno razlago in pogovorom z 
zdravnikom poučiti o bolezni ter o načinu, pomenu, možnih 
neugodnih posledicah in nevarnostih predlagane operacije. 

NUJNOST UMETNEGA IZHODA ČREVESA 

Preiskave so pokazale, da bo nujno napraviti umeten izhod 
črevesa. Najprej bi vas radi poučili o pomenu tega posega. 

Umetni izhod črevesa/stoma (anus praeter) služi za popolno 
odvajanje vsebine črevesa skozi trebušno steno: 

• kadar je praznjenje črevesa po naravni poti onemogočeno, 

• kadar bi črevesna vsebina ovirala zdravljenje obolenja, 

• kadar je naravni izhod črevesa zaradi hude bolezni 
potrebno odstraniti. 

V posameznih primerih zadostuje samo stranska odprtina 
črevesa v trebušni steni. Skozi tako odprtino se prazni le del 
črevesne vsebine, predvsem zrak. Blato se še vedno lahko 
odvaja tudi po naravni poti.  

 

 

KAJ JE STOMA? 

Stoma je kirurško narejena odprtina v trebušni steni, skozi katero 
telo izloča svoje izločke/blato. Zunanja vidna barva stome je 
rožnata, tako kot vsa sluznica črevesa. Stoma ni rana, je le 
nadomestna odprtina za izločanje blata, zato je negovanje tega 
predela enako intimni negi. Najboljša je topla voda. Stoma ni 
oživčena, zato je neobčutljiva na bolečino: bolečina je ponavadi 
posledica nadražene, vnete kože. 

ČREVESNE STOME 

Ileostoma je izpeljava tankega črevesa skozi trebušno steno. 
Debelo črevo je ponavadi odstranjeno, zato je stoma dokončna. 

Kolostoma je izpeljava debelega črevesa skozi trebušno steno. 
Kirurg oboleli del črevesa odstrani, preostali del pa izpelje v 
trebušno steno, skozi katero bolnik odtlej izloča blato. 

MOŽNI ZAPLETI 

Noben zdravnik ne more vnaprej zagotoviti uspeha in popolne 
varnosti operacije. Splošne nevarnosti operacij, kot so okužbe, 
tvorbe krvnih strdkov ali dodatne poškodbe, so zaradi napredka v 
medicini postale zelo redke in tudi zdravljenje teh zapletov je 
bistveno uspešnejše. 


