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Sarrera

Erizaintzako profesionalen helburuetako bat ostomia egin dieten pazienteei 
laguntzea da, haien baliabideak eta askotariko aukerak aprobetxatuta; hori 

da autozainketa egokirako oinarrizko ikaskuntza.

Gida honen bidez, kontzeptuak batu nahi ditugu, eta pazienteari lagundu orain 
duen osasun-egoera eta gorpuzkera onartzen, higiene-zainketez, elikaduraz 
eta kanporatzeaz dagoen informazio guztia ematen eta erakusten, eta, azkenik, 
konplikazioak saihesten.

Gida honen asmoa da ostomia izan duten pazienteen autozainketarako 
oinarrizko informazioa zabaltzea; helburua bera da nola pazienteentzat hala 
profesionalentzat: bakoitzak autozainketatik ikastea.  
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1. Sarrera
Gida hau da kanporatze-ostomia digestiboaren zabalkunderako eta ezagutzarako: 

zertatik etortzen den, zer motatakoa izan daitekeen, zer-nolako erizaintza behar 
den, estomaren higienea eta zainketa nola egiten diren, gailua nola jartzen den, 
konplikazioak zertan igartzen diren eta bestelako gomendio jeneral batzuk.

Berdin balio du ostomiagatik pazientea zaintzen ari den pertsonal sanitarioarentzat, 
berdin ostomia bat duenarentzat berarentzat eta berdin ostomia duenaren 
senideentzat.

Ostomia bat dutenek, interbentzio kirurgikoa egiten dietenean, zenbait aldaketa 
jasaten dituzte alderdi guztietan: fi sikoan, psikologikoan, sozialean eta espiritualean.

Alderdi hauetako edozein alteratzen denean, pertsona eta haren senideak 
desegonkortu egiten dira; horregatik, orekari eusteko adinako baliabideak izateko, 
beharrezkoa da zainketa bereziak egitea.

Hemen, gomendio orokor batzuk datoz, paziente bakoitzaren beharretara 
egokitzekoak.

Gida honek dakarrenari esker, asistentzia maila guztiak behar bezala koordinatu 
ahalko dira, eta zainketen jarraipena eta kalitatea ziurtatzeko modua aurkituko du 
batek.

Kanporatze-ostomia bat duten 18 urtetik gorakoentzako da (kolostomia, ileostomia, 
urostomia), behin betikoa izan zein behin-behinekoa. 

Koleostomia da gehien egiten den ostomia (%55), eta gero datoz ileostomia (%31) 
eta urostomia (%14).

Haien etiologia: kolon-ondesteko minbizia, hesteetako infl amazio-gaixotasuna, 
maskuriko minbizia, dibertikulitisa, enterokolitisa, sortzetiko anomaliak eta bestelako 
trastorno batzuk (zulaketak, buxadurak, traumatismoak).

Oro har, gizonek gehiagotan sufritzen dute ostomia bat kolon-ondesteko minbizi 
batengatik. 
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Era berean, gizonek gehiago izaten dituzte gernu-ostomiak maskuriko minbiziak 
eraginda. 

Hesteetako infl amazio-gaixotasunekin zerikusia duten ostomiak berdin izaten 
dituzten emakumeek eta gizonek.

 Euskal Autonomia Erkidegoan, ostomia bat ekartzen duten patologien intzidentzia 
estatukoaren berdintsua da.

Ez dago ostomizatu kopuruaren estatistika eguneraturik, eta azken erreferentzia 
2001ekoa da; hortik kalkulatzen dute gutxi gorabehera ostomia duten 3.200 paziente 
egongo direla autonomia erkidegoan.

Espainiari dagokionez, mila biztanletik 1,5ek izango duela kalkulatzen da.

Europan, mila bakoitzetik 2-4 artean dago kopurua. Euskal Autonomia Erkidegoan, 
3.200 pazientek baino gehiagok dute ostomia (2004. urtea).
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2. Zer da ostomia? 
 Defi nizioa eta sailkapena

2.1 Kolostomia

Ostomia bat da fi siologikoki irteera artifi zial bat sortzea interbentzio kirurgikoz, izan 
kanporatzeko, elikatzeko zein drainatzeko.

Gida honetan, gorozkiak edo gernua ohiko irteeratik desbideratzeko egiten diren 
ostomiak bakarrik aipatuko ditugu. Estoma gehienak sabelaldean egoten dira.

Iraupenari begira, ostomiak behin-behinekoak eta behin betikoak izaten dira. Behin-
behinekoak izaten dira beste ebakuntza bat egin behar izango zaiola pentsatzen 
denean, eta behin betikoak, berriz osatzeko modurik ez dagoenean organoa 
anputatu zaiolako edo hondatuta dagoelako.

Kanporaka jartzen den erraia zein den, hiru motatakoa izan daiteke: kolostomia, 
ileostomia eta urostomia.

Kolostomia esaten zaio kolona kanpo-
ratzeari; hori egiten da gorozkiei irteera 
ez-natural bat emateko. Kolostomia klase 
bat baino gehiago dago, heste lodiaren edo 
kolon kaltetuaren proportzioa zenbatekoa 
den. Ostoma zein den ikusita, gorozkien go-
gortasuna, kopurua eta azidotasuna ez da 
berdina izango.
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2.2 Ileostomia

2.3 Urostomia

Ileostomia esaten zaio ‘ileon’ izeneko hes-
te meharra kanporatzeari; hori egiten da 
gorozkiei irteera ez-natural bat emateko. 
Gorozkien ezaugarria da ez direla eteten 
eta narritagarriak eta azidoak direla; horrek 
larruazaleko lesioen arriskua handitzen du; 
era berean, ur eta gatz mineral asko galtzen 
da, eta, horrenbestez, deshidratatzeko arris-
kua dago.

Urostomia edo gernuaren desbideratzea 
zera da: sabelaldean edo gerrialdean ireki-
gune kirurgiko bat egitea, gernu-aparatuan 
minduta edo hondatuta dagoen atal horre-
tatik gernua kanpora ateratzeko.

Urostomia edo gernu-desbideratze mota bat 
baino gehiago dago:

• Larruazaleko urostomia (Bricker motakoa).

• Ureterostomia.

• Nefrostomia.
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3.1 Apositua kentzea eta estomaren eta  
      haren inguruko larruazalarren higienea

Ez larritu estomak odola botatzen badu higienea egiteko orduan; normala 
da, baina, ez bada gelditzen, galdetu pertsonal sanitarioari.
EZ ZAINDU ESTOMA ZAURI BAT BALITZ BEZALA

3. Estomaren higienea eta zainketak
Zeure burua egunero bezala garbitzen duzunean, ostomiaren higienea eta zainketak 
ere egin beharko dituzu. Ez zaindu estoma zauri bat balitz bezala. Higienerako, ez 
da beharrezkoa sendaketak egiteko inolako materialik erabiltzea (gasak, seruma...).

Prestatu aldez aurretik behar duzun materiala: hondakinen poltsa, lehortzeko papera, 
ur epela eta xaboi neutroa, estoma neurtzekoa, guraizeak eta poltsa berria. Uraren eta 
xaboiaren ordez, perfumerik eta alkoholik gabeko paper-zapi bustiak erabil ditzakezu.

1. Garbitu eskuak.

3. Hartu esponja bat, eta garbitu 
estoma, leun-leun, ur epelarekin 
eta xaboi neutroarekin, edo, beste-
la, erabili paper-zapi bustietakoa.

2. Kendu, pixkanaka, poltsa era-
bilia, goitik beheraka. Eutsiozu la-
rruazalari tiraka ez aritzeko.

4. Lehortu estomaren inguruko 
larruazala paperarekin, sekula ez 
haize beroarekin. 
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3.2 Ostomia-poltsa
Poltsa klase bat baino gehiago dago; erizainak esango dizu zein komeni 
zaizun.

• Pieza bakarrekoa: lamina eta poltsa batera daude, eta txanda 
bakarrean jartzen da dena sabelaren gainean. Erdiraino betetzean 
aldatzen da poltsa.

• Bi piezatakoa: lamina eta poltsa bereiz doaz. Lehenik, lamina itsasten 
da sabelera, eta gero jartzen zaio poltsa. Lamina hiru-lau egunetik 
aldatzen da, eta poltsa, berriz, erdiraino betetzean. Poltsa irekia bada, 
maiztasun berarekin hustu daiteke.

Merkatuan poltsa mota asko daude, eta, aukeratzeko orduan, profesional 
sanitarioak eta pazienteak elkarrekin erabaki beharko duzue zein erabili.
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3.3 Poltsa nola ipini.
 Pieza bakarreko poltsa aldatzea

1. Neurtu estomaren tamaina.

3. Moztu lamina guraizeekin esto-
maren neurrira.

5. Egokitu laminaren erdialdeko 
zuloa estomaren azpialdera, eta 
tolestu behetik goraka. Presio-
natu leun-leun behatzekin, biri-
bilean, tolesturak eta zimurrak 
kentzeko.

2. Marraztu moldearekin, moztu 
beharreko zatia.

4. Kendu laminaren gaineko pa-
per gardena. Saiatu itsasgarria 
behatzekin askorik ez ukitzen.

6. Eman beroa laminari eskuekin 
eta kendu poltsa, ikusteko 
larruazalera behar bezala itsatsi 
ote den.
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Bi piezatako poltsa nola aldatu

1. Neurtu estomaren tamaina.

3. Moztu lamina guraizeekin esto-
maren neurrira.

5. Elkartu poltsa eta lamina eraz-
tunaren bitartez.

2. Marraztu moldearekin, moztu 
beharreko zatia.

4. Egokitu laminaren zuloa esto-
maren azpialdera, eta tolestu be-
hetik goraka. 

6. Eman beroa laminari eskuekin 
eta kendu poltsa ikusteko larrua-
zalera behar bezala itsatsi ote 
den.
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4. Dieta
Ez larritu jatekoagatik. Ostomia dutenek ez dieta zorrotzik egin behar dute, ez 
gauza berezirik jan. Kapitulu honetan, inportantea da dieta orekatuaren oinarrizko 
printzipioak gogoraraztea eta jakitea nola prebenitu beherakoa, idorreria eta haizeak, 
zenbaitetan gogaikarri samarrak izan daitezke eta. Hala ere, pentsatu batzuetan 
hobe dela gustuko duzun zerbait jatea nahiz eta gero deserosotasunak izan; gauza 
guztiek dute bere aldia.

Kontua da ostomia duten gehienek ez dutela dieta aldatu beharrik ez gauza berezirik 
jan beharrik. Edozeinek bezala, dieta sanoa eta orekatua egin behar dute, beren 
oinarrizko elikgaiekin, gatz mineralekin eta bitaminekin, organismoa orekan egon 
dadin.

Hasieran, inportantea da elikagai berriak pixkanaka probatzea, zer-nolako tolerantzia 
diezun jakiteko.
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4.1 Caholkuak beherakoa izaten denerako

Beherakoa baldin baduzu, jan duzunagatik izan daiteke, edo hartzen ari 
zaren medikamentuengatik.

Horrelakoetan, almidoi askoko elikagaiak edo lehorgarriak hartu behar dira. 
Esaterako, patata, makarroiak, arroza, ogia, zanahoria egosiak, platanoa, 
limoi-ura eta arraina plantxan.

Azukrerik gabeko jogurra ona da beherakoa denean, lagundu egiten du, 
eta, gainera, prebenitu egiten du maiz janez gero.

Ez ahaztu beherakoa denean, azukre gutxiko likido asko edan behar dela.

Zenbait janari txarrak dira beherakoa dugunean. Besteren artean, fi bra 
askoko zerealak eta barazkiak, esnea eta kafea.

Tratamenduren bat dela medio beherakoak zenbait egunez irauten 
badu, komeni da bi piezatako poltsak erabiltzea, hala itsasgarria maiz 
aldatu beharrik izan gabe hustu ahalko zara. Eta, gainera, larruazala ez 
da narritatuko gorozki likidoak direla medio aldatu eta aldatu aritu behar 
baduzu.
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4.2 Idorreria izatean zer egin

4.3 Haizeak eta usain txarra izatean
 zer egin

Gorozkiak normalean baino sendoagoak badira, beharbada min arinak 
sumatuko dituzu. Horregatik, horrelakoetan komeni izaten da askotariko 
libragarri naturalak jatea. Besteak beste, fi bra askoko frutak, barazkiak eta 
zerealak, gari-zahia, ogi integrala, aranpasak, pikuak eta datilak.

Likido asko hartzea komeni da: ura, fruta-zukuak, saldak eta infusioak, 
dehidratazioak ekartzen baitu idorreria.

Ibiltzea eta halako ariketa leunak egitea ona izan daiteke hesteak martxan 
jartzeko.

Ostomia duen batentzat, haizeak deserosoak dira, ezin baitu kontrolatu 
horiek botatzeko momentua. Hala, inportantea da jakitea zein elikagaik 
ematen duten haizea, horrelakorik ez jateko sozialki hala komeni denean.

Haize asko izaten dute janari hauek: babarrunak, ilarrak, azak, azaloreak, 
bruselazak, brokoliak, esneak, garagardoak, tipulak eta arbiak.

Haize asko duten gauzak jan eta gero, normalena da haizeak izatea 
ondorengo hiru orduetan, eta handik zazpi ordura joaten dira.
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5. Zer komeni den egunero egitea
Eduki beti kutxa bat aldaketa egiteko beharrezko gauzekin, edonoiz gerta dakizuke-
eta aldatu behar izatea.

Hobe da eguneroko dutxa poltsa kenduta egitea, higienea hobea izan dadin, baina 
poltsarekin garbitu ezinik ez dago.

Estoman, gorozkietan, estomaren inguruko larruazalean edo beste nonbaiten 
anormaltasunen bat baldin baduzu, erizaindegiko profesionalarengana joan 
beharko duzu.

Gutxiago nabaritzen den gailua behar duzunerako (gizarte-harremanak, harreman 
intimoak), badira ‘mini’ esaten zaienak ere.

Kirolak: Ostomia duenak egin ditzake ebakuntzaren aurretik praktikatzen zituen 
kirol gehienak. Gailu berriak ez dira erortzen izerdiarekin. Estoma babestu beharko 
da kolpeak saihesteko.

Bidaiak eta oporrak: Ez dago eragozpenik bidaiatzeko. Autoan, saiatu estoma ez 
zapaltzen segurtasun-uhalarekin. Ziurtatu helburura iristean, gailuak izango dituzula 
edo, bestela, eraman zurekin oporraldi guztirako beharko duzun materiala. Kontuz 
uraren kalitatearekin; ez edan txorrotako ura ez bazaude ziur ona dagoela.

Igerilekua eta hondartza: Erraza da gailuak bainujantziaren azpian ezkutatzea, 
eta ez dira hondatzen ur gaziarekin, kloroarekin eta izerdiarekin. ‘Mini’ esaten zaien 
poltsak erabiltzeko aukera dago.

Lana: Ostomia izan duen pertsonak normal egin dezake lan, ebakuntzaren aurretik 
egiten zuen bezalaxe. Alabaina, sabelaldeko muskuluek indarra egin behar duten 
lanetarako, galdetu profesional sanitarioari.

Jantzia: betiko janzkerari eutsi ahal dio ostomia duenak (gailuak ez dira 
nabarmentzen). Kontuz: Aukeratu estoma estutuko ez duen arropa (kendu gerrikoa 
eta jarri tiranteak).

Bizitza soziala: Saiatu lehenbailehen itzultzen lehengo bizimodura. Jendeak ez 
dio igarri beharrik ostomiari. Haizeek soinu gutxiago egiteko, erabil daiteke tutu bat 
duen gerruntzea.
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6. Alderdi psikologikoak
Pazientea animatu egin behar da lehenbailehen itzul dadin lehengo bizimodu 
familiarrera eta sozialera, egoera emozionala berreskura dezan. 

Estoma eraso bortitza da norberak bere goputzaz duen irudirako, eta autokontrola 
ere kolokan jar dezake. Zirugabetasuna ekartzen dio bere portaeraren alderdi 
guztietan (lanean jarraitu ahalko ote dut?, harreman sexualak izan ahalko ditut?, 
kirola egin ahalko dut?, adiskideekin ibili ahalko naiz?...). 

Horregatik, pazienteari informazio guztia eman behar zaio, eta zalantza guztiak 
argitu, beldurrak kentzeko. 

Pazienteari animatu egin behar zaio nola sentitzen den esatera eta ahalik eta 
arinena lehengo bizimodura itzultzera.

Kontuan izan pertsonal sanitarioa eta familia berebizikoak direla ondo egokitu dadin. 
Ez bada ondo egokitzen, profesional espezializatu batengana eraman beharko da.
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7. Konplikazioak
Si presenta alguna de las complicaciones siguientes debe acudir al profesional 
sanitario de referencia. No obstante, si esto no fuera posible de forma inmediata, le  
ofrecemos algunos consejos prácticos que le pueden ayudar.

DERMATITISA  
Sintomak: Azkurea, erresumina, mina, arazoa ez bada joaten 
eta exudatzea.

Prebentzio-neurriak: Higiene egokia egitea.
Estomara ahalik eta ondoena egokitzen den itsasgarria
erabiltzea. Ez tiratu zakarki.

HERNIA 
Sintomak: Estoma dagoen tokian koskor bat, gero
etzatean joan egiten dena.

Prebentzio-neurriak: Erabili herniara egokitzen diren gailuak.
Erabili gerruntze elastikoak.
Ez egin ahaleginik sabelaldeko giharrekin, saihestu idorreria
eta obesitatea.

UZKURDURA 
Sintomak: Hesteak sabeleko zuloan sartzeko joera hartu du.

Prebentzio-neurriak: Erabili larruazal-babesgarri ganbila
eta gerrikoa.
Egin idorreriarik ez izateko dieta.
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KRISTALAK ERATZEA 
Sintomak: Estoman azaltzen badira, mina eragin dezakete narritadurarengatik, 
odol-jarioa eta estenosia.

Prebentzio-neurriak: Garbitu estoma ozpinarekin, azidotu gernua (zitrikoen urak 
hartuta), estimulatu diuresia likido asko edanda.

ESTENOSIA   
Sintomak: Minak, sabeleko kolikoak. 
Kanporatzea trabatu egin dezakete hari formako gorozkiek.

Prebentzio-neurriak: Saihestu idorreria, eta neurtu
estoma maiz.

PROLAPSOA 
Sintomak: Kolona gehiago kanporatzea.

Prebentzio-neurriak: Ez egin indarra sabelaldearekin
eta saihestu idorreria.

GRANULOMA 
Sintomak: Inguruan mina edo azkura eman dezaketen
koskorrak izatea eta gailua behar bezala jartzeko modurik ez
izatea eta, hala, isuriak edo jarioak erraz izatea.

Prebentzio-neurriak: Egokitu gailua estomaren neurrira
urraturik ez izateko.

GIDA
PERTSONENTZAKO

OSTOMIA
EGIN DIETEN



22

1 INDICACIONES I CUIDADOS DE LOS ESTOMAS H. Ortiz, J Martí Rague, B Foulkes 
1989

2 ESTOMAS: VALORACIÓN TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO
 J MartiRague, Monserrat Tejido Valenti (Doyma 1999) J MartiRague, Monserrat 

Teijido Valenti  (Doyma 1999)

3 ENFERMERÍA MÉDICO QUIRÚRGICA Brunner y Shudart McGrau Hill (Inter 
Amaricana)

4 ENSEÑANDO A CUIDAR  (Rosa Carabias Maza,  Dolores García)

5 GUÍAS PACE  (Programa de ayuda en el cuidado del estoma) 2003

6 GUÍAS DE CUIDADOS SEDE (Asociación Española de enfermería de estoma 
terapia)

7 VIVIR CON UNA OSTOMÍA HOLLISTER - GUÍA PARA EL CUIDADOR DE UNA 
PERSONA OSTOMIZADA CONVATEC

8 GUÍA DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA A LA PERSONA PORTADORA DE UN ESTOMA  
BIBLIOTECA LAS CASA FUNDACIÓN INDEX

9 DIAGNÓSTICOS ENFERMERÍA TAXONOMÍA  NANDA-NOC-NIC

10 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUGÍA COLOPROCTOLÓGICA

11 MEDLINEPLUS / ENCICLOPEDIA MÉDICA

12 RNAO CUIDADO Y MANEJO DE LA OSTOMÍA  GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA  2009

13 GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA BASADA EN LA EVIDENCIA DE LA ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE CIRUGÍA GENERAL  

13 COLWEL. GOLSBERG. CAMEL 2004

14 Cuidado y manejo de la ostomía  RNAO Asociación Profesional de Enfermeras de 
Ontario 2009

15 Guía de práctica clínica basada en Evidencia Científi ca para el marcaje y manejo 
integral de las personas con estomas de eliminación Asociación Mejicana de 
cirugía

16 Guías clínicas 2006 Charlin G. Fernández García M R  Lámelo F  Cáncer de Colon

17 Asociación Española de Cirujanos  Vía Clínica de cirugía Colo- Rectal

18 La situación del Cáncer en España Instituto de Salud Carlos III

8. Bibliografi a

GIDA
PERTSONENTZAKO

OSTOMIA
EGIN DIETEN



23

9. Eranskinak
ERANSKINA - ELKARTEAK

ARGIA  BIZKAIKO OSTOMIZATUEN ELKARTEA
 Areilza Doktorearen kalea, 36 
 Telefonoa 944394700
 www.ostomizadosargia.com

ACCU Crohn eta Colitis Elkartea 
 Uribitarte kalea, 22 
 Telefonoak 944762674-648251090-648251091
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