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0800 220 300
   0800 028 6848 

مانچیسٹر

2 Victoria Avenue East
Manchester

M9 6HB

ڈائریکٹ 3380 702 0161
فیکس 4510 820 0161 صبح 8:00 بجے سے شام 5:00 بجے تک پیر تا 

جمعہ  ہفتہ کے روز بند

اسکاٹ لینڈ

9 York Place
Perth

Scotland
PH2 8EP

ڈائریکٹ 395 629 01738
فیکس 221 657 01738

صبح 8:00 بجے سے شام 5:00 بجے تک
پیر تا جمعہ

صبح 8:30 بجے تا دوپہر 12:30 بجے بروز ہفتہ

الرن

36 Curran Road
Larne

BT40 1BU

ڈائریکٹ 60506 282 028
فیکس 87999 686 028

صبح 8:00 بجے سے شام 5:30 بجے تک
پیر تا جمعہ

صبح 8:30 بجے تا دوپہر 12:30 بجے بروز ہفتہ

ناٹنگھم

97 Manvers Street
Nottingham

NG2 4NU

ڈائریکٹ 3080 940 0115
فیکس 8097 871 0115

صبح 8:30 بجے سے شام 5:30 بجے تک
پیر تا جمعہ

صبح 8:30 بجے تا دوپہر 12:30 بجے بروز ہفتہ

کارڈف

Greypoint
cardiff Business Park

Cardiff
CF14 5WF

ڈائریکٹ 7880 2076 029
فیکس 7881 2076 029

صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک پیر تا جمعہ صبح 08:30 بجے سے 
دوپہر 12:30 بجے تک بروز ہفتہ رسکاری تعطیالت کے دنوں میں بند

)شاملی آئرلینڈ(

پیٹر برو

20 Phorpres Close
Cygnet Park

Hampton
Peterborough

PE7 8FZ

ڈائریکٹ 883 348 01733
فیکس 515 806 01733

صبح 8:30 بجے سے شام 5:30 بجے تک
پیر تا جمعہ

صبح 8:30 بجے تا دوپہر 12:30 بجے بروز ہفتہ

لندن

23 Heritage Avenue
London

NW9 5XY

ڈائریکٹ 4593 166 0208 فیکس 2412 051 0203 صبح 8:00 بجے سے شام 
5:00 بجے تک پیر تا جمعہ  بروز ہفتہ بند

فرن ڈاؤن

530 Wimborne Road East
Ferndown

Dorset
BH22 9NG

ڈائریکٹ 890782 01202 فیکس 031708 01202 صبح 8:30 بجے سے شام 5:30 
بجے تک پیر تا جمعہ بروز ہفتہ بند

ہم سے رابطہ کریں
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ہامری انعام یافتہ رسوس کے لیے سائن اپ کرنا 
آسان ہے!

آپ ہامری ڈلیوری رسوس کے لیے ہامری دوستانہ سپورٹ ٹیم کو 0800 220 300 پر کال کر کے، یا 

hello@respond.co.uk پر ہمیں ای میل کرکے، یا respond.co.uk پر جاکر سائن-اپ کر سکتے ہیں۔

ہم لوگ راست طور پر آپ کے GP سے رابطہ کریں گے جہاں کہیں آپ کا نسخہ حاصل کرنا 

ممکن ہوگا۔ اس کے موصول ہوتے ہی ہم لوگ رابطہ کریں گے۔

اب آپ واپس بیٹھ کر آرام کر سکتے ہیں اور اپنے پارسل کے پہنچنے کا انتظار کر سکتے ہیں۔ 

ہامرے متامرت آرڈرز محتاط انداز میں بغیر برانڈ والے پیکجنگ میں بھیجے جاتے ہیں۔

“آپ سبھوں کے لیے شاباشی - یہ ہمیشہ خوشی کی بات ہوتی ہے جب آپ لوگ رابطہ 

کرکے میری اگلی اسٹوما ڈلیوری کے بارے میں استفسار کرتے ہیں – ہمیشہ بہت 

شائستہ، دوستانہ اور معاون – بال شبہ آپ نے ایک ایوارڈ جیت لیا” –رسپانڈ کسٹمر

آپ سے ہامرا وعدہ

با اصول رہنا- آپ کو اختیار دینا- لچک پذیر رہنا- آپ کی سننا- آپ کے لیے دستیاب رہنا 

- آپ کو زندگی کا لطف اٹھانے کی آزادی دینا

پہال قدم

دورسا قدم

تیرسا قدم
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بوجھ اٹھانا

صحتیابی کے دوران آپ کو کوئی بھی غیر رضوری بوجھ اٹھانے سے احرتاز کرنا چاہیے۔ تاہم، اگر آپ کو کوئی 

چيز اٹھانی پڑتی ہے تو آپ کو اپنا قدم کندھے جتنا چوڑا رکھنا چاہیے جب کہ ایک پیر دورسے کے سامنے ہو، 

اپنی پیٹھ سیدھی رکھیں اور اپنے گھٹنوں کو موڑیں۔

تغذیہ

بڑی رسجری کے بعد صحتیابی کے عمل کا ایک اہم حّصہ یہ یقینی بنانا ہے کہ آپ اپنے جسم کی اپنی مرمت 

کرنے میں مدد کے لیے کافی مقدار میں کھائیں پیئیں۔

رشوع میں ہو سکتا ہے زیادہ کھانے کی آپ کی طبیعت نہ کرے، مگر کھانوں کی نسبتاً چھوٹی مقدار اور 

اسنیکس جو کہ دن بھر باقاعدگی سے کھائے جاتے ہیں آپ کے جسم کو آپ کی صحت کی بحالی میں مدد 

کے لیے رضوری تغذیہ فراہم کریں گے۔

صحتیابی کے ابتدائی مراحل میں اپنی بھوک کو دھیرے دھیرے بڑھانا آپ کے نظام ہاضمہ کے لیے زیادہ 

اچھا ہے۔ اپنی صحتیابی کی حوصلہ افزائی کے لیے، ایک متنوع خوراک جو کہ اعتدال کے ساتھ مختلف غذائی 

گروپ میں سے ہر ایک پر مشتمل ہو بہرتین اختیار ہے۔

ہائڈریٹیڈ رکھنا بھی واقعی صحتیابی کے عمل کا ایک اہم حّصہ ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ سیال مواد، خاص 

طور پر پانی، پینے کو یقینی بنائیں۔ برائے مہربانی کھانوں سے پہلے بہت زیادہ پانی نہ پینے کا دھیان رکھیں  

کیوں کہ یہ آپ کی بھوک کو ختم کر سکتا ہے۔

آپ کی صحتیابی

آپ غالباً اپنی رسجری سے صحتیاب ہونے اور ساتھ ہی اپنے اسٹوما کی دیکھ بھال کے امکان سے خوفزدہ ہوں 

گے۔ برائے مہربانی اطمینان رکھیں کہ اس انداز میں سوچنا بالکل فطری ہے۔

اس کتابچے میں درج معلومات کا مقصد رہنامئی فراہم کرنا ہے؛ آپ کی صحتیابی اور یہ کہ آپ اپنی رسجری 

کے بعد ہر ایک دن کیسا محسوس کرتے ہیں آپ کے لیے بالکل منفرد ہے۔ آپ اپنے جسم کو سب سے اچھی 

طرح جانتے ہیں اور آپ کو ہمیشہ وہی کرنا چاہیے جو آپ کے لیے بہرتین ہو۔

اگر اپنی رسجری سے پہلے یا اپنی صحتیابی کے دوران آپ کے پاس کوئی سواالت ہوں تو برائے مہربانی اپنی 

نرس سے رابطہ کرنے میں تردد نہ کریں۔
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گاڑی چالنا

آپ کے آپریشن کے بعد رضوری ہے کہ آپ گاڑی چالنا رشوع کرنے سے پہلے اپنے جرنل فزیشین 

)GP( یا کنسلٹینٹ سے معلوم کر لیں۔ یہ بھی رضوری ہے کہ اپنی بیمہ پالیسی کی جانچ کر 

لیں کیوں کہ آپ کے بیمہ کنندہ پر انحصار کرتے ہوئے رشائط میں فرق ہو سکتا  ہے۔

جب تک آپ کو گاڑی چالنے کی اجازت نہ دی جائے گاڑی نہ چالئیں۔ اس مشورے کی تعمیل 

سے قارص رہنا آپ کے بیمے کو منسوخ کر سکتا ہے اور آپ کی صحتیابی کے لیے بھی نقصان دہ 

ہو سکتا ہے۔

ورزش

جب آپ کافی مضبوط محسوس کر رہے ہوں تو تھوڑی ورزش واقعی آپ کی صحتیابی میں مدد 

کا ایک اچھا طریقہ ہے۔

یہ واقعی اہم ہے کہ آپ بہت جلد بہت کچھ کرنے کی کوشش نہ کریں، لیکن تھوڑی چہل 

قدمی، حتی کہ رصف گھر یا باغیچے کے آس پاس، واقعی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔

جب آپ کی قوت لوٹ آئے تو اپنے لیے ہر ایک بار تھوڑا زیادہ کرنے کا ایک ہدف طے کریں۔ 

برائے مہربانی یاد رکھیں کہ آپ چاہے جتنی دور چلے جائیں آپ کو واپس بھی آنا ہوگا، اس لیے 

چل کر بہت دور جاکر خود کو نہ تھکائیں!

کسی دوست کے ساتھ چلنے کی صالح دی جاتی ہے کیوں کہ یہ چلنے کو نہ رصف یہ کہ زیادہ 

دلچسپ بناتا ہے بلکہ یہ زیادہ محفوظ بھی ہے، خاص طور پر اگر آپ نا ساز محسوس کرتے 

ہوں۔ لیکن اگر آپ چل کر تنہا باہر جاتے ہیں تو یقینی بنائیں کہ آپ نے کسی شخص کو بتا دیا 

ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کتنی دیر کے لیے آپ باہر رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

آپ اپنے ساتھ کوئی اضافی پاؤچ یا کچھ سپالئیاں لینے کی خواہش کر سکتے ہیں مبادا باہر رہنے 

کے دوران آپ کا کوئی حادثہ پیش آجائے۔

اپنی حفاظت کے لیے، ہمیشہ جب آپ گھر چھوڑیں تو ایک موبائل فون لے لیں۔
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اپنے اسٹوما کے ساتھ گھر جانا

آپ جو آپریشن کرائيں گے وہ پیٹ کی بڑی رسجری پر مشتمل ہوگا اور لہذا آپ کو یقینی بنانا 

چاہیے کہ آپ خود کو صحتیابی کے لیے کافی وقت دیتے ہیں۔ عام طور پر اس میں تقریبا 8-12 

ہفتوں کا وقت لگتا ہے، لیکن ہر شخص مختلف ہوتا ہے اور آپ کو تیار ہونے سے پہلے بہت 

زیادہ کوشش نہیں کرنی چاہیے۔

گھر پر اپنے رشوعاتی ہفتوں میں آپ کو آرام کرنے اور اپنی قوت کو دھیرے دھیرے واپس 

حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ خاندان اور احباب سے مدد کی پیش کشیں قبول 

کریں، جب رضورت ہو جھپکیاں لیں اور اگر آپ تھکا ہوا محسوس کریں تو اپنے جسم کی سنیں۔

کپڑے

آپ کے آپریشن کے بعد آپ کا پیٹ ممکنہ طور پر تکلیف دہ محسوس ہوگا اس لیے رشوعات 

میں آپ ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں زیادہ پر سکون رہ سکتے ہیں۔ شفایابی کے بعد آپ کو 

حسب معمول اپنے عام کپڑے پہننے کے قابل ہو جانا چاہیے۔

کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو اسٹوما کے ساتھ جی رہا ہو اور اسے اپنے موجودہ کپڑے 

پہننے کے سلسلے میں تشویش ہو تو نسخہ پر یا آن الئن خریدنے کے لیے اوسٹومی فرینڈلی 

ملبوسات اور معاون کپڑوں کا ایک وسیع مجموعہ دستیاب ہے۔

HiLINE گارمینٹس کو رسجری کے بعد پیٹ کا سپورٹ فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، 

HiLINE سپورٹ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے 6848 028 0800 / 300 200 0800 پر کال 

respond.co.uk کریں )شاملی آئرلینڈ( یا مالحظہ کریں
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آپ کے اسٹوما کیرئ کا معمول

پیٹ کی بڑی رسجری کے بعد صحتیابی پر کنٹرول کے سلسلے میں اپنے اسٹوما کی دیکھ بھال کا انتظام 

کرنا ممکنہ طور پر آپ کو مایوسی کا احساس دالئے گا اور اس سے کامیابی کے ساتھ منٹنے سے متعلق 

فکر مند کر دے گا۔ اس طرح محسوس کرنا بالکل فطری ہے اور ان احساسات کے بارے میں واضح رہنا 

ان پر قابو پانے میں آپ کی مدد کے لیے رضوری ہے۔

رشوع میں آپ کے اسٹوما کیرئ کا معمول سست رفتار ہوگا، جس کی توقع کی جاتی ہے، لیکن صرب اور 

مشق سے آپ زیادہ تیز اور زیادہ پر اعتامد ہو جائیں گے۔

بہت جلدی نہ مچانے کا دھیان رکھیں۔ یہ سمجھنے کے لیے وقت لیں کہ کون سی چیز آپ کے لیے 

انفرادی طور پر کام کرتی ہے اور آپ جلد ہی ایسا معمول تیار کر لیں گے جو آپ کے لیے درست ہوگا۔

آپ کی نرس آپ کے متام سوالوں کا جواب دینے پر قادر ہوگی، اس لیے برائے مہربانی پوچھنے سے نہ 

ڈریں، اس سے قطع نظر کہ آپ کے خیال میں آپ کا سوال کتنا غیر اہم ہے۔

آپ کو ایلیو اسٹومی ایسوسی ایشن سے بھی بہت مدد اور مشورہ حاصل ہوگا، ہم نے ان کی تفصیالت ذیل 

میں شامل کر دی ہیں تاکہ آپ رضورت ہونے پر ان سے رابطہ کر سکیں۔

IA )ایلیو اسٹومی اور اندرونی پاؤچ سپورٹ گروپ(
info@iasupport.org

0800 018 4724
iasupport.org
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اپنے اسٹوما کے ساتھ بیدار ہونا
خواہ آپ اس کی توقع کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، پہلی بار کسی اسٹوما کے ساتھ بیدار ہونا خوفناک 

ہو سکتا ہے۔ آپ ممکنہ طور پر غیر آرام دہ اور تکلیف محسوس کریں گے مگر اسٹاف آپ کو تکلیف 

سے افاقے کے لیے دوائیں دے گا۔ آپ کا اسٹوما رشوع رشوع میں سوجا ہوا ہوگا، یہ نارمل ہے اور چند 

ہفتوں میں اس کا سائز کم ہو جائے گا۔

آپ کی جو رسجری ہوئی ہے وہ آپ کو جسامنی اور جذباتی دونوں طرح متاثر کر سکتی ہے اور آپ کو 

جسم میں بڑی تبدیلیوں سے سمجھوتہ کرنے میں وقت لگ سکتا ہے، مگر یہ بالکل فطری ہے۔

آپ کی رسجری کے بعد ابتدائی چند دنوں میں آپ کو تھکا ہوا اور جذباتی محسوس کرنے کی توقع 

کرنی چاہیے، اور آپ کو یہ بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کے جسم کی شکل وصورت اور 

اعتامد کو بھی متاثر کیا ہے۔ یہ احساسات نارمل ہیں اور اپنی بیامری اور رسجری کے تناؤ سے منٹنے کے 

لیے فطری رد عمل ہیں۔

کسی بھی ملحہ آپ کو اس بارے میں اپنے پارٹرن، فیملی، اسٹوما کیرئ نرس اور قریبی دوستوں سے کھل 

کر گفتگو کرنے سے خائف نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ ان احساسات کو تسلیم 

کرنا جذباتی طور پر آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی صحتیابی میں معاون ہوگا۔

خاندان اور احباب بھی، برائے مہربانی یاد رکھیں کہ آپ کی اسٹوما کیرئ نرس بھی یہاں آپ کی مدد اور 

سپورٹ کے لیے موجود ہے۔

آپ کا پہال پاؤچ
جب آپ اپنی رسجری کے بعد بیدار ہوں گے تو بہت ممکن ہے کہ جو پاؤچ آپ پہنے ہوئے ہیں وہ صاف 

ہوگا۔ یہ اس لیے ہے کہ نرسیں آپ کی صحتیابی کے ابتدائی چند دنوں میں آپ کے اسٹوما کی نگرانی 

کر سکیں۔

ہو سکتا ہے آپ کے آپریشن کے بعد پہلے کچھ دنوں تک آپ کا اسٹوما کام نہ کرے، جو کہ بالکل 

نارمل ہے۔ آپ کے اسٹوما کے رسگرم ہونے کے بعد آپ کی نرس آپ کو سکھانا رشوع کردے گی کہ اپنا 

پاؤچ کیسے تبدیل کریں۔

خود سے اپنا پاؤچ تبدیل کرنے کا خیال خوفناک ہو سکتا ہے، لیکن نرسیں آپ کے ساتھ  اتنا زیادہ وقت 

رصف کریں گی جتنی آپ کو رضورت ہوگی یہاں تک کہ آپ اور وہ دونوں پر اعتامد ہو جائيں کہ آپ 

اپنا پاؤچ از خود تبدیل کر سکتے ہیں۔
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آپ کی رسجری کے بعد
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اپنی رسجری کے بعد ہسپتال میں قیام کے لیے 

پیکنگ کرنا
اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہسپتال میں آپ کا قیام زیادہ سے زیادہ آرام دہ ہو آپ 

درج ذیل چیزیں پیک کرنے کے بارے میں غور کرنے کی خواہش رکھ سکتے ہیں:

رات میں پہننے کے لیے کپڑوں کی ایک سپالئی

ایک آرام دہ ڈریسنگ گاؤن اور سلیپرز

موزے سمیت کئی ایک صاف انڈر ویرئ

آرام دہ دن کے کپڑے

ایک چھوٹا دستی تولیہ

حفاظتی مصنوعات

کنگھا یا ہیرئ برش

کوئی بھی دوا جو آپ عام طور پر لیتے ہیں، اور ہر ایک دوا کی خوراکوں کی ایک فہرست

کتابیں اور رسائل )اور ریڈنگ گالسز اگر رضوری ہو(

ٹائلیٹریز – صابن، ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ، شیمپو، ڈیوڈرینٹ

ریزر اور شیونگ والی مصنوعات
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آپ کی رسجری سے قبل

رسجری سے قبل طبی ٹیم کے ممربان، جس میں آپ کا رسجن اور آپ کی اسپیشلسٹ اسٹوما 

نرس شامل ہوتی ہیں، تیاری کرنے میں آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو آپ کے آپریشن کے 

بارے میں مشورے دیں گے۔

آپ اپنے رسجن سے اسٹوما کی اس نوعیت پر بات چیت کریں گے جو آپ کے لیے بہرتین ہے اور 

آیا اسٹوما دامئی ہونے جارہا ہے یا عارضی۔ مشمولہ کارروائی کی اچھی طرح وضاحت کی جائے 

گی اور آپ کے پاس تشویشات کے اظہار یا کوئی سواالت پوچھنے کا موقع ہوگا۔

ان معلومات کی بہتات کی وجہ سے جو آپ کو فراہم کی جائیں گی عین ممکن ہے کہ آپ ان 

سب کو پہلی ہی بار میں نہ سمجھ پائیں۔ لیکن آپ کی اسٹوما کیرئ نرس ان سب کو سمجھنے 

میں آپ کی مدد کے لیے رسجری سے پہلے اور اس کے بعد دستیاب رہے گی۔ آپ کی اسٹوما 

کیرئ نرس آپ کی طرز زندگی اور رضوریات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہے گی اور 

اس کی بنیاد پر آپ کی نرس اور رسجن آپ کے اسٹوما کے لیے بہرتین مقام کی سفارش کریں 

گے۔

رسجری سے قبل پریشان ہونا بالکل فطری ہے اور بال شبہ آپ کے پاس اس موضوع سے متعلق 

متعدد سواالت ہوں گے۔ اگرچہ آپ کی طبی ٹیم کوئی بھی صالح دینے کے لیے دستیاب رہے 

گی، درج ذیل سے آپ کو کچھ مدد حاصل ہو سکتی ہے۔
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ایلیو اسٹومی 

کیا ہے؟
ایلیو اسٹومی ایک جراحتی 

کارروائی ہوتی ہے جو بڑی آنت/ 

قولون کے مکمل بڑے حّصہ کو ہٹانے
یا بائی پاس کرنے اور پیٹ میں ایک منہ 

کھول کر چھوٹی آنت کا رخ بدلنے پر 

مشتمل ہوتی ہے۔

ایلیو اسٹومی عارضی یا 

دامئی ہوتا ہے

بہت سارے مختلف مسائل اس رسجری کے رضوری 

ہونے کا باعث ہو سکتے ہیں، جن میں شامل ہیں:

•  معدے کی سوزشی بیامریاں جیسے الرسیٹو 

کوالئٹس یا کروہنز ڈزیز

•  قولون یا مقعد کا کینرس

•  ایک حالت جسے فیملیل پولی پوسس کہا جاتا ہے

•  پیدائشی نقائص جن میں آپ کی آنتیں شامل ہوں

•  کوئی حادثہ جس میں آپ کی آنتوں کو رضر پہنچے 

یا آنتوں کی کوئی اور ہنگامی حالت

ایلیو اسٹومی کے ساتھ جی رہے لوگ قابل 

نکاسی پاؤچیز پہنتے ہیں اور اس پاؤچ

کو ایک دن میں متعدد بار خالی

کرتے ہیں

نکلنے والے مواد کی کثافت 

دلیا جیسی ہوتی ہے

کوئی ایلیو اسٹومی عام طور 

پر آپ کے پیٹ کی دائیں 

جانب ہوتا ہے

ایلیو اسٹومسٹس عام طور پر ہر 

3-2 دن پر اپنا پاؤچ تبدیل
کرتے ہیں
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اسٹوما کیا ہے؟

اسٹوما جراحت کے ذریعہ ایک منہ کھولنے یعنی راستہ بنانے سے عبارت ہے جسے 

پیشاب پاخانے کو مقعد یا مثانے تک پہنچنے سے پہلے جسم سے خارج کرنے کے 

لیے بنایا جاتا ہے۔ یہ دامئی یا عارضی ہو سکتا ہے۔

اسٹوما گالبی رسخ رنگ کا ہوگا، جو کہ آپ کے منہ کے اندرونی حّصے سے مشابہ 

ہوگا، اور وہ مالئم اور مرطوب ہوگا۔

اسٹوما میں کوئی اعصاب نہیں ہوتے ہیں لہذا اس کو چھونے پر کوئی احساس پیدا 

نہیں ہوتا ہے۔ ہر شخص کے اسٹوما کی شکل اور سائز میں فرق ہوتا ہے۔

)اپنے اسٹوما کی تصویریں شیرئ کرنے کے لیے کروہنز فائٹنگ لوئس پوٹ )Crohn’s Fighting Louise Potter( کا شکریہ(

مالحظہ کریں
respond.co.uk/ileostomy-preop

اور مکمل ویڈیو دیکھیں
آپریشن کے 2 ہفتے بعد

آپریشن کے 6 ہفتے بعد



اسٹوما کیا ہے؟

ایلیو اسٹومی کیا ہے؟

آپ کی رسجری سے پہلے

اپنی رسجری کے بعد ہسپتال میں

اپنے اسٹوما کے ساتھ بیدار ہونا

آپ کے اسٹوما کیرئ کا معمول

اپنے اسٹوما کے ساتھ گھر جانا

ڈرائیونگ اور ورزش

اٹھانا، تغذیہ اور صحت یابی

آپ کی رسجری سے قبل

آپ کی رسجری کے بعد
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یہ بات سننا کہ آپ کو اسٹوما رسجری کی رضورت ہے غالباً انتہائی دشوار ہوگا 

اور آپ کے ذہن میں بہت سارے سواالت پیدا ہوں گے۔ تاہم، آپ تنہا نہیں 

ہیں؛ برطانیہ میں ہر سال آپ جیسے ہزاروں لوگ اسٹوما رسجری کرواتے ہیں اور 

نگہداشت صحت کے پیشہ وران پر مشتمل ایک ٹیم کے ذریعہ ان کی مدد کی 

جاتی ہے جیسا کہ آپ کی مدد کی جائے گی۔

اس سلسلے میں بہت زیادہ معلومات اور ہدایات دستیاب ہوں گی اور یہ پریشان 

کن محسوس ہو سکتی ہیں، اس لیے برائے مہربانی اپنی نرس سے کوئی بھی ایسے 

سواالت پوچھنے میں تردد نہ کریں جو آپ کے پاس ہوں۔

اگر آپ کا آپریشن منصوبہ بند ہے تو آپ کے پاس اپنی نرس کے ساتھ اپنے اسٹوما 

کے درست مقام سے متعلق فیصلہ کرنے کا موقع ہو سکتا ہے۔ آپ کی نرس آپ کی 

طرز زندگی اور لباس جیسی چیزوں کو دھیان میں رکھے گی، کسی مقام پر اتفاق 

کرکے، آپ کے اسٹوما کے مقام کا تعین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحتیابی کے بعد 

آپ کو ان رسگرمیوں کے جاری رکھنے کے قابل ہونا چاہیے جن میں آپ کو مزہ آتا 

ہے، نیز ایسے کپڑے پہننے کے قابل ہونا چاہیے جن کے آپ عادی ہیں۔

آپ کے پاس اپنے آپریشن سے قبل ایک پاؤچ پہننے اور نکالنے کی مشق کرنے کا 

موقع ہوگا۔ اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ کن چیزوں کی توقع کریں 

یا اسٹوما کرانا کیسا ہوگا، اور آپ کی نرس کسی بھی ایسے سوالوں کا جواب دے 

سکے گی جو آپ کے پاس ہو سکتے ہیں۔

یہ کتابچہ ان متام چیزوں کا احاطہ کرے گا جن کا جاننا آپ کے لیے آپریشن سے 

قبل اور صحتیابی کے ابتدائی ایام میں رضوری ہو سکتا ہے۔

ہم امید کرتے ہیں کہ مندرجہ ذیل مشوروں اور تجاویز سے آپ کو مدد حاصل 

ہوگی۔



 

پہلے اور بعد کے لیے 

آپ کا رہنام

ایلیو اسٹومی

اسٹوما اور
کنٹینینس کیرئ کے ماہرین


