Mismunandi gerðir
þarfaganga
Þessum aðgerðum má skipta í fjórar,
h.i. i fyrsta lagi KOLOSTOMIA —
ristilop til bráðabirgða. Hér er um að
ræða bráðabirgða afrás á ristli vegna
tráðabólgu eða stíflu vegna æxlisvaxtar
neðantil i ristli. Þegar svo ristilbútur
hefur verið hvildur um tíma, hann
numinn brott og görnin skeytt saman á
ný, er þessu opi lokað og hægðir komast
þá í eðlilegt horf.
KOLOSTOMIA varanlegt
ristilop. Illkynja æxli í eða rétt ofan við
endaþarm er oftast forsendan og taka
verður herpivöðva endaþarmsins.
ILEOSTOMIA — smágirnisop.
Neðri endi smágirnis er þá leiddur út á
síðu og ristillinn tekinn allur. Ástæður
ileostomiu eru af ýmsum toga spunnar.
Oftast er um að ræða bólgur í mestum
hluta ristilsins eða honum öllum. Þessi
sjúkdómur er mjög sjaldgæfur hér á
landi. Leggst hann á fólk á unga aldri,
byrjar oft á unglingsárum eða um og yfir
tvitugt. Þar sem hætta getur verið á
illkynja æxlisvexti þegar á ævina liður er
brottnám ristils varanleg lausn þessa
vandamáls.
UROSTOMIA — þvagrásarlögn.
Sjaldgæfust er urostomian en jafnframt
vandasömust af þessum aðgerðum.
Algengustu forsendur þessa eru illkynja
æxli í þvagblöðru eða varanleg skemmd
á blöðru.
Þá er að geta þess að stómaaðgeröir
eru einnig gerðar vegna t.d. lömunar.
meðfæddra galla og af fleiri ástæðum
sem of langt væri hér upp að telja.
Höfuðmarkmiðið
með
þessum
aðgerðum er að op þessi þjóni sem næst
þvi hlutverki sem náttúrulegum
þarfagangi er ætlað og valdi þar með svo
litlu óhagræði fyrir viðkomandi að sem
minnst truflun verði á högum hans.
Úróstómía (þvagrásarlögn). f oinangraðan garnarbút eru tengdir
þvagleiðarar frá nýrum (þau sjást
ekki á myndinni).
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Kólóstómía (ristilop til bráðabirgða).

Kólóstómía (varanlegt ristllop)
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íleóstómía (smáglrnisop).

jCjÁJt

H Hj\
í
y-

í(N

'9
39. tbl. Vikan 23

