
તમે અને તમા ું ટોમા  
 

ટોમા શુ ંછે? 
ટોમા ગ્રીક શ દ છે નો અથર્ થાય છે ‘ખલુત’ુ અથવા ‘મોઢુ’. સામા યરીતે ટોમા ત્રણ પ્રકારના હોય છે: 

 કોલો ટોમી: મોટી બાઉલમાથંી 
 ઈલેઓ ટોમી: નાની બાઉલમાથંી 
 યરુો ટોમી: યરુો ટોમી મતુ્રાશયનુ ંડાયવઝર્ન છે  

મને ટોમા શા માટે થય ુછે? 
તમારે િવિવધ કારણોસર ઓપરેશન કરાવવ ુપડશે અને તમારા સ ન તથા પે યાલી ટ નસર્ આ બધુ ંતમને 
સમજાવશે. ઘણા બધા રોગો અને પિરિ થિતઓ હોય છે ને ટોમાની જ રમા ંપિરણામે છે વા કે: 

 અ સરેટીવ કોલાઈટીસ  
 ક્રોહનનો રોગ 
 ડાયવટ લુર રોગ 
 ફાએકલ ઈનક ટીન સ  
 કે સર 

 ટ્રોમા 
 ફેમીલીઅલ એડેનોમાટોસ પોલીપોસીસ 
 રેડીયેશન નકુ્શાન 
 ક ટીઅલની અસામા યતા  
 મતુ્રાશય કામ કરત ુબધં થઈ જવુ ં 

તમારી સ રી પહલેા ં
તમને તમારી સ રી પહલેા ંતમારા સ નને તથા પે યાલી ટ નસર્ને એક કે બે વખત મળવાની તક હશે. યા ં
તમને તમારી સ રીના બઘા પાસાઓ િવશે જણાવવામા ંઆવશે, લેિખત માિહતી આપવામા ંઆવશે અને સૌથી 
વઘ ુશક્યતા કે િવચારણા કરવા પ્રોડક્ટસ બતાવવામા ંઆવશે. તમારી ઓપરેશન માટેની મલુાકાત પહલેા,ં તમને 
તમારી સારવારના કોઈપણ પાસાના સવાલો પછૂવાનો અને ચચાર્ કરવાનો સમય હોવો જોઈએ. તમારી 
એપોઈમે ટ પહલેા,ંતમે આ બાબતોની ચચાર્ કરવા માટે,  તમે તમારી સાથે લઈ જઈ શકો, થી તમે કઈક 
પછૂવાનુ ંભલૂી ન જાઓ,  તેવી એક સિુચ બનાવવાની શ આત કરવાન ુઈ છશો.  

આ એક સારો િવચાર છે ક િ -ઓપરટ વ એપોઈ ટમે ટમા ંતમારા ુ ુંબના એક સ યને અથવા સભંાળ 
રાખનારને તમાર  સાથે લઈ ઓ, કારણક ઘણી બધી મા હતી લેવાની હોય છે.  

ટોમાની સભંાળ લેતી નસીર્ંગ ટીમ તમારી મસુાફરી દર યાન એક ચાવી બની રહશેે અને તે તમને તથા તમારા 
કુટંુબ/સભંાળ રાખનારાઓને સલાહ તથા સહાય આપવા માટે ઉપલ ધ હશે. 

ટોમા કેવ ુદેખાશે અને મને કેવ ુલાગશે ? 
તે અડકવામા ંસુવંા  હશે, રંગમા ંગલુાબી – લાલ તથા ભીન;ુ તમારા મોઢાના અંદરના ભાગ વુ ંકદાચ. ટોમામા ં
સવેંદનાશીલતા હોતી નથી તેથી તે પીડાદાયક નથી. તેમા ંજો કે ભરપરૂ લોહીનો પરૂવઠો હોય છે, તેથી સમયાતંરે 
થોડુ ંલોહી નીકળવ ુસામા ય છે, ખાસ કરીને યારે તેને સાફ કરતા હોઈએ યારે. પ્રથમ તો તમારંુ ટૉમા સોજી 
જઇ શકે તે શક્યતા છે અને સાઈઝ ઘટવામા ંથોડો સમય લાગશે. તમારા ટૉમાની ધારની આસપાસ નાના ટાકંા 
હશે  પીગળી જશે અથવા તમારી ટૉમા કેર નસર્ ઓપરેશન પછી તેને 1-2 અઠવાિડયામા ંદૂર કરશે.  

તમારી સ રી પછી 
તમે યારે તમારા ઓપરેશન પછી જાગશો, તમે થાકેલા હો તેવુ ંલાગશે. એ શક્ય છે કે તમે આ સમય દર યાન 
તથા તે પછી થોડો સમય ેણીબ  ઉદવેગ અનભુવશો. આ અલગ પડશે કારણકે અમે બધા જુદા જ છીએ. 

તમારા શરીરમા ંડ્રીપ અને ડે્રઈન નળીઓ જોડેલી હશે પરંત ુઆકિ મકતાથી ભય પામવાની જ ર નથી – આ એક 
સામા ય બાબત છે. આ બધી ઠીક થઈ જશે યારે કાઢી નાખંવામા ંઆવશે અને થોડીક અસિુવધા સાથે. 

દરેક ટોમા જુદા જુદા હોય છે અને તેને કામ શ  કરવામા ંથોડો સમય લાગે છે. તમારા ટોમા કેર નસર્ સાથે 
આની ચચાર્ કરવી સૌથી ઉ મ રહશેે.  



તમારી વચાની સભંાળ   
તમારી વચાની સભંાળ લેવી તે ટોમાની સાર સભંાળ લેવાનો એક આવ યક ભાગ છે. 

તમારી સ રી પછી તરુત જ તમારો ટોમા અને આજુબાજુની વચા સોજી ગઈ હોય તેવી લાગશે અને થોડીક 
બળતરા પણ થશે. આ બધુ ંઑપરેશન પછી અપેિક્ષત છે અને સમય જતા ંસારી સાર સભંાળથી તેના ંદેખાવમા ં
સધુારો થશે.  

તમને જણાશે કે તમારી પ્રોડક્ટની જ િરયાતમા ંતમારા ટૉમાના કદ અને આકારમા ંફેરફારને કારણે પિરવતર્ન 
આવશે. તમારા ં ટોમા ટે લેટમા ંપિરવતર્ન થશે અને પ્રથમ 8 અઠવાિડયા દર યાન ઓછામા ંઓ  ંઅઠવાિડયે 
એક વખત ચેક કરવ ુજોઈએ અથવા ખાસ કરીને કાણામા ંતદુંર ત વચા દેખાય યારે.  

તમારા ટોમાની આસપાસની વચાના િવ તારમા ંપીડાના જોખમને અટકાવવા અને સાર-સભંાળ ચાલ ુરાખવાની 
અને યાન રાખવાની જ ર રહ ેછે. જો તમને પીડા થવાનુ ંશ  થાય, બળતરા કે ચામડી ફાટે તો તમારા ટોમા કેર 
નસર્નો સારવાર અને અવેજી પ્રોડક્ટની જ િરયાત માટે યોગ્ય સલાહ લેવા સપંકર્ સાધવામા ંમોડુન કરતા.   

ટોમા સાથે જીવવુ ં
યારે તમે હોિ પટલમાથંી પ્રથમ ટા થશો યારે તમે થાકેલા જણાશો અને રોજીંદા કાય મા ંજાણે કે વાયનુો વારો 
ટતો હોય તેવુ ંલાગશે.  આ સામા ય છે અને સમય જતા ંસધુરશે. શ આતમા ંતમે જયારે તમારી સ રીમાથંી 

સાજા થતા હશો યારે થોડી પીડા અને અસિુવધા અનભુવશો. આ રીકવરીનો એક સામા ય ભાગ છે. આ સમય 
દર યાન ટાઈટ ફીટીંગના કપડા િનવારો કારણકે તમારંુ પેટ પીડા કરત ુહશે અને સોજી ગયુ ંહશે.  

મોટી સ રી પછી ઉદવેગ થવો તે સામા ય છે તેથી જો તમારે ઉદાસ કે અ પુણુર્ િદવસો હોય તો િચંતા ન કરતા. 
પિરવાર અને િમત્રો સાથે વાત કરશો તો મદદ બનશે – એવુ ંન માનો કે તમારે એકલાએ જ મકુાબલો કરવાનો છે. 
તમારંુ ટૉમાની કેર નસર્ તમને સહાય કરવા યા ંજ છે અને પેશ ટ સપોટર્ ગપૃ પણ છે  તમને મદદ પણ  
કરી શકે.  

સહાય માટે પછૂવામા ંગભરાઓ નિહં. 

તમારા ટોમા બેગ બદલવી પ્રથમ ધીમી હશે, પરંત ુપે્રક્ટીસથી અને મ તમે આ મિવ ાસ મેળવશો તેમ આ 
તમારા સામા ય રોજીંદા જીવનનો ભાગ બની જશે.  

તમારો પરુવઠો મેળવવો. 
તમને હોિ પટલમાથંી બેગનો પરુવઠો અને કોઈક વઘારાના સાધનો ની તમને જ ર પડે તે સાથે ા કરવામા ં
આવશે. તમારી ટોમા કેર નસેર્ તમારા રા યમા ંકોઈ ઓ ટોમી એસોસીયેશન સાથે સહી કરાવી આ યા હશે યાથંી 
તમે તમારો માિસક પરૂવઠો મેળવી શકો છો. યા ંસ ય ફી હશે, જો કે તમારે તમારા એસોસીએશન સાથે ચચાર્ 
કરવાની જ ર છે, તેવ ુછે. 


