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Introducere Cu toate progresele 

înregistrate în ultimele decenii în 

managementul fistulelor enterocutanate 

postoperatorii (FEC) acestea rămân una 

dintre cele mai redutabile complicații 

postoperatorii ale chirurgiei abdominale 

(digestive și/sau extradigestive), fiind grevate 

de o morbiditate ridicată (85-90%), 

mortalitate semnificativă (5-20%), spitalizare 

Original Article          Open Access 

Abstract. Introduction. Achieving the goals of treatment for postoperative enterocutaneous fistulas 
(PCF) requires a multidisciplinary approach performed by a complex team (surgeon, internist, anesthesiologist-
resuscitator, radiologist, nutritionist, psychotherapist), which cannot miss the nurse specializing in complex bed 
care, stomatotherapy and wound care. Our study aims to highlight the results obtained by applying specific nursing 
care to patients with postoperative FEC after digestive tract surgery. Material and method. The study was 
performed on a group of 64 patients, diagnosed with postoperative FEC, occurring after 2030 abdominal 
interventions (digestive and / or extradigestive) performed in Surgery Clinics I and II Craiova in an interval of 7 
years (2014-2020). The care plan was developed together with the surgeon and approved by the patient with the 
aim of isolating the effluent, preventing the destruction of the skin and ensuring the comfort of the patient: Results: 
group structure: 41 men and 23 women, aged - 53 - 84 years, mostly 61-70 years. Fistula morphology: 100% 
external digestive fistulas, simple, with direct trajectory - 30 cases; complexes with complex or multiple trajectory - 
34 cases, 2 enteroatmospheric fistulas (fistulas in evisceration). Fistula flow: low (<200 ml / 24 hours) 27 cases, 
medium (200-500 ml / 24 hours) 21 cases and high)> 500 ml / 24 hours) 16 cases. Skin lesions: erythema 44 
cases, ulcers 12 cases and necrosis 8 cases. 38 (56.25%) cases of conservative treatment. Evolution: favorable 
in 45 cases (70.31%) with fistula closure; the rate of closure of fistulas under conservative and surgical treatment 
- 57.61%. There were 51 complications, general 12 and local 30, with a morbidity rate of 79.68% and an overall 
mortality of 29.68%. The duration of hospitalization was on average 39.43 days, with limits between 17 and 122 
days. Conclusions. The management of FEC is burdened with considerable costs and length of hospital stay that 
varies widely, so reducing costs and time required for care are among the goals of the management of these 
patients, in which WOC nurses play a very important role. 
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prelungită și costuri ridicate [1-6]. 

Tratamentul este complex, dificil și de lungă 

durată și incluzând mijloace conservatoare 

și/sau chirurgicale, după un algoritm 

terapeutic bine codificat, cu etape și obiective 

precise: identificarea fistulei, stabilizarea 

(resuscitarea) bolnavului, controlul 

sepsisului, controlul efluentului și protecția 

tegumentelor, definirea caracterelor 

morfologice ale fistulei și tratamentul 

definitiv (chirurgical) [7].  

Realizarea acestor obiective 

necesită o abordare multidisciplinară 

efectuată de către o echipă complexă 

(chirurg, internist, anestezist-reanimator, 

radiolog, nutriționist, psihoterapeut), din care 

nu poate lipsi nursa specializată în îngrijirea 

complexă la patul bolnavului, stomaterapie și 

îngrijirea plăgilor. 

Studiul nostru își propune să 

evidențieze rezultatele obținute în urma 

aplicării îngrijirilor specifice de nursing la 

pacienții cu FEC postoperatorii după 

chirurgia tubului digestiv.  

Material și metodă 

Studiul a fost efectuat pe un lot de 

64 bolnavi, diagnosticați cu FEC 

postoperatorie,  apărute după 2030 intervenții 

abdominale (digestive și/sau extradigestive) 

efectuate în Clinicile Chirurgie I și II Craiova 

într-un interval de 7 ani (2014-2020).  

Diagnosticul a fost stabilit în primul 

rând pe criterii clinice prin exteriorizarea de 

conținut digestiv pe traiectul tubului de dren 

sau prin plaga postoperatorie, iar caracterele 

morfologice ale fistulei au fost determinată 

prin corelații clinico -  imagistice.  

Tratamentul a fost instituit imediat 

după identificarea fistulei, tratamentul 

medical conservator fiind tratamentul de 

primă intenție în toate cazurile și s-a 

desfășurat după un algoritm care a inclus 

următoarele obiective: stabilizarea 

(resuscitarea) bolnavului, controlul 

sepsisului, controlul debitului, nutriția, 

îngrijirea plăgii și protecția tegumentelor.  

Debitul fistulei a fost evaluat prin 

măsurarea volumului efluentului colectat în 

pungile colectoare, măsurarea aspiratului 

montat la nivelul fistulei sau cântărirea 

compreselor;  

Toate datele au fost înregistrate într-

o fișă standard elaborată la începutul 

studiului și apoi sintetizate și prelucrate 

statistic cu ajutorul programului Excel. 

Materialele de izolare a efluentului și de 

protecție cutanată folosite sunt redate in 

tabelul Nr.1.  

Volumul și caracteristicile 

efluentului, topografia fistulei, prezența si 

tipul leziunilor cutanate perifistulare au fost 

principalii parametrii utilizați în alegerea 

metodologiei și materialelor folosite pentru 

izolarea efluentului, controlul mirosului și 

protecția tegumentelor perifistulare. 

Planul de îngrijire a fost alcătuit 

împreună cu chirurgul și agreat de pacient 

având ca scop izolarea efluentului, 

împiedicarea distrugerii pielii și asigurarea 

confortului pacientului include următoarele 

obiective și etape: 

- protecția integrității tegumentelor 

perifistulare 

- izolarea efluentului 
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- măsurarea corectă și exactă a 

efluentului 

- controlul mirosului 

- mobilizarea și confortul pacientului 

- diminuarea costurilor și a timpului 

necesar îngrijirii 

- asigurarea suportului și îngrijirii 

psihologice 

 

Tabelul Nr.1 Materiale de izolare/etanșare  și 

protecție cutanată folosite  

Materiale/metode folosite Nr. cazuri 

Pungi colectoare 

- Simple 

- Cu evacuare 

29 

Paste 

- Reviken 

- Cutaden 

- Jecozinc 

- Cicatridină  

 

28 

42 

18 

2 

Sprayuri (cicatridină) 12 

Aspirație 

- simplă 

- irigație aspirație 

- VAC 

 

15 

3 

2 

Pansament 

- Simplu 

- Compresiv (balon elastic) 

 

46 

9 

Număr pansamente/zi 

- 1/zi 

- 2-3/zi 

- >4/zi 

 

11 

24 

29 

Pudre 25 

Deodorante  30 

 

 În cazul fistulelor cu debit mic s-au 

folosit pansamente absorbante simple, 

asociate sau nu cu bariere cutanate (creme, 

pudre, paste, sprayuri), care formează un film 

protector, combat umezeala și protejează 

pielea. 

În fistulele complexe cu debit 

mediu/mare care au necesitat schimbarea 

pansamentului mai frecvent decât odată la 4 

ore, precum și în fistulele enteroatmosferice 

(fistulele în eviscerație) am folosit tehnici 

avansate, care au inclus barierele cutanate 

(creme, pudre, paste), produse și materiale de 

etanșare, pungi colectoare de stomaterapie cu 

sau fără bazin de drenaj, sisteme de aspirație 

continuă sau intermitentă cu sau fără irigație, 

pansamente compresive, sisteme NPWT 

(negative pressure therapy)  și VAC 

(Vacuum Assisted Closure Therapy).  

Pentru izolarea și colectarea 

efluentului s-au folosit sisteme stomice 

(pungi) unitare ConvaTec , în sistem închis , 

fără evacuare în 16 cazuri și cu evacuare în 

13 cazuri. Pungile cu orificiu decupabil, sunt 

prevăzute cu un adeziv de tip Stomahesive, 

care previne și vindecă iritațiile la nivelul 

tegumentelor perifistulare, iar pungile fără 

evacuare sunt prevăzute cu un filtru de 

cărbune care are efect dezodorizant și 

reglează eliminarea gazelor. 

Pentru fistulele cu traiect direct am 

folosit obturarea fistulei cu balon elastic 

pneumatic cu presiune reglabilă plasat la 

nivelul orificiului extern al fistulei, în așa fel 

încât să depășească orificiul fistulos, 

marginile plăgii sau eviscerației cu 10 cm. 

Rezultate 

Structura lotului:  41 bărbați și 23 

femei, cu vârste cuprinse între 53 și 84 ani, 

majoritatea vârstnici, aparținând grupei de 

vârstă 61-70 ani,  Morfologic, toate cazurile 

au fost fistule digestive externe, simple, cu 

traiect direct în 30 cazuri și complexe cu 

traiect complex sau multiplu în 34 cazuri, 

dintre care 2 fistule enteroatmosferice (fistule 

Nursingului în fistulele enterocutanate           43 
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în eviscerație), iar fiziopatologicazurile 

noastre au fost încadrate în funcție de debit în 

fistule cu debit mic (<200 ml/24 ore) 27 

cazuri, mediu (200-500 ml/24 ore) 21 cazuri 

și mare )>500 ml/24ore) 16 cazuri (Fig. 1).  

 
Fig.  1 Debitul fistulei 

 

Leziunile tegumentelor au fost 

prezente în toate cazurile și au îmbrăcat 

următoarele forme anatomo-clinice (Fig. 2): 

eritem 44 cazuri, ulcerații 12 cazuri și 

necroză 8 cazuri. 

 

Fig. 2. Tipul leziunilor cutanate 

 

38 (56.25%) cazuri au fost tratate 

exclusiv conservator de către o echipă 

complexă multidisciplinară din care nu au 

lipsit nursele de îngrijire la patul bolnavului 

și cele care au fost instruite în îngrijirea plăgii 

și stomaterapie. 

Evoluția bolnavilor cu FEC a fost 

favorabila în 45 cazuri (70.31%) în care s-a 

înregistrat închiderea fistulei; aceasta a fost 

obținută în 30 (78.94%) dintre cazurile tratate 

exclusiv conservator, în care contribuția 

asistentelor de îngrijire și a cele specializate 

în stomaterapie și îngrijirea plăgii a fost 

esențială în ceea ce privește controlul și 

izolarea efluentului, protecția tegumentelor, 

asigurarea suportului psihologic, educației 

pacientului, reducerea costurilor și a duratei 

de spitalizare.  

Rata închiderii fistulelor pentru 

cazurile care au beneficiat de tratament 

conservator și chirurgical a fost de 57.61%.  

Au fost înregistrate 51 complicații, 

generale 12 și locale 30, cu o rată a 

morbidității de 79.68% și o mortalitate 

globală de 29.68% (Tabelul Nr.2). 

Durata de spitalizare a fost în medie de 

39.43 zile, cu limite între 17 și 122 zile. 

 

Tabelul Nr.2
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Discuții 

Studiul a fost destinat  evidențierii 

locului și contribuției nursei în cadrul echipei 

complexe multidisciplinare menită să asigure 

managementul FEC, axat în special pe 

parametrii specifici activității unei asistente 

specializate în stomaterapie și îngrijirea 

plăgi, cu respectarea obiectivelor standard de 

îngrijire a plăgii: protecția integrității 

tegumentelor perifistulare, controlul și 

izolarea efluentului și mirosului, măsurarea 

corectă a efluentului, mobilizarea și confortul 

pacientului, diminuarea costurilor și 

reducerea timpului necesar îngrijirii.  

Realizarea obiectivelor de tratament 

ale FEC necesită o abordare multidisciplinară 

efectuată de către o echipă complexă 

(chirurg, internist, anestezist-reanimator, 

radiolog, nutriționist, psihoterapeut, asistent 

social, etc) în care asistenta medicală  

specializată în stomaterapie și îngrijirea 

plăgilor (WOCN) joacă un rol crucial cel 

puțin pentru controlul efluentului, îngrijirea 

plăgii, protecția tegumentelor perifistulare și 

pentru asigurarea suportului psihic și 

psihologic și educați a bolnav ului și familiei.  

De menționat însă că în elaborarea 

planului de îngrijire este benefic ca  nursele 

WOC să tină seama de câteva dintre 

principiile elaborate de Rolstaf și Wong în 

2004, care recomandă flexibilitate în 

întocmirea planului de îngrijire dar și 

recunoașterea faptului că îngrijirea 

pacienților cu FEC este asigurată frecvent de 

personal fără experiență.  

În România, deși nu există asistente 

medicale specializate în stomaterapie și 

îngrijirea plăgilor, prin cursuri organizate în 

special de către firmele distribuitoare de 

materiale necesare bolnavilor stomizați, am 

pregătit în acest domeniu o parte din 

asistentele medicale de îngrijire, care au 

dobândit în timp abilitățile și experiența 

necesară îngrijirii pacienților cu FEC. În 

aceste condiții, pentru pacienții cu FEC, 

activitatea nursei trebuie să includă cel puțin 

două aspecte, pe de-o parte îngrijirea uzuală 

a bolnavului chirurgical (monitorizarea 

funcțiilor vitale, nutriția, efectuarea 

tratamentului general prescris de medic, 

mobilizarea bolnavului, etc) și pe de altă 

parte activitățile specifice managementului 

FEC, centrate pe controlul și izolarea 

efluentului, protecția tegumentelor 

perifistulare, suportul psihic și psihologic și 

educația pacientului și familiei.  

Controlul debitului, protecția 

tegumentelor și îngrijirea plăgii sunt 

obiective fundamentale ale managementului 

non-operator al FEC, reprezentând o 

provocare complexă pentru personalul 

medical și de îngrijire. Măsurile care vizează 

controlul debitului, protecția tegumentelor și 

îngrijirea plăgii trebuie instituite imediat 

după identificarea fistulei pentru a preveni pe 

de-o parte pierderile masive prin fistulă 

precum și dezechilibrele hidroelectrolitice  și 

malnutriția secundare acestora [1, 8, 9, 10, 

11, 12] și pe de altă parte pentru a preveni 

apariția leziunilor cutanate induse de acțiunea 

corozivă a efluentului (acid sau alcalin în 

funcție de sediul fistulei), leziuni care apar 

foarte devreme, după aproximativ 3 ore de 

contact ale acestuia cu tegumentele, mai ales 
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în condiții de stază [5, 10, 12, 13]. 

Deteriorarea tegumentelor este determinată 

în principal de patru cauze: iritația chimică 

determinată de lichidul intestinal bogat în 

enzime proteolitice, care este mai dăunătoare 

chiar decât volumul efluentului, 

traumatismele mecanice datorate 

schimbărilor dese ale pansamentului sau 

pungii colectoare, reacțiile alergice la 

pansamente sau pungi și infecția favorizată 

de mediu umed [10, 13, 14]. Odată instalate, 

leziunile tegumentelor (eritem 44 cazuri, 

ulcerații 12 cazuri și necroză 8 cazuri în 

studiul personal) produc durere și disconfort 

semnificativ pacientului, împiedică 

vindecarea plăgii, limitează viitoarele opțiuni 

de management și control, făcând dificilă 

folosirea dispozitivelor de colectare și izolare 

a efluentului, conduc la digestia peretelui 

abdominal cu apariția unor fistule 

enteroatmosferice (fistule în eviscerație) și de 

noi leziuni ale anselor expuse [2, 8, 10, 12, 

13]. Scopul îngrijirii este de a izola fistula de 

țesuturile învecinate și de a facilita 

vindecarea acestora prin protejarea 

tegumentelor adiacente și a țesutului de 

granulație față de acțiunea corozivă a 

efluentului, iar inabilitatea de a controla 

fistula este sursa unui disconfort sever și 

durere pentru pacient datorită leziunilor 

cutanate, circumstanțe in care abilitățile și 

suportul unei nurse specializate în 

stomaterapie și îngrijirea plăgilor sunt 

imperios necesare [6, 15]. Activitățile 

specifice de control al efluentului, protecție a 

tegumentelor și îngrijire a plăgii se 

desfășoară după un plan de îngrijire cu 

obiective bine stabilite în comun de către 

medic, nursă și agreate de pacient, precedate 

de o evaluare completă a fistulei.  

Evaluarea fistulei este un proces 

dinamic, desfășurat în evoluție și 

urmărește următorii parametrii:  

1. Sursa: stomac, duoden, intestin 

subțire, colon. 

2. Caracteristicile efluentului: 

o volumul (debitul): 

- mic: <200 ml/24 

ore 

- mediu: 200-500 

ml/24 ore 

- mare: > 500 ml/24 

ore 

o mirosul – dacă există descriere 

o consistența: lichid, semiformat, 

format, gazos 

o compoziția: 

- culoare: clar, 

galben, verde, brun 

- enzime active 

- pH-uri extreme 

3. Topografie şi dimensiuni: 

o număr 

o localizare 

o dimensiuni (lungime/lățime) 

incluzând patternul 

o deschiderea: la nivelul pielii, 

retractată sau protruzivă 

o vecinătatea cu proeminențe 

osoase, cicatrici, pliuri sau 

șanțuri cutanate, incizii, drenuri 

sau stome 
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o tonusul musculaturii din jurul 

deschiderii: ferm, moale, flasc 

o contururile deschiderii fistulei: 

plat, superficial, adâncime 

moderată sau mare 

 

4. Integritatea tegumentelor 

perifistulare: intacte, macerate, eritematoase, 

denudate sau erodate, ulcerații, necrozate, 

infectate [16]. 

Toți parametrii descriși mai sus au 

fost înregistrați într-o fișă pentru fiecare 

pacient în parte și toate modificările apărute 

în evoluția pacientului au fost de asemenea 

înregistrate in fișă. 

Măsurarea cu acuratețe a 

efluentului, componentă esențială a evaluării, 

este un obiectiv important al îngrijirii 

bolnavilor ci FEC; permite aprecierea corectă 

a volumului pierderilor prin fistulă, fiind un 

ghid important de evaluarea a necesarului 

lichidian și nutriției. Necesită rigurozitate în 

special în fistulele proximale sau cel 

localizate la nivelul intestinului subțire, unde 

pierderile lichidiene pot atinge câțiva litrii pe 

zi, iar pierderile de electroliți pot conduce la 

aritmii sau insuficiență renală. Realizarea 

acestui obiectiv nu este totdeauna facilă; 

debitul fistulei poate fi apreciat cu exactitate 

doar la bolnavii  la care sunt folosite pungi 

colectoare sau sisteme de drenaj închis sau la 

care pansamentele sunt cântărite [10, 17].  

Planul de îngrijire alcătuit împreună 

cu chirurgul și agreat de pacient având ca 

scop izolarea efluentului, împiedicarea 

distrugerii pielii și asigurarea confortului 

pacientului include următoarele obiective și 

etape [17, 18, 19]: 

- protecția integrității tegumentelor 

perifistulare 

- izolarea efluentului 

- măsurarea corectă și exactă a 

efluentului 

- controlul mirosului 

- mobilizarea și confortul pacientului 

- diminuarea costurilor și a timpului 

necesar îngrijirii 

- asigurarea suportului și îngrijirii 

psihologice 

Abilitățile avansate de evaluare, 

cunoașterea criteriilor de selecție a celor mai 

adecvate produse, competența în învățarea 

utilizării și aplicarea acestor produse sunt 

componente ale planului individualizat de 

îngrijire. Un protocol eficient de izolare a 

efluentului va proteja tegumentele 

perifistulare, va permite măsurarea cu 

acuratețe a efluentului utilă reechilibrării 

hidroelectrolitice, suplimentării nutriționale 

și va permite de asemenea controlul eficient 

al mirosului [16].  

Controlul debitului, izolarea 

efluentului și protecția tegumentelor 

perifistulare implică un set complex de 

măsuri și gesturi terapeutice de ordin general 

(întreruperea parțială sau completă a 

aportului oral, nutriția parenterală totală, 

aspirația digestivă superioară și controlul 

farmacologic al debitului prin medicație 

antiacidă, antiperistaltică și antisecretorie, 

somatostatinul și analogii, etc) la care se 

adaugă tratamentul local al fistulei, care are 

la dispoziție o gamă largă de produse, 
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accesorii și tehnici de izolare, colectare a 

efluentului și protecția tegumentelor, izolarea 

efluentului fiecare cu avantaje, dezavantaje, 

indicații și contraindicații specifice, bine 

codificate, alegerea cărora fiind rezultatul 

evaluării minuțioasă a fistulei efectuată după 

algoritmul menționat mai sus.  

Materialele și produsele disponibile 

pentru îngrijirea locală a fistulelor sunt redate 

în tabelul Nr.3, 

iar opțiunile de izolare a fistulei în funcție de 

debitul fistulei sunt expuse în tabelul nr 4. 

 

Tabelul Nr.3 Produse utilizate in FEC pentru izolarea efluentului și protecția tegumentelor 

[18] 

 

Produsul/accesorii Acțiune Indicații 

Bariere cutanate: șervețele, 

baghete, sprayuri 

Formează un film protector 

pentru piele 

Fistule cu debit mic: oferă un strat protector pentru piele; 

utilizate în combinație cu pansamentele 

Fistule cu debit mare: folosite în combinație cu pungi 

colectoare, sisteme de aspirație, sisteme de presiune negativă 

pentru a proteja piele împotriva iritației date de adezivi 

Bariere împotriva umezelii: 

creme, pudre, paste 

Combat umezeala și 

protejează pielea 

Fistule cu debit mic: oferă protecția  tegumentelor 

perifistulare. Pot fi folosite în combinație cu pansamentele 

Fistule cu debit mare: nu sunt indicate deoarece nu oferă 

suficientă protecție împotriva efluentului cu volum mare. 

Sunt contraindicate în asociere cu orice produs aderent (ex. 

pungile), deoarece cremele nu permit aderarea produsului la 

tegument 

Bariere  cutanate: inele din 

pectină, benzi, creme 

Oferă o barieră fizică pentru 

efluent sau scaun 

Fistule cu debit mic: protecția tegumentelor împotriva 

efluentului 

Fistule cu debit mare: folosite pentru a umple superfețele 

neregulate în vederea aplicării pungilor sau ca parte a 

sistemului de pungi 

Pungile  Izolează efluentul, scaunul și 

mirosul de la nivelul fistulei 

Fistule cu debit mic: dacă problema este mirosul sau dacă 

pacientul preferă schimbarea pungii în locul schimbării 

pansamentului 

Fistule cu debit mare: folosite pentru izolarea efluentului și 

mirosului 

Sisteme de aspirație Izolează efluentul . Aspirația 

intermitentă cu presiune 

joasă se folosește în 

combinație cu pungile  

Fistule cu debit mic: nu este indicat 

Fistulele cu debit mare: dacă drenajul gravitațional în pungă 

nu este eficient. Nu este soluție pe termen lung 

NPWT Închidere directă prin 

presiune 

Fistule cu debit mic: nu este indicat 

Fistule cu debit mare: indicat unde există premisele 

închiderii spontane. Nu este indicat in prezența abceselor sau 

dacă există tendința de epitelizare la nivelul deschiderii 

fistulei (pseudostoma formation).Pacientul trebuie să 

primească suport nutritiv parenteral (NPT) 

Pansamentele Absorb efluentul Fistule cu debit mic: combinate cu alte protectoare cutanate: 

bariere cutanate, șervețele, paste, creme sau flanșe de pectină 

Fistule cu debit mare: nu sunt indicate 
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Tabelul Nr. 4. Opțiuni de izolare a fistulei în funcție de debitul fistulei (după 18) 

Debit < 100 ml/24 ore <100ml/24 ore > 100 ml/24 ore sau 

schimbarea 

pansamentului mai 

devreme de 4 ore 

> 100 ml/24 ore sau 

schimbarea 

pansamentului mai 

devreme de 4 ore 

Necesitatea de control al 

mirosului 

Nu Nu Da/nu Da/nu 

Necesitatea accesului 

frecvent 

Da/nu Fa/nu Da Da 

Opțiuni de izolare Pansamente absorbante și 

protectoare ale 

tegumentelor (ungvente, 

paste, bariere cutanate 

Pansamente de acoperire 

Charcoral + deodorante de 

mediu + schimbarea 

frecventă a pansamentului 

sau pungi de stomaterapie 

Sistem de management al 

plăgii cu fereastră, golit 

frecvent sau atașat unei 

pungi 

Sau 

Sistem stomic (pungă) din 

două piese golit frecvent. 

Pungă de urostomie din 2 

piese golită frecvent sau 

atașată unei pungi de 

noptieră 

Sistem de pungi 

Sau 

Sistem de aspirație închis 

sau atașat direct la un 

sistem NPWT 

În principiu, fistulele cu debit mic (< 

200 ml/24 ore) pot fi controlate prin 

pansamente absorbante simple, asociate sau 

nu cu bariere cutanate (creme, pudre, paste, 

sprayuri), care formează un film protector, 

combat umezeala și protejează pielea [2, 20] 

(Fig. 3);  noi am folosit acest mod de control 

al efluentului și protecție a tegumentelor 

perifistulare în 26 fistule cu debit mic, care 

nu au necesitat mai mult de 2 pansamente/zi; 

ca bariere cutanate am folosit creme pe bază 

de oxid de zinc (reviken, cutaden, jecozinc) 

cicatridina cremă sau spray. 

 

 

Fig. 3. Algoritm pentru selectarea dispozitivelor de izolare a fistulei [după 16] 
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În restul de 42 fistule complexe cu 

debit mediu/mare care au necesitat 

schimbarea pansamentului mai frecvent 

decât odată la 4 ore, precum și în fistulele 

enteroatmosferice (fistulele în eviscerație) 

am folosit tehnici avansate, care au inclus 

barierele cutanate (creme, pudre, paste), 

produse și materiale de etanșare, pungi 

colectoare de stomaterapie cu sau fără bazin 

de drenaj, sisteme de aspirație continuă sau 

intermitentă cu sau fără irigație, pansamente 

compresive, sisteme NPWT (negative 

pressure therapy)  și VAC (Vacuum Assisted 

Closure Therapy).  

Ȋn 29 cazuri am folosit pentru 

izolarea și colectarea efluentului sisteme 

stomice (pungi) unitare ConvaTec, în sistem 

închis, fără evacuare în 16 cazuri și cu 

evacuare în 13 cazuri. Pungile prezintă cu 

orificiu decupabil, sunt prevăzute cu un 

adeziv de tip Stomahesive, care previne și 

vindecă iritațiile la nivelul tegumentelor 

perifistulare, iar pungile fără evacuare sunt 

prevăzute cu un filtru de cărbune care are 

efect dezodorizant și reglează eliminarea 

gazelor la exterior.  

Indiferent de sistemul de izolare și 

contenție folosit, există câteva principii care 

trebuie cunoscute și aplicate de nursele 

specializate in stomaterapie și îngrijire 

parietală [21]: 

- evaluarea conturului abdomenului cu 

pacientul în ortostatism, decubit 

dorsal și aplecat înainte, pentru a 

putea identifica depresiunile, 

șanțurile și pliurile cutanate 

- umplerea depresiunilor și/sau 

șanțurilor cutanate și în cadrarea 

marginilor plăgii cu baghete, flanșe 

de pectină, paste asigurând o etanșare 

bună și o suprafața plană de care să 

adere punga 

- alegerea unui dispozitiv potrivit 

- pregătirea dispozitivului și 

accesoriilor înainte de îndepărtarea 

vechiului dispozitiv 

- alocarea unui timp suficient pentru 

fiecare etapă a manevrei 

- folosirea unui aspirator pentru a 

menține zona liberă de lichide și a 

unei surse de aer pentru a usca pielea 

și pasta pe care urmează să fie aplicat 

dispozitivul. 

- Pacientul trebuie încurajat să asiste la 

toate manevrele de schimbare a 

dispozitivului – pregătire în vederea 

externării. 

- Stabilirea unei rate de schimbare a 

dispozitivului înainte de apariția 

scurgerilor 

- Evitarea schimbării dispozitivului 

imediat după masa când fistula este 

probabil mai activă și de asemenea, 

pacientul trebuie sfătuit să nu se 

mobilizeze timp de 30 minute după 

schimbare, pentru a permite 

adezivului să adere etanș 

- Dispozitivul trebuie schimbat ori de 

câte ori apar scurgeri; nu trebuie 

peticit. 

Indiferent de sistemul de 

izolare/colectare a efluentului folosit, acesta 

trebuie să permită mobilitatea și confortul 
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pacientului, să fie discret și rezistent la 

mirosuri și să poată fi ușor de aplicat sau 

reparat de către nursă, pacient sau familie; el 

trebuie să poată fi menținut pe loc cel puțin 

72 ore având în vedere faptul că un sistem 

bine menținut poate ameliora multe dintre 

consecințele psihologice și sociale inerente la 

acești pacienți.  

Nu toate fistulele beneficiază însă de 

utilizarea pungilor colectoare pentru izolarea 

și colectarea efluentului; nu pot fi folosite în 

fistulele exteriorizate prin tuburi de dren, în 

cel situate la distanță de plaga principală, în 

apropierea proeminențelor osoase sau în cele 

exteriorizate printr-o plagă parțial dehiscentă 

[22]. Pe de altă parte, fiecare schimbare a 

pungii reprezintă un prilej de reevaluare a 

evoluției locale a plăgii și fistulei precum și a 

eficienței sistemului de izolare prin urmărire 

și înregistrarea următorilor parametrii: timpul 

scurs de la schimbarea pungii până la apariție 

scurgerilor, îmbunătățirea stării tegumentelor 

perifistulare, controlul mirosului, efectele 

asupra pacientului: satisfacție, mobilizare, 

confort, nivel de activitate. De asemenea, 

schimbarea dispozitivelor de izolare a 

efluentului pot fi tot atâtea oportunități de 

evaluare a evoluției spre închiderea spontană 

a fistulei, progresul închiderii spontane fiind 

evaluat prin reducerea debitului prin traiectul 

fistulos, concomitent cu creșterea debitului 

fecal la nivelul intestinului terminal (rect sau 

stomă), motiv pentru care debitul fistulei 

trebuie atent monitorizat , iar la pacienții cu 

intestin distal intact trebuie urmărite 

mișcările peristaltice.[18]. 

 Sistemele de aspirație au fost 

folosite în 18 cazuri; aceasta a fost aspirație 

simplă intermitentă în 10 cazuri și asociată cu 

irigație cu ser fiziologic sau soluție acid lactic 

4% în 8 cazuri, ambele modalități de aspirație 

având ca scop evitarea băltirii efluentului, 

prevenirea contaminării și deteriorării 

tegumentelor perifistulare, ceea ce a condus 

la scăderea semnificativă a necesității 

schimbării pansamentului.  

Sistemele de aspirație cu presiune 

negativă  de tip NPWT (Negative Pressure 

Wound Therapy) sau VAC (Vacuum 

Assisted Closure) introduse recent în 

managementul fistulelor și plăgilor complexe 

la care dispozitivele simple nu sunt suficiente 

asigură drenajul plăgii și protecția 

tegumentelor și favorizează migrarea unor 

factori de vindecare tisulară [2, 23, 24]. 

Rezultatele metodei sunt controversate; 

agreată de cei care raportează rezultate 

spectaculoase (protecția tegumentelor, 

contracția plăgii, închiderea fistulei), 

majoritatea autorilor au semnalat faptul că în 

pofida beneficiilor, metoda trebuie folosită 

cu prudență, numai în cazuri bine selecționate 

deoarece poate fi asociată cu recidiva sau 

apariția de noi fistule și cu o mortalitate 

crescută [25, 26, 27]. Experiența noastră în 

acest domeniu este limitată la 2 cazuri în care 

am folosit VAC.  

În 11 cazuri (9 fistule cu traiect scurt 

sau fără traiect și 2 fistule enteroatmosferice) 

am folosit o tehnică originală proprie Clinicii 

I Chirurgie Craiova – obturarea fistulei cu 

balon elastic pneumatic cu presiune reglabilă 

plasat la nivelul orificiului extern al fistulei, 
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în așa fel încât să depășească orificiul 

fistulos, marginile plăgii sau eviscerației cu 

10 cm. În fistulele fără traiect și în cele 

expuse într-o eviscerație (fistulele 

enteroatmoferice) balonul elastic joacă rolul 

unui „pach”, care completează lipsa de 

substanță parietală restabilind astfel 

continuitatea tubului digestiv, în timp ce în 

fistulele cu traiect scurt unic obturarea se 

produce prin alunecarea țesuturilor datorită 

presiunii exercitate asupra peretelui 

abdominal, realizând obturarea întregului 

traiect. Metoda este de fapt o variantă de 

pansament compresiv, care suprimă 

pierderile digestive, permite reluarea 

alimentației normale a bolnavului și 

menținerea unui tranzit intestinal eficient, 

asigură protecția tegumentelor care nu mai 

sunt astfel expuse acțiunii corozive a 

efluentului, contribuie la închiderea spontană 

a fistulei și permite mobilizarea imediată a 

pacientului. Ȋn cazurile în care nu se obține 

închiderea fistulei se obține cronicizarea sa 

cu crearea condițiilor anatomice locale și 

biologice generale care să permită efectuarea 

unei reintervenții tardive pentru rezolvarea 

definitivă a fistulei cu riscuri minime. 

Metoda este simplă, economică și poate fi 

aplicată oriunde deoarece nu necesită dotare 

sau aparatură deosebita. Folosind această 

metodă am obținut închiderea spontană a 

fistulei în 6 cazuri după 14-24 zile  și 

cronicizarea fistulei în restul de 5 cazuri. [28] 

Mirosul persistent este una dintre 

cauzele cele mai importante ale anxietății, 

temerilor și deficitelor de încadrare socială la 

bolnavii cu fistule enterocutanate, motiv 

pentru care controlul mirosului este unul 

dintre obiectivele principale ale îngrijirii 

acestor bolnavi.  

Pentru evaluarea mirosului am 

folosit o scală propusă de Baker și Haig, 

adaptată după Poteet [29]: 

1. Miros puternic evident la 

intrarea în cameră (2-3 m de 

pacient), pansamentul intact. 

2. Miros moderat evident la 

intrarea în cameră (2-3 m de 

pacient), pansamentul 

îndepărtat. 

3. Miros ușor evident în imediată 

apropiere a bolnavului la 

ridicarea pansamentului. 

4. Absența mirosului evident chiar 

la patul bolnavului cu 

pansamentul îndepărtat. 

Controlul mirosului beneficiază în 

general de aceleași mijloace folosite pentru 

izolarea și colectarea efluentului: pungi 

colectoare cu film anti-miros, deodorante 

interne plasate în pungă, deodorante externe, 

ambele disponibile sub formă de tablete, 

pudre, lichide, sprayuri, etc. Noi am folosit în 

fistulele cu debit mare pungi ConvaTec în 

sistem închis (16 cazuri), prevăzute cu un 

filtru de cărbune care are efect dezodorizant  

și reglează eliminarea gazelor la exterior sau 

pungi cu evacuare cărora le-am asociat 

deodorante interne diverse (13 cazuri). Există 

și autori care, în prezența mirosului persistent 

recomandă folosirea pungilor colectoare de 

stomaterapie chiar în fistulele cu debit mic 

[18]. 
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Confortul și mobilitatea pacientului 

cu FEC trebuie să fie mereu în atenția echipei 

de îngrijire și în special a nursei specializate 

în stomaterapie și îngrijire parietală; ele nu 

trebuie să fie compromise de sistemele de 

management a fistulei, care trebuie alese în 

așa fel încât să nu imobilizeze bolnavul sau 

să-i restricționeze activitatea, ceea ce poate 

avea un puternic impact negativ asupra 

moralului pacientului [10, 17]. Contribuția 

nursei este esențială pentru asigurarea 

suportului psihic și psihologic al pacienților 

cu FEC, având în vedere faptul că acești 

pacienți sunt deseori anxioși, deprimați, 

nutrind sentimentul  pierderii respectului față 

de sine, demoralizați și furioși mai ales dacă 

fistula apare secundar unei complicații 

postoperatorii. Combinația dintre plaga 

deschisă și efluentul fistulei, durerea și 

disconfortul secundare leziunilor cutanate 

perifistulare exercită un efect defavorabil 

asupra imaginii corporale, iar rezultatele 

imprevizibile, spitalizarea prelungită, 

perspectiva de a trăi timp îndelungat cu 

fistulă și teama iscată din probabilitatea unei 

reintervenții majore, grevată de riscuri și 

complicații, contribuie la distrugerea 

moralului pacientului. Pe de altă parte, eșecul 

în realizarea unui control adecvat a 

efluentului poate avea ca rezultat o cascadă 

de evenimente care compromit confortul și 

condiția psihică a pacientului. De aceea, 

personalul medical și în primul rând nursa 

trebuie să fie un bun cunoscător al 

implicațiilor psiho-sociale pentru pacient, al 

izolării și depresiei și oferind explicații în 

fiecare etapă a tratamentului să ajute 

pacientul să conștientizeze beneficiile unui 

tratament de lungă durată, frustrant și 

chinuitor pentru a obține închiderea spontană 

a fistulei sau optimizarea medicală în vederea 

chirurgiei definitive [16, 19, 21, 30, 31]. 

 

Concluzii 

Managementul FEC este grevat de 

costuri considerabile și o durată de spitalizare  

care variază în limite foarte largi, așa încât 

reducerea costurilor și a timpului necesar 

îngrijirii se înscriu printre dezideratele 

managementului acestor pacienți, în 

realizarea cărora nursele WOC au un rol 

foarte important. Efortul de reducere a 

costurilor vizează deopotrivă materialele 

folosite, munca efectivă și timpul, iar 

atingerea acestui obiectiv vor fi eliminate 

toate materialele și ritualurile de îngrijire 

scumpe și consumatoare de timp, care nu s-

au reflectat in beneficii evidente pentru 

pacient. 
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