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A sztóma egy 2-3cm-es átmérőjű bőrből kissé kiemelkedő bélvégződés, melyet azért hoznak létre, 
hogy a széklet ki tudjon ürülni a külvilág felé. A székletürítés a sztómák esetében a széklet a 
bélmozgások következtében akarattól függetlenül, szabályozatlanul ürül. 

A diéta célja:  

• megfelelő tápláltsági állapot elérése és fenntartása 
• a széklet konzisztenciájának és ürülési gyakoriságának befolyásolása 
• alkalmazkodni a megváltozott anatómiai és élettani viszonyokhoz 

Étrend sajátosságai: 

• napi 4-5x-i étkezés közel azonos időben 
• az étrend során figyelmet kell fordítani azokra az élelmiszerekre, amelyeknek gázképző, 

szagképző hatása van, illetve a sztómában dugulást okozhatnak  

Bélgázképződést okozó élelmi anyagok: Szárazhüvelyesek, káposztafélék, kukorica, zöldborsó 
héja, brokkoli, karfiol, vöröshagyma, fokhagyma, retek, karalábé, uborka, zöldpaprika, szilva, 
mazsola, cseresznye, meggy, körte, szőlő, feketekávé, sör, szénsavas italok, füstölt, pácolt, zsíros 
húsok, húskészítmények, magas tejcukor tartalmú ételek, mesterséges édesítőszerek. 

Kellemetlen szagképződést okozó élelmi anyagok: hal, tejtermékek: a legtöbb sajtféle, különösen 
a túlérett sajtok, tojás: különösen a kemény főtt tojás, főzelékek: káposzta, spárga, gomba, 
hüvelyes termékek (bab, borsó, lencse), szója, diófélék, olajos magvak: dió, gesztenye, mogyoró, 
mandula, erős fűszerek: vöröshagyma, fokhagyma, alkohol tartalmú italok: különösen a sör, 
égetett szeszek. 

Dugóképződést okozó anyagok: apró magvas gyümölcsök (eper, málna, ribizli, szőlő) narancs, 
grapefruit rostja, gomba, paprika, paradicsom magja és héja. 

• az étrend gerincét a szénhidrátok alkotják: zöldség és gyümölcsfélék, főzelékek, burgonya, 
rizs, gabonakészítmények 

• fehérjeforrásként fogyaszthatók: sovány húsok, húskészítmények, tejtermékek 
• a túl zsíros ételek, valamint a bő olajban sütés nem javasolt 
• folyadék javasolt napi mennyisége: 2-3 liter (szénsavmentes ásványvíz, frissen facsart 

zöldség- ill. gyümölcslé) 

Ajánlott ételek:  

• sovány húsok, szárnyas, vad, hideg sültek, felvágott 
• kefir, joghurt, sovány sajt, sovány túró 
• krumpli, brokkoli, répa, kapor, saláta, tök, padlizsán, cukkini, zöldbab, borsó passzírozva, 

paradicsom héj nélkül 
• gyümölcspüré, hámozott alma, banán, birsalma, őszibarack 
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• másnapos fehér kenyér, zsemle, kétszersült, zabpehely, rizs, tészta, búzadara, búzaliszt, 
keksz, babapiskóta 

• lágy vagy tükörtojás 
• tea, víz, szűrt gyümölcslevek 
• növényi zsiradékok 
• zsírban szegény halak 
• zöldsaláta 

Gyakorlati tanácsok: 

• az ételt lassan és alaposan rágja meg 
• a műtét után egyszerre csak egy új ételt vezessen be és kis adagokban, ha nem okoz panaszt, 

akkor fogyasztható, célszerű táplálkozási naplót vezetni 
• egyszerre csak kis mennyiségű zöldség, gyümölcs fogyasztása javasolt, mert a bennük lévő 

rost miatt elzáródást okozhatnak 
• édes és fűszeres ételek, koffein, alkohol hígabb székletet eredményeznek, ezért ezek 

mellőzése javasolt 
• Receptek: www.sztoma.hu 


