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În întreaga ¡arå se estimeazå cå tråiesc între 4
¿i 7 mii de purtåtori de stome cutanate.
Stomia digestivå este actul chirurgical prin care

se stabile¿te o comunicare între lumenul digestiv
¿i exterior, în scopul introducerii alimentelor sau,
dimpotrivå, în scopul evacuårii con¡inutului.

Aceastå procedurå este fie un mod de a salva
via¡a, fie tratarea unei obstruc¡ii grave, fie corec-
tarea unui defect congenital. Indiferent care este
motivul medical, to¡i pacien¡ii au multe întrebåri
¿i nelåmuriri, fiind preocupa¡i de noua situa¡ie în
care se aflå.

Aparatura modernå folositå în aceste inter-
ven¡ii chirurgicale permite o foarte bunå toleran¡å
¿i o via¡å normalå.

Pentru a ajuta pacien¡ii så se adapteze la noul
lor stil de via¡å, ei trebuie så în¡eleagå de ce a fost
necesar acest tip de opera¡ie, ce modificåri implicå
aceasta, fiind absolut necesar så primeascå tot
sprijinul familiei ¿i, eventual, sfatul unei persoane
specializate (psiholog, medic de familie, chirurg),
care så-i ajute så se reintegreze la modul lor de
via¡å ¿i activitå¡ile sociale anterioare interven¡iei
chirurgicale.

2 REFERATE GENERALE

PRACTICA MEDICALÅ

Managementul bolnavului stomizat
digestiv
Management of patients with digestive stoma
Dr. MARIA PISTOL

Medic primar medicinå de familie

ABSTRACT
Nowadays, between four and seven thousands of digestive stoma patients are estimated to live in our country.
Digestive stoma represents the surgical procedure that establishes a communication between the digestive

lumen and the external environment, in order for nutrients to be supplied and to assure a proper waste evacuation.
This procedure is either a life saving method, or the treatment of a sever obstruction/correction of a congenital

defect. Whichever the medical reason, all the patients have many doubts and questions, being preoccupied by
their new status.

The modern equipment used in these surgical interventions allows a very good tolerance and a normal life. In
order to help the patients adapt to their new condition and life style, they have to understand why such a
procedure was necessary, which are the modifications that such act implies. It is mandatory to receive all the
support from their families and, if the case, a professional advice from a specialized therapist, in order to
integrate them in their regular activities and to improve the quality of their life.

All the steps that should be followed by the patient, starting from the first symptoms to the hospital admittance,
the surgical intervention that resulted in a digestive stoma and finally to the reintegration in family and
society, all of these will constitute the management of stomised patient and we shall try to emphasize on the
caring stages.
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To¡i pa¿ii care trebuie urma¡i de pacient, de
la primele simptome la internarea în spital, inter-
ven¡ia chirurgicalå soldatå cu o stomå digestivå ¿i
integrarea în familie ¿i societate, vor constitui
managementul bolnavului stomizat ¿i vom
încerca så tratåm structurarea etapelor de în-
grijire. 

ASPECTE GENERALE PRIVIND ÎNGRIJIREA
PACIENºILOR STOMIZAºI

Fiecare pacient este unic ¿i el trebuie consi-
derat în universul såu: mediul sociocultural,
educa¡ia, instruc¡ia, convingerile religioase, perso-
nalitatea, vârsta ¿i sexul.

De la primele simptome, pacientul trebuie så
se prezinte la medicul de familie, care, dupå un
examen clinic complet ¿i investiga¡ii paraclinice,
îl orienteazå spre sec¡ia de chirurgie pentru pre-
cizarea diagnosticului ¿i decizie terapeuticå. 

INDICAºIA CHIRURGICALÅ

Pregåtirea preoperatorie presupune stabilirea
diagnosticului medical ¿i indica¡ia de stomie,
culegerea de date, consilierea, educarea, sta-
bilirea locului stomei, pregåtirea cutanatå ¿i di-
gestivå, evaluarea dupå consultul preanestezic,
completarea echipei de îngrijire.

Pentru pacient, pregåtirea preoperatorie re-
prezintå în¡elegerea informa¡iilor, acceptarea
interven¡iei chirurgicale (consim¡åmântul), coope-
rarea în pregåtirea preoperatorie, implicarea
familiei ¿i a anturajului.

Interven¡iile stomaterapeutului debuteazå la
solicitarea chirurgului, dupå stabilirea diagnos-
ticului medico-chirurgical.

Stomaterapeutul va ob¡ine de la chirurg urmå-
toarele informa¡ii:
• diagnostic;
• tipul interven¡iei;
• caracterul stomiei – temporar sau definitiv;
• derularea ¿i durata spitalizårii.
Calitatea îngrijirilor acordate de cåtre sto-

materapeut este determinatå de în¡elegerea pa-
cientului (empatie), identificarea nevoilor, elabo-
rarea ¿i aplicarea unui plan de îngrijire specific.

Stomaterapeutul va aborda aspectele psiho-
sociale generale ¿i anume: nerecuno¿terea de
cåtre pacient a situa¡iei actuale, anxietate, teama,
imaginea negativå asupra organismului, mâhnire,
tendin¡e de suicid, depresie, alterarea respectului
de sine, frustrare, furie, maladaptare.

Culegerea de date vizeazå:
• status fizic, psihologic, mental, emo¡ional;
• mediul cultural, social, filozofic;

• abilitå¡i senzoriale;
• experien¡e anterioare chirurgicale;
• însemnåtatea ¿i impactul situa¡iei actuale;
• nivel de motivare, preocupåri, interese, idei

preconcepute;
• în¡elegerea situa¡ie actuale;
• condi¡ii de mediu, factori de stres;
• atitudine, prezen¡å, reac¡ia familiei ¿i a an-

turajului.
Consilierea pacientului presupune confiden-

¡ialitate, intimitate ¿i un climat de încredere. Se poate
desfå¿ura cu participarea unui membru al familiei
sau o persoanå din anturaj desemnatå de pacient.

Întâlnirea cu un pacient stomizat de acela¿i
sex ¿i cu o evolu¡ie postoperatorie favorabilå per-
mite în¡elegerea importan¡ei interven¡iei.

Asigurarea unui timp de reflec¡ie pentru pa-
cient ¿i familie este necesarå în vederea consim-
¡åmântului.

Concluziile stomaterapeutului vor fi comuni-
cate chirurgului.

Stomaterapeutul aplicå competen¡ele tehnice,
rela¡ionale ¿i educative prin: scheme anatomice,
bro¿uri, ghiduri, materiale video ¿i audio. 

STABILIREA LOCULUI STOMEI

Stabilirea situårii optime a viitoarei stome
trebuie så fie o prioritate pentru echipa de îngrijire.

O bunå localizare a stomei este responsa-
bilitatea chirurgului.

Realizarea localizårii optime este posibilå doar
în tandemul chirurg – stomaterapeut.

Criteriile pentru stabilirea locului stomei: evitå
reliefurile osoase, evitå cicatricile/incizia chirur-
gicalå, evitå pliurile cutanate, alegerea unei supra-
fe¡e plane de circa 7 cm diametru, så traverseze
mu¿chii drep¡i abdominali, loc vizibil de cåtre
viitorul stomizat, reperaj în clinostatism, orto-
statism ¿i ¿ezând.
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În cazurile de urgen¡å, reperajul este realizat
¡inând cont de maximum de criterii posibile.
Locul ales este marcat prin marker permanent,
albastru de metilen, scarificare.

În stabilirea locului stomei se mai ¡ine cont de
vârstå, sex, status ponderal, activitate profesio-
nalå, dexteritate, preexisten¡a unui handicap. 

PREGÅTIREA CUTANATÅ

Pregåtirea câmpului operator ¿i aplicarea unei
solu¡ii antiseptice (betadinå).

Prezervarea marcajului de situare a stomei.
Aplicarea cu 12 ore înaintea interven¡iei chi-

rurgicale a unui sac colector.
Pregåtirea digestivå presupune:
– protocoale de dietå preoperatorie;
– protocoale de dietå colicå.
Evaluare dupå consultul preanestezic.
Concluziile consultului preanestezic sunt rele-

vante pentru stomaterapeut în vederea planificårii
îngrijirilor postoperatorii.

– tipul de anestezie;
– durerea ¿i controlul durerii;
– problemele respiratorii;
– durata ¿ederii în serviciul ATI.
Dupå analizarea ¿i evaluarea datelor despre

pacient, stomaterapeutul poate solicita com-
pletarea echipei de îngrijire cu dietetician, psi-
holog, dermatolog, sexolog, fizioterapeut, onco-
log, medic de familie. 

ÎNGRIJIRI POSTOPERATORII

Prima protezare a stomei se realizeaza în
blocul operator. Punga colectoare trebuie så înde-
plineascå urmåtoarele condi¡ii: så fie sterilå, cu
adeziv hidrocolid, transparentå, fårå filtru, vizi-
tabilå (cu douå componente), cu evacuare, cu
diametrul mare.

Imediat postoperator se face evaluarea hidricå,
nutri¡ionalå ¿i caloricå, în func¡ie de starea de de-
nutri¡ie eventualå din preoperator, semnele de
deshidratare, reluarea tranzitului intestinal ¿i re-
alimentarea oralå cantitativ ¿i calitativ.

Se educå pacientul, familia ¿i anturajul pentru
igiena alimentarå. La nevoie se solicitå ajutorul
unui dietetician. 

PREVENIREA ªI IDENTIFICAREA
COMPLICAºIILOR PRECOCE

Din ziua interven¡iei chirurgicale, stomatera-
peutul împreunå cu echipa de îngrijire previne ¿i
identificå complica¡iile precoce:

– hemoragia;

– necroza par¡ialå sau totalå a stomei;
– dezinser¡ia par¡ialå sau totalå a stomei;
– eviscera¡ia;
– abces sau fistulå;
– ocluzie prin ileus paralitic, torsiune intes-

tinalå, stenoza aponevroticå. 

ACORDAREA DE ÎNGRIJIRI SPECIFICE

Stomaterapeutul acordå îngrijiri specifice ada-
ptate situa¡iei pacientului:

– igiena stomei ¿i a tegumentelor peristomale;
– verificarea eventualelor pliuri sau depresi-

uni peristomale;
– måsurarea diametrului stomei;
– aplicarea unui protector cutanat în caz de

alergie la dispozitiv;
– prezentarea alternativelor de a alege un

anumit tip de sac colector ¿i a unei tehnici
de protezare;

– protejarea stomei;
– explicarea ¿i efectuarea iriga¡iei colice, dacå

este cazul.

În caz de reac¡ii alergice manifestate prin:
eritem, edem, eroziuni, scurgeri, prurit, senza¡ie
de arsurå la piele – se folose¿te crema cu cortico-
steroizi pentru controlul pruritului.

Alergia la dispozitiv

Necroza stomei în postoperatorul imediat,
dehiscen¡a ¿i evolu¡ia spre stenozå
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Crema Conveen

Dispozitivul de protezare trebuie så fie adaptat
la particularitå¡ile stomei, la calitatea ¿i cantitatea
eliminårilor, la specificitå¡ile anatomice sau han-
dicapuri existente, la preferin¡ele stomizatului.

Existå diverse tipuri ¿i mårimi de pungi colec-
toare. La alegerea unui dispozitiv medical cât ¿i a
unei metode de îngrijire corespunzåtoare a
stomei trebuie avut în vedere stilul de via¡å ¿i acti-
vitå¡ile zilnice ale pacientului. Pacien¡ii pot con-
sidera ca fiind util så vadå câte o mostrå a dis-
pozitivelor existente pentru a u¿ura alegerea între
cele transparente, care permit observarea stomei
¿i a con¡inutului intestinal, sau cele opace, care
sunt de dimensiuni mai mici, mult mai discrete ¿i
oferå un confort psihic mårit.

Pentru aceastå alegere este nevoie de ajutorul
chirurgului, medicului de familie, stomatera-
peutului sau unei asistente cu experien¡å. 

INIºIEREA EDUCÅRII PACIENTULUI PENTRU
INDEPENDENºA ÎNGRIJIRILOR

Stomaterapeutul începe educarea stomiza-
tului în vederea reîntoarcerii la via¡a cotidianå; el
elaboreazå un plan educativ, utilizeazå com-
peten¡e tehnice, rela¡ionale, educative; ini¡iazå
participarea activå, progresivå a stomizatului, fa-
miliei ¿i anturajului la integrarea în societate.

Proiectul educativ urmåre¿te abordarea re-
percusiunilor stomei asupra vie¡ii personale, fa-
miliale, profesionale ¿i sociale.

Surprinde aspecte legate de alimenta¡ie, igienå
corporalå, via¡a de cuplu ¿i sexualitate, activitatea
profesionalå, timpul liber, activitå¡i de recreere.

Educarea pacientului va fi concentratå pe:
– în¡elegerea caracteristicilor ¿i func¡ionårii

stomei;
– în¡elegerea noii modalitå¡i de eliminare a

fecalelor;
– însu¿irea procedurilor de autoîngrijire:
• golirea sacului ¿i utilizarea dispozitivului

de închidere;

• procedura de schimbare a sacului;
• schimbarea de rutinå ¿i neprevåzutå a

sacului;
• alegerea momentului optim de schim-

bare a sacului;
• îngrijirea ¿i inspec¡ia tegumentelor.

– cunoa¿terea modalitå¡ilor de ob¡inere a sa-
cilor colectori;

– furnizori.
Pacien¡ii stomiza¡i beneficiazå gratuit de aceste

dispozitive prin Casa Jude¡eanå de Asiguråri de
Sånåtate în raza cåreia au domiciliul sau a muni-
cipiului Bucure¿ti. 

CONSILIEREA PACIENTULUI ªI A FAMILIEI

În cadrul consilierii se va ¡ine cont, în primul
rând, de reac¡iile posibile ale pacientului: de-
presie, negare, furie, acceptare, u¿urare.

Consilierea pacientului ¿i a familiei presupune
ajutor rela¡ional, mobilizarea resurselor personale
ale pacientului ¿i familiei, tehnici de comunicare
terapeuticå, elaborarea unui plan de ajutor ¿i
suport psihologic.

Uneori este necesarå solicitarea psihologului
sau a psihiatrului pentru acceptarea din punct
de vedere psihologic a noii scheme corporale.

Pacientul trebuie så depå¿eascå etapele de
negare, så prezinte interes pentru contacte cu per-
soane stomizate, preocupåri pentru igiena per-
sonalå, pentru vestimenta¡ie, preocupåri pentru
viitoarele contacte familiale ¿i sociale.

La externare este importantå contactarea unui
grup de suport din teritoriu.

Familia trebuie så acorde un suport constant
¿i så ofere solu¡ii pentru diminuarea angoaselor
pacientului. 

SUPORT INFORMAºIONAL

Pacientul va primi la externare bro¿uri, pliante,
ghiduri referitoare la alimenta¡ie, modalitatea de
schimbare a sacului colector, recomandåri ge-
nerale de îngrijire.

– pliante, bro¿uri de la diver¿i furnizori
pentru alegerea sistemului colector potrivit,
materiale audio/video, materiale informa-
tive despre grupurile de suport.

În luna august 2006 a apårut primul numår
al revistei A.P.S.C.R., „GRÅDINA CIªMIGIU“. Ea
con¡ine informa¡ii utile atât persoanelor stomi-
zate, cât ¿i celor care le îngrijesc.

În ajutorul persoanelor stomizate un rol im-
portant îl are Asocia¡ia Purtåtorilor de Stoma
Cutanatå din România.
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APSCR a realizat:
– ob¡inerea gratuitå¡ii pentru saci de pro-

tezare a stomelor;
– s-au organizat ¿i desfå¿urat cursuri, cu

durata de 6 zile, pe baza unei programe
aprobatå de Ministerul Sånåtå¡ii, pentru
asisten¡i medicali stomaterapeu¡i;

– sus¡inerea de mini-cursuri de stomaterapie
în sec¡iile de chirurgie;

– recunoa¿terea de cåtre Ministerul Sånåtå¡ii
a competen¡ei de stomaterapie pentru
asisten¡i medicali;

– înfiin¡area de cabinete de stomaterapie în
spitalele importante din Bucure¿ti;

– stimularea înfiin¡årii de cabinete de stoma-
terapie în principalele spitale din ¡arå;

– stimularea înfiin¡årii de filiale în teritoriu;
– întâlniri periodice ale persoanelor stomizate;
– acordarea de asisten¡å gratuitå de stoma-

terapie la sediul asocia¡iei sau la domiciliul
pacientului;

– interven¡ie la farmacii pentru a sponsoriza
asocia¡ia cu unele medicamente de prim-
ajutor;

– acordarea sprijinului pentru ob¡inerea cer-
tificatului de handicap. 

STILUL DE VIAºÅ AL BOLNAVULUI
STOMIZAT DIGESTIV

Revenirea la via¡a normalå

Este posibilå o via¡å normalå cu o ileo sau
colostomå. Ileo/colostoma în sine nu va limita acti-
vitå¡ile zilnice obi¿nuite ale bolnavului, dar as-
pectul fiziologic implicat de ileo sau colostomå
poate fi acceptat într-o primå fazå cu dificultate.
De aceea este foarte importantå ob¡inerea spriji-
nului psihic ¿i emo¡ional din partea familiei ¿i a
prietenilor, mai ales în perioada postoperatorie.

Dupå o vreme, când bolnavul se va obi¿nui cu
golirea ¿i schimbarea sacului, nu se va mai gândi
foarte mult la acest aspect în via¡a de zi cu zi.

Nu este necesar så spunå tuturor despre ileo/
colostomå, dar este normal så discute despre
acest lucru cu cei apropia¡i. Mul¡i dintre pacien¡i
au avut de câ¿tigat din experien¡a celorlal¡i, în
urma discu¡iilor purtate între ei.

Îmbråcåmintea. Bolnavul poate utiliza acelea¿i
haine pe care le avea dinainte de interven¡ia chi-
rurgicalå fårå ca dispozitivul unitar (cu o pieså) så
se observe.

La dispozitivul din douå componente (flan¿a
¿i sac colector), este indicat ca bolnavul så nu
poarte haine mulate pe corp.

Baia. Cu o ileo/colostomå bolnavul poate face
du¿ sau baie ca ¿i pânå la opera¡ie. Såpunul ¿i
apa nu vor intra în stomå ¿i nici nu o vor irita.

În situa¡ia în care bolnavul opteazå pentru a
face baie cu dispozitivul aplicat, reziduurile de la
såpun pot cateodatå împiedica flan¿a så mai
råmânå lipitå bine în jurul stomei, ceea ce impune
înlocuirea dispozitivului vechi cu unul nou,
imediat dupå baie.

Dieta. Dupå vindecarea chirurgicalå nu sunt
restric¡ii dietetice majore la ceea ce bolnavul poate
mânca sau bea, dar totul se va face cu modera¡ie,
într-un mod sånåtos ¿i echilibrat.

În cazul în care existå ¿i o altå boalå asociatå
(diabet, cardiopatie, hipertensiune, afec¡iune
biliarå sau hepaticå), trebuie respectat regimul
alimentar impus de cåtre medic.

Reguli alimentare:
– alimenta¡ie variatå, la intervale de timp

regulate ¿i mastica¡ie îndelungatå;
– nu este nevoie de schimbarea dietei, ci

doar modul de a gåti mâncarea;
– mese dese ¿i în por¡ii mici;
– de evitat mâncarea pråjitå, rânta¿urile, în-

locuindu-se cu mâncarea fåcutå pe teflon,
gåtitå la cuptor sau fiartå;

– în primele såptåmâni este indicat a se evita
alimentele care produc balonarea: crudi-
tå¡ile, cartofii, måmåliga, bor¿ul, muråtu-
rile. Bananele ¿i citricele se månâncå pro-
gresiv ¿i cu mare aten¡ie în cazul pacien¡ilor
cu afec¡iuni gastrice;

– fructele ¿i legumele se pot mânca în primele
såptåmâni sub formå de compot, coapte
la cuptor sau gråtar;

– ceaiuri, compoturi – fårå zahår în prima lunå;
– pentru balonare este foarte bun ceaiul de

chimen cu salvie ¿i anason neîndulcit,
eventual cu o felie de låmâie;

– trebuie evitate mâncårurile puternic con-
dimentate.

În timpul perioadelor diareice, întotdeauna
trebuie suplimentat aportul de fluide pentru a
compensa pierderea acestora ¿i pentru a evita
deshidratarea organismului (minimum 2-3 l/zi).

Anxietatea ¿i stresul emo¡ional pot adesea
afecta tranzitul intestinal.

Pentru a combate aceste ståri – dieta bazatå
pe fibre.

Sport ¿i exerci¡ii. Majoritatea persoanelor
ileo/colostomizate pot relua treptat exerci¡iile ¿i
activitå¡ile sportive pe care ei le fåceau în mod
obi¿nuit înaintea interven¡iei chirurgicale.

Ileo/colostoma în sine nu împiedicå prac-
ticarea sporturilor favorite, dar totul depinde de
modul cum pacientul se va sim¡i ulterior.



PRACTICA MEDICALÅ – VOL. 3, NR. 4(12), AN 2008 173

MANAGEMENTUL BOLNAVULUI STOMIZAT DIGESTIV

Înotul ¿i alte sporturi acvatice pot fi practicate,
dar ar trebui så se ¡inå cont de faptul cå apa de
mare ¿i clorul usucå discul adeziv, ceea ce duce
la mic¿orarea intervalului de timp dintre douå
schimbåri.

În aceste condi¡ii se recomandå folosirea pun-
gu¡elor speciale Mini Cap de la Coloplast.

Pentru cålåtoriile pe timpul verii, bolnavul trebuie
så-¿i ia un numår mai mare de saci colectori ¿i
câteva plicule¡e de film protector Coloplast pentru
protec¡ia suplimentarå a pielii în asemenea situa¡ii.

Via¡a de zi cu zi. Persoanele cu stomie di-
gestivå vor realiza cå pot tråi o via¡å normalå. În
mod normal va fi aproape imposibil pentru ceilal¡i
så observe faptul cå bolnavul poartå un dispozitiv
de ileo/colostomie.

Sacul colector este confec¡ionat dintr-un ma-
terial special care nu produce zgomote ¿i împiedicå
råspândirea mirosului, toate aceste caracteristici
fåcând ca ileo/colostoma så råmânå un secret.

Pentru recuperarea postoperatorie se reco-
mandå plimbåri scurte pentru început ¿i intensi-
ficarea activitå¡ii ¿i efortului fizic în mod gradat.

ªofatul nu este recomandat pentru cel pu¡in
8-10 såptåmâni postoperator, fiind indicat a se
consulta medicul specialist.

Sfaturi practice. Dupå primele zile postope-
rator bolnavul va fi învå¡at de medicul de familie
sau stomaterapeut cum så golescå ¿i så schimbe
sacul ¿i cum så-¿i îngrijeascå pielea din jurul stomei.

Imediat dupå opera¡ie, stoma are dimensiuni
mårite, este umedå, dar în aproximativ 6-8 såptå-
mâni, în mod progresiv, o så ajungå la dimensiuni
mai mici, de aceea este foarte important ca orificiul
practicat în flan¿å de-a lungul acestei perioade så
fie tåiat pe dimensiunea stomei.

Schimbarea dispozitivului medical se va face
diminea¡a pe nemâncate.

Întoarcerea la muncå. Întoarcerea la muncå
este posibilå dupå un interval de 6-8 såptåmâni,
dar cei care presteazå muncå fizicå au nevoie de
o perioadå mai lungå de recuperare.

Orice pacient care a suferit o interven¡ie chi-
rurgicalå majorå, cum este ileo/colostomia, va fi
sfåtuit så nu se întoarcå la o muncå ce implicå
ridicarea greutå¡ilor pânå la o refacere completå
a mu¿chilor abdominali implica¡i; aceasta poate
dura câteva luni. 

Rela¡ia sexualå. Este foarte important ca par-
tenerul så în¡eleagå situa¡ia actualå ¿i så discute
întotdeauna deschis despre problemele apårute
pe parcurs.

Odatå cu vindecarea postoperatorie, bolnavul
se poate bucura în continuare de o rela¡ie sexualå
normalå cu partenerul.

De¿i prezen¡a unei ileo/colostome nu afec-
teazå în nici un fel o eventualå sarcinå, este im-
portant så fie consultat un medic ginecolog.

Este posibilå apari¡ia unei disfunc¡ii sexuale
temporare în func¡ie de tehnica operatorie uti-
lizatå: la bårba¡i impoten¡a, iar la femei durerea
la contact sexual, determinatå de cicatricile din
regiunea perianalå.

De discutat cu psihologul, medicul de familie
¿i ginecologul.

Cålåtoriile. O ileo/colostomå nu este un motiv
real pentru a renun¡a la cålåtoriile planificate.
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New drug treats traveler’s diarrhea: study

A new antibiotic works well to
reduce the misery of traveler’s diarrhea,
U.S. researchers reported on Tuesday.

Tests of Optimer Pharmaceuticals
drug prulifloxacin show it stopped the
cramps and diarrhea of so-called
Montezuma’s Revenge within about
a day.

One benefit of the drug over older
antibiotics is that it can be taken just
once a day, Dr. Herbert DuPont of
the University of Texas and St. Luke’s
Episcopal Hospital in Houston told a
news conference.

It has few side-effects and might
even be used to prevent diarrhea, which
affects up to 40 percent of the 100

million people who visit Latin
America, Africa and Asia from other
countries, DuPont said.

“The drug could be used prophylac-
tically and I would anticipate it would
be highly efficacious,” he said.

DuPont tested travelers returning
to the United States from Mexico and
Peru. It took about 24 hours to cure
those with an identifiable infection, such
as E. coli, Salmonella, Campylobacter
or Shigella, he told a joint meeting of
the American Society for Microbiology
and the Infectious Diseases Society of
America.

In those who could be tested for
infection, 71 percent were well within

48 hours after getting prulifloxacin,
compared to 33 percent of those given
a placebo pill, he said.

Dr. Sherwood Gorbach of Optimer
said the drug is approved to treat
urinary tract infection in Italy and
Japan.

DuPont noted that several drugs
are available to treat traveler’s diarrhea,
but they either do not affect such a
wide range of bacteria, the bacteria has
evolved resistance to the drugs, or
people do not take the pills properly.

Comparable drugs include cipro-
floxacin, doxycyclene and ampicillin,
but prulifloxacin only needs to be taken
once a day for three days.

Source: REUTERS/HEALTH – Washington
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