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RECOMANACIONS PER MARXAR DE VACANCES 
 

Viatjar és desconnectar de la rutina, de la feina, de l’estrès, de les obligacions i rutines 
diàries. És escapar i viure de manera diferent a l’habitual, durant uns dies o setmanes. 
Potser viatjar és una de les teves passions o senzillament ara tens oportunitat de fer-
ho i penses que ja no ho podràs fer, però una ostomia no t’ha de privar que viatgis. Hi 
ha moltes persones ostomitzades que viatgen arreu del món, en qualsevol tipus de 
mitjà de transport, bicicleta, cotxe, autocar, tren, vaixell o avió. És normal la por i la 
inseguretat davant la perspectiva de passar uns dies fora de casa, sobretot si fa poc de 
la intervenció. La clau és portar suficient material de recanvi i si ho prepares uns dies 
abans, com fa tothom davant un desplaçament, et donarà seguretat i farà que 
gaudeixis del viatge. 

 

Quin material i quina quantitat és recomanable emportar-se? 

No hi ha regles pel que fa a la quantitat de recanvis que cal emportar-se quan es va de 
viatge. Hi ha qui suggereix que agafant el doble de bosses que s’utilitzen normalment 
serà més que suficient, però això depèn de cadascú. Pensa en agafar també més 
quantitat de tot el material que normalment utilitzes per canviar-te les bosses 
d’ostomia. 

Has de tenir en compte que el canvi de dieta i d’aigua pot provocar una alteració del 
ritme deposicional que ocasionarà el canvi de bossa amb més freqüència del que és 
habitual. 

Si es viatja a un lloc de clima càlid, la pell transpirarà i probablement s’hauran de fer 
canvis més sovint.  

Recorda d’emportar-te quelcom on dipositar les bosses utilitzades per llençar-les a la 
brossa.  

Hi ha ostomitzats que no utilitzen habitualment bosses obertes i troben que els hi són 
útils quan van de viatge. Aquest tipus de bosses s’aconsellen en cas de diarrea per 
facilitar el buidatge, ja que les tancades d’una peça requeriran més canvis, i és més 
difícil retirar-les amb contingut líquid.  

Va bé fer una llista de tot el material necessari i comprovar que hi és tot quan es fa 
l’equipatge. 
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Equipatge i material d’ostomia 

Si viatges en avió com bé saps, l’equipatge es perd algunes vegades per tant porta tot 
el material d’ostomia en l’equipatge de mà. És convenient comprovar les mides 
permeses per a l’equipatge de cabina, ja que pot variar segons la companyia aèria. 

Recorda les restriccions que hi ha sobre líquids, esprais i determinants objectes per 
temes de seguretat. Així doncs, no portis les tisores per retallar les bosses en 
l’equipatge de mà. Una opció és portar totes les bosses retallades, o bé posar les 
tisores en l’equipatge que facturis. 

Si viatges en cotxe procura posar les bosses de recanvi al lloc més fresc del vehicle, 
evita el maleter, la safata posterior i la guantera. Un excés de temperatura pot fer 
malbé el material adhesiu. 

En els viatges en cotxe és important programar parades per buidar la bossa. Si el 
cinturó de seguretat et molesta, pots recórrer a algun dels productes homologats que 
hi ha al mercat per a embarassades. 

 

Controls de seguretat als aeroports 

Les bosses d’ostomia no porten cap element metàl·lic, per tant l’escàner de seguretat 
no sonarà quan el creuis. Si ho fa, és degut a una altra causa i el personal de seguretat 
voldrà revisar que no portis cap objecte potencialment perillós a sobre.  

Davant d’aquesta situació, probablement et sentiràs més segur si portes un certificat 
del teu metge o infermera estomaterapeuta on s’indiqui que ets una persona 
ostomitzada. Pots trobar un model de certificat en anglès i castellà a material per 
descarregar d’aquesta web. També pots obtenir models de certificat en les cases 
comercials que subministren material d’ostomia. 

Potser també et sentiràs més còmode si abans de passar el control de seguretat buides 
la bossa. 

 

Consells per gaudir del viatge 

 Fuites 

A ningú li agrada tenir fuites però a vegades succeeixen. Si aquest tema t’amoïna, 
considera la possibilitat d’emportar-te un protector de llit d’ús limitat. Hi ha qui porta 
roba de recanvi a mà per si cal canviar-se en cas de necessitat. També et pot ser útil 

https://docs.wixstatic.com/ugd/d1f0e8_80510853374c4a01ae8c70624f915441.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d1f0e8_cdf7689f000b41478aa06322a008b8b7.pdf
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informar-te si on t’allotjaràs hi ha servei de bugaderia, o bé emportar-
te una bossa especial on posar la roba en cas de fuita. 

 

 Líquids 

Recorda que és important ingerir líquids sobretot en el cas d’ileostomies i urostomies. 
Beu aigua embotellada si dubtes de l’aigua de l’aixeta. Vés amb compte també amb els 
glaçons si no estàs segur que estan fets d’aigua embotellada. 

Recorda: Si et fas irrigacions i dubtes de la qualitat de l’aigua de l’aixeta, fes-ho amb 
aigua embotellada. 

 

 Dieta  

Si durant el viatge es canvia de manera significativa la dieta cal preveure els possibles 
efectes sobre el nostre  ritme deposicional. 

Segons els països on es viatja cal vigilar amb el consum de productes frescos, fruites i 
verdures han d’estar ben rentades. 

 

 Medicació 

Consulta a l’estomaterapeuta o metge de capçalera sobre quina medicació emportar-
te en cas de diarrea o estrenyiment. 

Si prens medicació crònica, emporta’t el tractament preparat per tots els dies de 
viatge. És recomanable que prenguis l’envàs original on consta el nom genèric del 
medicament i l’informe del tractament per si haguessis de fer alguna consulta quan 
siguis fora. 

En funció del vostre destí, és important demanar consell a un centre de vacunacions 
internacionals. 

 

 Targeta sanitària europea 

És recomanable sol·licitar la Targeta Sanitària Europea (TSE) que acredita que tens dret 
a rebre les prestacions sanitàries en cas que siguin necessàries.  

Els països on és vàlida aquesta targeta són: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, 
Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, 
Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, 
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Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, 
Suècia i Suïssa i Xipre. 

Tingues en compte que es sol enviar en un termini no superior als 10 dies. 

 

 Recomanacions 

Vigila el que menges, sobretot el dia abans de viatjar. Tu millor que ningú coneixes 
quins aliments et poden donar problemes. No et saltis àpats, això pot produir un excés 
de gasos. 

És aconsellable no ingerir aliments que provoquin moltes flatulències abans de viatjar 
amb avió per no afavorir augment de producció de gasos. 

Si viatges en avió i t’has de canviar la bossa durant el vol, mira que puguis accedir 
fàcilment a tot el material que necessitis. 

En els vols llargs en avió, es solen formar cues per anar als lavabos després dels àpats. 
Sigues previsor i ves-hi abans. Si t’és possible reserva seient  a prop del lavabo. 

 

✈ Bon viatge!  

 

 

 

 

 

 

 

 


