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hemoroid

Gönderen : s-demir - 06/05/2017 17:25
_____________________________________

:( mrh. benim iki sorum var: Hemoroidde şişkinlik var 1-2 cm sanırım 3.evre acaba lazer tedavi
yapılabilirmi birde 20 gün önce bel fıtığı ameliyatı oldum eğer lazer tedavisi sonuç vermeme ihtimaline
karşı ameliyat olabilirmiyim. Teşekkür ederim
============================================================================

Cvp:hemoroid

Gönderen : DrTaviloglu - 07/05/2017 12:18
_____________________________________

Size geçmiş olsun. Mesajınızda, yakın zaman önce bel fıtığı ameliyatı olduğunuzu, kendinizde hemoroid
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/hemoroid-basur.html) olduğuna inandığınızı belirtmiş
ve ekibimizden lazer ile hemoroid tedavisinin
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/hemoroid-basur.html) size uygun olup olmadığını
öğrenmek istemişsiniz.
Öncelikle, makatta yer alan her şişlik sandığınız gibi basur veya hemoroid
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/hemoroid-basur.html) olmayabilir. Aynı yakınmalar:
makat çatlağı (http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makatta-catlak-anal-fissur.html),
makat apsesi (http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makatta-fistul-ve-makat-apsesi.html),
makat fistülü (http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makatta-fistul-ve-makat-apsesi.html),
kıl dönmesi (http://www.taviloglu.com/genel-cerrahi/kil-donmesi-pilonidal-sinus.html), iltihabi bağırsak
hastalığı
(http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/inflamatuar-bagirsak-hastaligi-crohn-ulseratif-kolit-vb.html)
, bekçi veya nöbetçi memeler, makat kanseri
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makat-kanseri.html), rektum kanseri
(http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/rektum-kanseri.html), makatta Paget hastalığı
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makat-bolgesinin-paget-hastaligi.html), melanom,
rektal polip (http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/kalin-bagirsak-polipleri.html), makat siğili
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makat-sigili-kondilom.html), proktit
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/proktit.html), cinsel temasla bulaşan makat
hastalıkları
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/cinsel-temasla-bulasan-makat-hastaliklari.html),
makat sarkması
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/rektal-prolapsus-makat-sarkmasi.html), rektosel
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/rektosel.html), vb. hastalıklar nedeni ile de olabilir.
Sorununuzun tanısı için bir Genel Cerrahi Uzmanı’na muayene olmanız yarar sağlar. Yalnız kolorektal
cerrahi ve proktoloji veya bağırsak ve makat hastalıkları tedavisi
(http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/kolorektal-cerrahi-ve-proktoloji.html) ile ilgili tüm
ameliyatsız ve ameliyatlı tedavileri gerçekleştiren ekibimizden yardım almak isterseniz randevu hattımızı
(http://www.taviloglu.com/iletisim.html) arayabilirsiniz.
Saygılar,
Prof. Dr. Korhan Taviloğlu
Taviloğlu Proktoloji
Bağırsak ve makat hastalıkları tedavisi
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Hocam yanlış anladınız bende hemoroid olduğunu tahmin ettiğimi; bende yaklaşık beş yıldır hemoroid
var rahatsızlık verdiği dönemlerde genel cerrah doktoruma gidiyorum. Benim size sorduğum lazer
uygulamasıyla bir tedaviye kavuşabilirmiyim ihtimal yoksada cerrahi operasyon için yenibir belfıtığı
ameliyatı olduğumdan buna engelmidir
============================================================================
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Gönderen : DrTaviloglu - 10/05/2017 13:57
_____________________________________

Tekrar geçmiş olsun, sorunuz net olarak anlaşıldı. Bu forumun amacı hiçbir zaman sanal ortamda
hastalara tanı koymak veya tedavi yöntemleri önermek değil, sorunu olan kişileri tedavileri öncesinde
doğru yönde bilgilendirmektir. Muayene edilmeyen bir hastaya, bir ameliyat tekniğinin uygunluğu
hakkında sanal ortamda görüş bildirilemez. Her hasta için uygun ve gerekli olan tedavi yöntemi ancak
muayeneyi takiben belirlenebilir ve her hastaya da, hastalığın derecesi nedeniyle, aynı tedavi yöntemi
uygulanamayacağından, hangi ameliyat veya girişim yapılacağı bilgisi hasta ve yakınlarına muayeneyi
takiben verilebilir. Ameliyat önerilen bir durumda, daha deneyimli bir hekim ameliyata gerek duymayabilir
veya ameliyat önerilmeyen bir durumda ise deneyimli bir hekim ameliyat ile daha kalıcı çözüm elde
edileceğine karar verebilir.
Cerrahlar ameliyat öncesinde hastalarını ve yakınlarını, ameliyat tekniklerin farklılıkları, avantaj ve
dezavantajları ve olası komplikasyon oranları, ameliyatın sonuçları ve vücutta oluşturacağı değişiklikler,
ameliyat sonrasında gerekebilecek tedaviler ve eğer varsa ameliyatsız tedavi yöntemleri hakkında
bilgilendirirler. Ameliyatların sonuçları; hastanın mevcut durumuna, olası risk faktörlerine, seçilen cerrahi
yönteme, uygulanan merkeze, uygulayan cerraha, kullanılan araç, gereç ve teknolojiye göre
değişkenlikler gösterebilir. Acil şifa dileğimle.
Saygılar,
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Prof. Dr. Korhan Taviloğlu
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