✔ Özellikle çocuklarda, dışkıda parazit aranması gibi
bazı ön tetkikler ile altta yatan bir neden olup
olmadığının araştırılması gerekir.
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“Hayatı Güzelleştirir.”

✔ Hastalığın ciddiyeti, perianal derideki patolojik
değişikliklere göre evrelendirilir. Tedavi ve tedavinin
başarısı da bu evrelendirmeye göre belirlenir.
✔ Bu hasta grubunda yaygın olan düzensiz dışkılama
alışkanlığı ve dışkılama sonrası perianal bölgenin
sabun, vs. kimyasallarla aşırı temizlenmeye
çalışılması noktalarında bilgi paylaşımı ve doğru
davranış tarzının sağlanması önemlidir.
✔ Hangi tedavi yöntemi uygulanırsa uygulansın,
hastanın uygun diet önerilerine ve perianal hijyenle
ilgili doğru ilkelere uyum sağlaması önemlidir. Bu
ilkeler size ayrıntılı olarak anlatılacak ve yazılı olarak
da iletilecektir.
✔ Sizin için en kolay, etkili ve güvenli stratejinin
belirlenmesi esastır.
✔ İlk aşama tedavi süreciniz sonunda ve sonrasında
takipleriniz yapılacak, gerekirse bir sonraki tedavi
aşamasına geçilecek ve iyileşmeniz sonrası sorunun
tekrar etmemesi yönünde de tedbir alınacaktır.
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✔ Proktoloji Ünitemizde uluslar arası düzeyde yetkin,

tanınan ve çağdaş tedavilere bizzat katkı sağlayan bir
ekibin konsept ve uygulamaları ile karşılaşacaksınız.
Sorununuzun tedavisinde bütüncül ve akademik bir
yaklaşımın unsurlarıyla tanışacaksınız.

✔ İlk aşamada tam ve ayrıntılı bir sorgulama ve

değerlendirme yapılacak, sorununuzun tam tanımı,
evresi gibi unsurlar kaydedilip size de anlatılacaktır.

✔ Tanı ve tedavide size uygulanacak hiçbir işlemde

ağrı duymamanız sağlanacaktır. Tam bilgilendirme
yapılmadan hiçbir işlem uygulanmayacaktır. Ne
kadar çok bilirseniz, bize o kadar yaklaşır ve yardımcı
olursunuz.

✔ Anal kaşıntıların bir kısmı parazitler, bazı deri

hastalıkları gibi belli bir nedene bağlı gelişirler.
Böyle bir neden ayırt edilirse, tedaviniz bu yönde
düzenlenir

✔ İdiopatik (primer nedeni olmayan) inatçı vakalarda...
›
›
›
›
›
›
›

diet önerileri
sıcak su banyoları
lokal bakım lkeleri
bazı ilaçlar
bazı özel pomadlar
metilen blue injeksiyonu
dermabrazyon

...gibi çağdaş yaklaşımlardan ilmi zeminde gerekli ve
uygun bir ya da birkaçına karar verilecek ve sizinle
ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Uygun tedavi ile hemen
her vakada başarılı sonuç elde edilebilir.

“hayatı güzelleştirir”
✔ Anal kaşıntı (pruritus ani), hastalarda ciddi sosyal/psikoljik sıkıntılar yaratabilen, yaşam kalitesini
bozup işgücü kaybına yol açabilen bir hastalıktır.
✔ Bazı uyaranlarla perianal derinin farklı bağışıklık yapısında aşırı reaksiyonların tetiklenmesinin
hastalıktan sorumlu olduğu bilinmektedir. Tedavisinde, rasgele bazı kremlerin önerilmesinin
ötesinde bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.
✔ Genellikle geceleri daha da artan kaşıntıya, zamanla deride inflamasyon ve dejenerasyon da
eşlik eder ve bir kısır döngü gelişir.

