✔ Ancak bazı hastalarda hemoroid, gerçek sorunun
sadece görünen kısmı olabilir. Altta yatabilecek
barsak fıtığı (rektosel), barsak kanseri gibi olası
yandaş sorunları iyi irdelemek, yandaş hastalıklar
varsa bunların tedavisini de dikkate almak
gereklidir.
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“hayatı güzelleştirir.”

✔ Çok ileri evrelerde, yukarıda tanımlanan ayaktan
bazı girişimler yeterli olmaz ve cerrahi tedavi
gerekebilir. Bu durumda da hastanın süratle aktif
yaşamına dönebilmesini olanaklı kılan, daha
kansız ve ağrısız cerrahi uygulanabilmesinde
yardımcı çağdaş teknolojilerin yerinde ve ustaca
kullanılmaları gerekir.
Band ligasyonu
			

İnfrared koagulasyon
			
Ayrıntılı bilgi için kaynaklar
•

Skleroterapi

•

•

•

✔ Hemoroid hastalığı, diğer anal hastalıklar gibi
özel bir hastalıktır ve özel bir uzmanlık yaklaşımını
gerektirir. Ancak tüm tanı - tedavi yöntemlerine
sahip bir proktoloji ekibi/merkezi ve hastanın
doğru ve ayrıntılı yönlendirilmesi ve uyumu ile
yetkin tedavi sağlanır ve tekrar etmesi önlenebilir.
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Hemoroid
Hastalığı
Sorun Olduğunda...

Ayaktan,
Yetkin,
Bütüncül,
Hızlı çözüm

TM

✔ 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.

✔ Hastalığın doğru tanısı, hangi evrede olduğu, eşlik

eden başkaca bir patoloji olup olmadığı yönünde
süratle irdeleme yapılacak ve sizinle ayrıntılı olarak
paylaşılacaktır. Ne kadar çok bilirseniz, bize o kadar
yaklaşır ve yardımcı olursunuz.

✔ Tanı ve tedavide size uygulanacak hiçbir işlemde

ağrı duymamanız sağlanacaktır. Tam bilgilendirme
yapılmadan hiçbir işlem uygulanmayacaktır

✔ Hemoroid hastalığı vakalarının %90’ının ameliyatsız
yöntemlerle tedavi edilmesi mümkündür.

✔ Hangi tedavi uygulanırsa uygulansın başarılı

olmamızda esas, bu hasta grubunda sık raslanan
kabızlık, düzensiz dışkılama gibi ek sorunların
düzeltilmesidir. Bu doğrultuda size ayrıntılı bilgi
ulaştıralacak, eğitim broşürleri verilecektir.

✔ Hemoroid hastalığının tipi ve evresine göre …
›
›
›
›
›
›

posalı diet
sıcak su banyoları
bazı ilaçlar
brand ligasyonu
skleroterapi (kurutucu madde injeksiyonu)
İnfrared koagulasyon

... gibi çağdaş yaklaşımlardan ilmi zeminde gerekli ve
uygun bir ya da birkaçına karar verilecek ve sizinle
ayrıntılı olarak tartışılacaktır.

“hayatı güzelleştirir”
✔ Hemoroid hastalığı, erişkinlerde çok sık raslanan ve yaşam kalitesini bozup işgücü kaybına yol açabilen bir
hastalıktır. Önde gelen belirti dışkılama ile provoke kanama ve kitle/şişlik hissidir. Çatlak (anal fissür) gibi ek bir
sorun yoksa, şiddetli ağrı ya neden olmaz.
✔ Nedeninin uzun süreli yanlış dışkılama alışkanlıkları ve ıkınma olduğu düşünülmektedir. Normal insanda da
mevcut hemoroid yastıkları, hastalık durumunda ödemlenir (şişer), sarkar ve kanarlar.
✔ Hastaların ihmali/çekingenliği, doğru tanı konulamaması, tüm tedavi seçeneklerine sahip proktoloji uzman ve
ünitelerine ulaşılamaması gibi nedenlerle tedavisinin zor ve sıkıntılı olduğu yönünde yanlış bir önyargı gelişmiştir.
Aslında, hemoroid hastalığı tedavisi genellikle hızlı, ağrısız ve yüksek oranda başarılıdır.
✔ Her anal yakınması veya hemoroid hastalığı olan hastada kolonoskopi yapılmaz. Buna, hastanın klinik özellikleri
ve risk faktörleri çerçevesinde karar verilir.

