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KORU

HASTANESİ
“Hayatı Güzelleştirir.”

✔ Fistüllerin ülseratif kolit ve Crohn hastalığı ile
ilişkisi araştırılmalıdır. Bu hastalarda yara iyileşmesi
geç olduğundan büyük cerrahi girişimlerden
kaçınılmalıdır.
✔ Atnalı fistül, rektovajinal fistül gibi komplike
fistüllerin tedavileri daha da özelliklidir. Defalarca
ameliyat geçirebilen bu hastalarda, fistülün tam
haritalandırılması, hastayla bilgi paylaşımı, çok
deneyimli ekipler tarafından tedavinin uygulanması
ve takiplerin dikkatli yapılması önemlidir.
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Perianal Abse
ve Fistül
Tedavisinde...

Deneyim,
İleri teknoloji,
Güvenli,
Hızlı,
Yetkin 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.

✔ İlk aşamada tam ve ayrıntılı bir sorgulama ve

değerlendirme yapılacak, sorununuzun tam tanımı,
evresi gibi unsurlar kaydedilip size de anlatılacaktır.
Ne kadar çok bilirseniz, bize o kadar yaklaşır ve
yardımcı olursunuz.

✔ Perianal fistüller, anal bölgedeki bir açıklıktan (ağız)
aralıklı ve süregen akıntı ile karakterlidir. Genellikle
geçirilmiş bir anal abse sonrası gelişirler.

✔ Nüks sorununun sık yaşandığı bu hastalığın

tedavisinde bu sorunun engellenmesi doğrultusunda
deneyimli bir yaklaşım ve cerrahi sırasında anal
kasların (sfinkter kaslarının) korunup, cerrahi sonrası
tutamama (inkontinens) komplikasyonundan uzak
durulması esastır. Her nükste tedavi daha da zorlaşır
ve daha riskli hale gelir.

✔
•
•
•
•
•

Perianal fistüllerde uygulanması gereken yaklaşım …
Fistülün tam haritalandırılması, tiplendirilmesi
Ek sistemik hastalıklar ya da inflamatuar barsak hastalığının araştırılması
Basit fistüllerde fistülotomi tarzında cerrahi tedavinin gerçekleştirilmesi
Komplike fistüllerde seton uygulamaları, fibrin yapıştırıcı/tıkaçlar ile fistülün tıkanması, ya da anal
kaydırıcı flapler ile iç ağzın tıkanması gibi cerrahi tekniklerin uygulanması
Ameliyat sonrası önerilerle hastaların nüks hastalık ve fonksiyonel durum açısından yakın takibi

“hayatı güzelleştirir”
✔ Anal abseler, anal bölgede ağrılı ve ateşin eşlik ettiği kitle formasyonu ile karakterli
iltihabi bir durumdur. Perianal ve perirektal abselerin primer tedavisi insizyon
ve drenajdır. Antibiotikler tedavide yardımcıdır, ancak primer tedavi olarak
kullanılmamalıdır. Abse drenajları çoğu kez lokal anestezi ile ayaktan yapılabilir. İyi
bir drenajdan sonra birçok abse fistül gelişmeden iyileşir ancak % 50 hastada fistül
gelişmesi beklenir.

