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2.Derece Hemoroid

Gönderen : kate11 - 05/08/2015 18:06
_____________________________________

Merhaba yaşım 23 Hocam Endoskopi ile Muayne 2-3 ay önce Dev.Hastahanesinde oldum.
2.derece iç hemoroid tanısı verildi bana doktor.SGKlıyım.
Rapor:hepatikn ve fleksuaraya kadar ilerlendi.İnternal hemoroid ve iyileşme traktı görüldü transvers ve
inen kolon mukozasında normal mukozal bulgu izlenmedi.
Doktor ilaç verdi.Geçmese klasik ameliyat yapacam dedi.
İlaçlardan sonra tekrar başladı.
Doktorun dediği;
Tedavi:Bana ilaç verip dikkat edersem kalıcı sonuç alırsın.(Yeme içme vs sanırım mümkün mü ???)
Ameliyat:Oda kalıcı sonuç alırsın dedi.Açık olacak dedi.Ne düşünüyorsunuz ?
Aklımdaki soru:İyileşme traktı ve bulgu izlenmedi nedir ?(yarar ve zarar)
Ameliyatsız çözüm istiyorum mümkünse ? Ücretleri ne kadardır ?
(Yaşıma) uygun ve sizin ameliyat veya ilaç tedavi tavsiyeleriniz nedir ?
En yüksek başarı yüksek olan tekrarlanması çok az olan hangisidir?(ameliyat ismi veya isimleri ? ?)
Tedavi seansları kaç tanedir ?
Biraz uzun oldu,kusura bakmayın tek tek cevaplarsanız sevinirim sayın hocam.
İyi günler bekliyorum.
============================================================================
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Size geçmiş olsun. Foruma üyelik aşamasında açıkça belirtildiği gibi, ekibimiz sanal ortamda bir girişim
sonrasındaki sorularla ilgili yorum yapmamaktadır. Lütfen sorularınızı, tetkik ve tedavinizi gerçekleştiren
meslektaşlarımıza yöneltiniz. Muayene edilmeyen hiçbir hastaya, hastanın şüphesi yada farklı bir
hekimin tanısı üzerinden tanı konulamaz, doğrulanamaz veya girişim yada ameliyat ile ilgili fiyat bilgisi
verilemez. Hastanın muayenesi sırasında daha deneyimli bir hekimin, farklı bir ön tanısı ve bunu
kesinleştirmeye yönelik ek tetkikler talebi olabilir ve bu şekilde hastalığın tanı ve tedavisi çok farklı bir
boyuta taşınabilir. Bu nedenle, size fikir veya bilgi verebilmek için, hekimlik sanatının temel taşı olan
muayeneden geçmeniz gerekir. Kolorektal cerrahi ve proktoloji - bağırsak ve makat hastalıkları
(http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/kolorektal-cerrahi-ve-proktoloji.html) alanında hizmet
veren ve tüm ameliyatsız tedaviler ile ameliyatları gerçekleştiren ekibimizden yardım almak istemeniz
durumunda randevu hattımızı (http://www.taviloglu.com/iletisim.html) arayabilirsiniz. Ekibimizin SGK,
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumları ile anlaşması yoktur. Acil şifa dileğiyle.
Saygılar,
Dr. Korhan Taviloğlu
Genel Cerrahi Profesörü
www.taviloglu.com
www.tavilogluproktoloji.com
www.genelcerrah.com
www.drtaviloglu.tv
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www.hemoroidbilgisi.com
www.makattacatlak.com
www.hemoroiduzmani.com
www.kildonmesisikayeti.com
www.kanserbilgileri.net
www.kansercerrahisi.com
www.facebook.com/drtaviloglu
www.twitter.com/DrTaviloglu
http://tr.linkedin.com/in/drtaviloglu
https://plus.google.com/101286043113581809324
www.dailymotion.com/DrTaviloglu
www.youtube.com/drtaviloglu
https://www.facebook.com/Tavilogluproktoloji
http://twitter.com/hemoroiduzmani
www.dailymotion.com/hemoroiduzmani
www.youtube.com/hemoroiduzmani
http://www.facebook.com/HemoroidUzmani
============================================================================
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Hocam sadece (2.derece hemoroid) için tedavisi için önerilerinizi bekliyorum.
Yaş 23 ve Öğrenciyim.
Kesin teşhis için muayne diyorsunuz anladım onu.
Elimde rapor var endoskopi mi nedir unuttum ismi artık internal hemoroid
diye rapor verdi bana hala elimde.Kan testi vs. onlarda var.
Diyelim ki sadece 2.derece hemoroid hastasıyım.
1-)Genel önerileriniz neledir ?(Bildiğim:Kabız olmamaya dikkat,beslenme düzeni, bol su içmek,lavaboda
uzun süre kalmamak,acısız gıdalar tüketmek,spor yapmak...)
2-)Bitkisel tedavi kesin çözüm mü ?
3-)2.Derece en etkili %90 veya %100 yöntemlerden ameliyatsız lazer,bant... tedavilerinden hangisini
öneriyorsunuz bunları merak ediyorum sadece.(isim sadece)
Şehir dışı olduğu için istesemde gelemiyorum.
Bunun içinde genel bilgilerinizi öğrenmek istiyorum.
Tek tek cevaplarsanız sevinirim Sayın Dr.Korhan Taviloğlu
iyi günler bekliyorum.
============================================================================
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Sorumca cevap arıyorum bekliyorum hocam :)
2.derece hemoroid tedavisini ameliyatsız olan hangisini öneriyorsunuz.
Sadece isim.
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Bekliyorum teşekkürler.
============================================================================
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