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Kıl dönmesi ameliyatı sonrası yara açılması
Gönderen : hasta sorunu - 08/07/2016 16:15

_____________________________________

Öncelikle bilgi paylaşımınız için teşekkür ederim ben 9 ocak 2015 tarihinde flap yöntemiyle amelıyat
oldum amelıyat sonrasında ilk kontrolume gittiğimde 1 hafta sonra doktorum yaranın açıldıgını ve nuks
oranının çoğaldığını söyledi ilaç yada başka bişey önermeden beklememi önerdi 2 haftada bır kontrole
gıttım her kontrolde beklememi söyledi amelıyat uzerınde yaklasık 2 bucuk aya yakın süre gecmek
üzere ama hala daha 1 cm açıklık var pembemsi kanlı iltihap geliyo sargı bezıyle ustunu kapatıp
değiştiriyorum hergün bu durum artık oldukca rahatsız etmeye basladı benı doktorumunda bekliyeceğiz
demesinden baska bişey dememeside canımı sıkıyor belkı burdan yardımcı olursunuz diye size
danısmak istedim tekrarmı amelıyat olucam yoksa bu yara ilaç yada başka bi şekilde kapanırmı hiçbi
gelişim yok 2 aydır ilgilenirseniz sevinirim teşekkür ederim iyi çalışmalar..
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Size geçmiş olsun. Mesajınızda yaklaşık 1.5 yıl önce kıl dönmesi
(http://www.taviloglu.com/genel-cerrahi/kil-donmesi-pilonidal-sinus.html) nedeni ile ameliyat geçirdiğinizi
ve halen devam eden sorunlarınız nedeni ile ekibimizden görüş talebinde bulunmuşsunuz. Ekibimiz
ameliyat sonrasındaki sorular ile ilgili yorum yapmamaktadır. Sanal ortamda ameliyat sonrası dönemdeki
sorunlarla ilgili farklı bir cerrahın hastanın güncel durumunu bilmeden; ameliyat sonrası seyir, gerekli ilaç
veya tedavi, önlem, diyet, pansuman, ikincil ameliyat gereksinimi vb. konularda yorum veya öneri
yapması bir yarar sağlamayacağı gibi, hasta ve yakınlarının zihninde durumu daha karmaşık hale
getirebilir. Ameliyat sonrası dönemde, herhangi bir konuda şüpheniz olması durumunda, sanal ortamda
size çözüm üretilemez ve farklı bir cerraha muayene olarak ikinci görüş almanız uygun olur. Yalnız
kolorektal cerrahi ve proktoloji veya ‘’bağırsak ve makat hastalıkları tedavisi’’
(http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/kolorektal-cerrahi-ve-proktoloji.html) konusunda hizmet
veren ve bu alandaki tüm ameliyatsız tedaviler ile ameliyatları gerçekleştiren ekibimizden yardım almak
istemeniz durumunda, randevu hattımızı (http://www.taviloglu.com/iletisim.html) arayabilirsiniz. Taviloğlu
Proktoloji’nin; SGK, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumları ile anlaşması yoktur.
Saygılar,
Prof. Dr. Korhan Taviloğlu
Taviloğlu Proktoloji
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