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Emziren anneler için hemoroid tedavisi
Gönderen : piril - 03/09/2017 07:44
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Merhaba korhan hocam
Dogumdan sonra gelişen kabızlıkla birlikte dışkılama sonrası 6-7 saat suren agrı ve yanma şikayeti var.
Emzirme doneminde uygulayabileceginiz bir tedavi yontemi var mı
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Size geçmiş olsun. Mesajınızda doğum sonrasında makatta ağrı
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makatta-agri.html) ve makatta yanma
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makatta-kasinti-pruritus-ani-ve-makatta-yanma.html)
yakınmalarınız olduğunu belirtmişsiniz. Lohusaların % 10-15’inde doğumdan sonraki 6-8 hafta içinde
hemoroid
(http://www.hemoroiduzmani.com/223/hemoroid-ile-ilgili-ozel-durumlar/gebelikte-hemoroid.html) ve
makat çatlağı
(http://www.hemoroiduzmani.com/224/hemoroid-ile-ilgili-ozel-durumlar/gebelikte-makat-catlagi.html)
gelişir. Gebelikte makat çatlağı
(http://www.hemoroiduzmani.com/224/hemoroid-ile-ilgili-ozel-durumlar/gebelikte-makat-catlagi.html);
kabızlık (http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/kabizlik-konstipasyon.html) veya ishali takiben
makatın zorlanması ile yırtılması sonrasında oluşur. Makatta ağrı
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makatta-agri.html), makattan kanama
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makattan-kanama.html), dışkılama güçlüğü
(http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/diskilama-guclugu.html) ve makatta kaşıntı
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/makatta-kasinti-pruritus-ani-ve-makatta-yanma.html)
ile seyreden bir hastalıktır. İri bebekler, uzun süren doğum süreci, geç doğum ve doğum sonrasında
gelişen dışkı kaçırma makat çatlağı için uygun zemini hazırlar. Makat bölgenize sürmek için özel
kremler, ılık su ile oturma banyosu veya paketlenmiş buz uygulaması yarar sağlar. Makat bölgesine ılık
ve soğuğun ardışık olarak kullanılması yarar sağlayabilir. Bazı kadınlar nemlendirilmiş temizlik bezleri ile
makat bölgesinin silinmesinden çok yarar görürler. Bu tür tedaviler genellikle bir haftadan kısa süre ile
uygulanmalıdır, aksi takdirde o bölgede yoğun ödeme yol açarlar. Bol su ve lif tüketerek kabızlıktan
korunmak, kısa ve düzenli yürüyüşler yapmak, gerekirse doktor denetiminde lif takviyesi yani lif içeren
bitkisel ilaçlar kullanmak, Kegel egzersizlerini yapmak, uzun süreli oturma veya ayaktan durmadan
kaçınmak, uzanma ve yatma sırasında sol yanına uzanmak hemoroid
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/hemoroid-basur.html) oluşumunu önlemek için
yararlıdır. Buradaki ana amaç çatı kemiği (pelvis veya leğen kemiği) tabanında yer alan kasların
güçlenmesini sağlamaktır. Kasma hareketi, bacakların bitiştirilmesi, kalça kaslarının kasılması veya
nefesin tutulması ile gerçekleştirilir. Yalnız kolorektal cerrahi ve proktoloji veya ‘’bağırsak ve makat
hastalıkları tedavisi’’ (http://www.taviloglu.com/bagirsak-hastaliklari/kolorektal-cerrahi-ve-proktoloji.html)
ile ilgilenen ve bu alandaki tüm ameliyatsız ve ameliyatlı tedavileri gerçekleştiren Taviloğlu Proktoloji’den
yardım almak isterseniz, randevu hattımızı (http://www.taviloglu.com/iletisim.html) arayabilirsiniz.
Saygılar,
Prof. Dr. Korhan Taviloğlu
Taviloğlu Proktoloji
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www.drtaviloglu.tv
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www.facebook.com/drtaviloglu
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Normalde 10 yildir hemoroid hastasiyim ve 4. Evrede hemoroidim sezeryan dogum yaptim kabizlikla
birlikte gelisti bu durum ve her diskilama sonrasi 7 saat kadar agri yanma yasiyorum kremler ilik su
banyolari yarar saglamadi 4 haftadir bu sorunu yasiyorum bu sorunu cozebilecek emzirmede sorun
yaratmiycak uygulayabilecdginiz bir operasyonunuz var mi varsa istanbula gelmeyi dusunuyorum
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Cvp:Emziren anneler için hemoroid tedavisi
Gönderen : DrTaviloglu - 04/09/2017 12:12

_____________________________________

Size tekrar geçmiş olsun. Sorununuz mesajınızda belirttiğiniz gibi, dördüncü evrede olan bir hemoroid
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/hemoroid-basur.html) ise ve şayet farklı bir
sorununuz yoksa size cerrahi tedavi, yani ameliyat gerekir. Burada önemli olan sizin beklentinizdir ki
‘’emzirmede sorun yaratmiycak uygulayabilecdginiz bir operasyonunuz var mi? Varsa istanbula gelmeyi
dusunuyorum. ’’ şeklindeki soru ve yorumunuzdan ameliyat sonrası gayet rahat geçecek bir yöntem
arayışında olduğunuz anlaşılıyor. Makat bölgesinde taharet temizliği uygulanan ‘’anoderm’’ adı verilen
makat cildi sinir ağından zengin olması nedeniyle, ağrıya çok duyarlıdır ve bu bölgeye uygulanan klasik
hemoroid ameliyatında (http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/hemoroid-basur.html),
hemoroid memelerinin hangi yöntemle çıkartıldığına bakmaksızın ameliyat sonrası dönemde ağrı
hissedilir. Sinir ağından fakir olan makat kanalının (anal kanal) içinden gerçekleştirilen; ‘’rektal
mukopeksi tekniği’’, ‘’Longo ameliyatı’’, ‘’lazer hemoroidoplasti’’
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/hemoroid-basur.html) gibi tekniklerle daha az ağrı
hissedilir. Ameliyatların süreci ve sonuçları; hastanın mevcut durumuna, olası risk faktörlerine, seçilen
cerrahi yönteme, tercih edilen anestezi yöntemine, uygulayan cerraha, uygulanan merkeze, kullanılan
araç, gereç ve teknolojiye göre değişkenlikler gösterebilir. Cerrahlar ameliyat öncesinde hastalarını ve
yakınlarını, ameliyat tekniklerin farklılıkları, avantaj ve dezavantajları ve olası komplikasyon oranları,
ameliyatta kullanacakları özellikli cihaz ve malzemeler, ameliyatın sonuçları ve vücutta oluşturacağı
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değişiklikler, ameliyatı takiben gerekebilecek ek tedaviler ve eğer varsa ameliyatsız tedavi yöntemleri
hakkında bilgilendirirler. Bu tür bir ameliyattan sonra günlük yaşantınıza dönmeniz bir hafta civarında
alacaktır. O nedenle, özetle size ‘’size emzirmede sorun yaratmayacak mucizevi bir yöntemiz mevcut’’
gibi bir yanıt verilmesi gerçekle bağdaşmaz. Yalnız kolorektal cerrahi ve proktoloji
(http://www.taviloglu.com/makat-bolgesi-hastaliklari/hemoroid-basur.html) veya ‘’bağırsak ve makat
hastalıkları tedavisi’’ 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.
Saygılar,
Prof. Dr. Korhan Taviloğlu
Taviloğlu Proktoloji
Bağırsak ve makat hastalıkları tedavisi
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