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O innowacyjnym zabiegu Halo oraz swoich wrażeniach po przebytej w 2009 roku operacji
przełyku Barreta, opowiada p. Ewa Zawadzka-Postolska.
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To może być okrężnica. Sprawdź jak
Colonex może Ci pomóc!

Jak sobie z nimi radzić? Dowiedz się
więcej…

Bała się Pani zabiegu Halo?
Nie bałam się. Miałam całkowite zaufanie do lekarza, który jeszcze mnie uspokajał, że to nic
nadzwyczajnego. Potraktowałam to, jak kolejną gastroskopię. Po zabiegu czułam się dobrze. Byłam tylko
trochę osłabiona. Czułam tylko lekki ból w klatce piersiowej, który jednak ustąpił po 2 czy 3 dniach. Nie
miałam też żadnych problemów z przełykaniem.
Jaką diagnozę postawili lekarze po zabiegu?

np pediatra kraków lub dentysta

w placówkach

w aptekach

Szukaj wśród 221 742 oddziałów lub poradni

Lekarze stwierdzili, że zabieg się udał i zostałam wyleczona z przełyku Barretta. Fachowo zostało to
określone tak - zmiany dysplastyczne ustąpiły i rokowania są pozytywne. Oczywiście jestem pod stałym
nadzorem i co pewien czas ma mam robione gastroskopie. Nie ma jednak potrzeby powtarzać zabiegu.
Mam nadzieję, że wystarczy ten jeden, ale jeśli lekarze stwierdzą, że konieczny jest kolejny to poddam się
mu bez obaw.
Miała Pani jakieś szczególne zalecenia po zabiegu?
Zalecenia wynikają głównie z leczenia choroby refluksowej. Stosuję dietę. Staram się jeść posiłki
gotowane. Unikam potraw pikantnych i tłustych. Oczywiście nie nadużywam też alkoholu i kawy.
A co poradziłaby Pani osobom, które zostały skierowane na zabieg, ale boją się mu poddać?
Oczywiście żeby się nie bały. Zabieg przynosi pozytywne skutki dla zdrowia i można mu się poddać ze
spokojem. Jest bezbolesny, a najważniejsze że praktycznie bezinwazyjny, bo nie jest to zabieg
chirurgiczny.
Zobacz też: Jak walczyć z refluksem poza dietą?
Informacja prasowa: HAMMERMED
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Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku
problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Zadaj pytanie ekspertowi na forum medycznym Commed.pl
Reklama

Żyj bez zgagi! By jedzenie było przyjemnością...
Contix ZRD to nowoczesny i bezpieczny lek na zgagę,
refluks i dyspepsję. Contix ZRD ma dużo szersze
zastosowanie, niż produkty starszej generacji. Silnie hamuje
wydzielanie kwasu solnego pobudzane nawet poprzez różne
bodźce, np. pokarm czy stres. Wystarczy jedna tabletka
dziennie, by szybko i na długo pozbyć się dolegliwości i
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