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Ilu pacjentów w Polsce cierpi na przełyk Barretta? Jak rozpoznać chorobę? Jak można leczyć
stany przedrakowe przełyku? - na te i wiele innych pytań odpowiada dr n. med. Wojciech
Dąbrowski z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
w Warszawie.
Problemy z refluxem?
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3. Co powinien wiedzieć pacjent, aby w porę zgłosić się do specjalisty? Do kogo powinien
skierować swoje podejrzenia?
Nie ma jeszcze opracowanych standardów prowadzenia diagnostycznych badań przesiewowych, które
pozwalałby wykrywać chorobę we wczesnym stadium. Zaleca się, aby gastroskopii poddawane były osoby
po 50 r. ż., które cierpią na przewlekły refluks. Jeśli gastroskopia daje podejrzenie, wówczas należy
wykonać pobranie wycinka. Ostateczne potwierdzenie daje jedynie histopatologia.
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4. Jak wygląda leczenie choroby?
Leczenie choroby to przede wszystkim nadzór nad pacjentem i cykliczne wykonywanie gastroskopii.
Można też podejmować próby usuwania nieprawidłowego nabłonka.
5. Jakie metody leczenia stosuje się najczęściej? Co pan sądzi o metodzie Halo?
Istnieje kilka metod leczenia. Są to koagulacja argonowa, mukozektomia, terapia fotodynamiczna i metoda
Halo (radiotermoablacja). Niekiedy stosuje się też antyrefluksową operację chirurgiczną. Metoda Halo,
przy pomocy, której wykonałem już 25 zabiegów, uważam za bardzo nowatorską, a przy tym bezpieczną
dla pacjenta i skuteczną. W Polsce zabiegi tą metodą wykonuje się dopiero od dwóch lat. Ze względu na
krótki okres stosowania, nie można zatem podać dokładnych danych dotyczących jej skuteczności.
Niemniej jednak, wstępne badania wykazują, że jej skuteczność wynosi między 80 a 90%.
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Zadaj pytanie ekspertowi na forum medycznym Commed.pl
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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
zwalczyć jej przyczyny. Dzięki Contix ZRD jedzenie może
być przyjemnością bez zgagi.
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