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REJESTRACJA

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.

10. Czy w Polsce istnieje gałąź nauki zajmująca się tylko tym schorzeniem?
Nie istnieje oddzielna specjalizacja, która zajmowałaby się przełykiem Barretta. Jest to jedna z chorób
przewodu pokarmowego, dlatego zajmują się nią lekarze gastroenterolodzy.
11. Świadomość niebezpiecznych powikłań choroby refluksowej jest w naszym społeczeństwie
niewielka – jakie są tego przyczyny i co trzeba zrobić by to zmienić?
Większość osób nie zna tego schorzenia. Świadomość społeczną oceniam więc jako niską. Dotyczy to
zarówno pacjentów, jak i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Dotychczas chorobę uważano za rzadką
– podkreślam słowo „uważano”. Co nie znaczy, że była schorzeniem rzadkim. Chodzi raczej o to, że nie
potrafiono odpowiednio skutecznie jej diagnozować. W ostatnich czasach na szczęście się to zmienia i
rośnie świadomość u lekarzy POZ i gastroenterologów.
Natomiast świadomość w społeczeństwie jest niska. Dlatego trzeba jak najwięcej mówić o tym, że nie
wolno lekceważyć przewlekłego refluksu. Nie wolno ograniczać się wyłącznie do łykania tabletek na
zgagę, które są do kupienia w kioskach i hipermarketach. Mając takie objawy trzeba koniecznie pójść do
lekarza, a jeśli skieruje na gastroskopię, koniecznie poddać się temu zabiegowi.
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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!
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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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