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Wywiad z gastroenterologiem dr n. med. Anitą Gąsiorowską z Kliniki Chorób Układu
Pokarmowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Łodzi na temat choroby
refluksowej przełyku, jej powikłań i sposobów leczenia.
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8. Czy po zabiegu pojawiają się jakieś powikłania?

np pediatra kraków lub dentysta

Po zabiegu może wystąpić przemijający ból w klatce piersiowej i zaburzenia przełykania. Notowane są
też pojedyncze przypadki zwężenia przełyku. Dolegliwości te ustępują jednak samoistnie po kilku dniach.

w placówkach

w aptekach

Szukaj wśród 221 742 oddziałów lub poradni

9. Gdzie w Polsce leczy się przełyk Barretta?

Problemy z wypróżnianiem

Halo jest metodą nowatorską, coraz częściej stosowaną również w ośrodkach w Polsce. W ciągu
najbliższych tygodni przeprowadzony zabieg będzie pierwszy zabieg w naszej klinice. Zabiegowi poddanych
będzie pierwszych dwóch pacjentów. Spośród 250 osób, u których zdiagnozowano przełyk Barretta, 10
kwalifikuje się na poddanie zabiegowi Halo.
10. Czy w Polsce istnieje gałąź nauki zajmująca się tylko tym schorzeniem?
Leczeniem przełyku Barretta zajmują się gastroenterolodzy,
specjalizujący się w leczeniu przewodu pokarmowego.
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lekarze chorób

Raz zaparcie, raz biegunka – czyli objawy
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Zobacz też: Skalpel w walce z refluksem
11. Świadomość niebezpiecznych powikłań choroby refluksowej jest w naszym społeczeństwie
niewielka – jakie są tego przyczyny i co trzeba zrobić by to zmienić?
Najbardziej narażeni na wystąpienie przełyku Barretta są mężczyźni w wieku powyżej 50 r.ż., u których
występują przewlekłe objawy choroby refluksowej. Osoby te powinny niezwłocznie zgłosić się do
lekarza POZ, który podejmie decyzję o dalszym leczeniu. Leczeniu powinna towarzyszyć zmiana trybu
życia, a mianowicie ograniczenie lub zupełna rezygnacja z używek (alkohol, papierosy, kawa) oraz dieta
ograniczająca pokarmy pikantne i tłuste. Sygnałem do dalszego leczenia jest brak poprawy po leczeniu
farmakologicznym oraz po zastosowaniu diety. Świadomość społeczna nt. przełyku Barretta sukcesywnie
się zwiększa. Pojawia się coraz więcej publikacji – szczególnie w Internecie.
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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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