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Kolorowe schody w Poznaniu
W Gnieźnie grają w kosza
Samiec żyrafy przełamuje lody z
Plaża między targowymi halami
Brave Kids - spotkanie w
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Są jeszcze mieszkania dla
Na podtopienia - nowoczesny
Będą leczyć zęby w Afryce
Polacy przyzwalają pijanym
Ruch w akademikach nie maleje
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Lekarze z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w
Poznaniu u kolejnej grupy pacjentów zastosowali prąd,
by wyleczyć chory przełyk.
System Halo to najskuteczniejsza metoda leczenia tak
zwanego przełyku Barretta. Choroba - nieleczona może prowadzić do raka. Kto jest na nią narażony? To
choroba cywilizacyjna, wiąże się z tym, jak i ile jemy.
Dotyka przede wszystkim otyłych mężczyzn po 50. roku
życia. Jednym z jej głównych objawów jest zgaga.

Fot. Magda Konieczna

- Ta choroba zaczyna się niewinnie. Najczęściej
powodowana jest długotrwałym zapaleniem przełyku
czego objawem są zgagi. Często kończy się rakiemmówi dr Cezary Łoziński i apeluje, by nie lekceważyć
zgagi. U chorych kwasy z żołądka atakują bowiem
ścianki przełyku.

Pan Wojciech z Poznania, który jest już po zabiegu, mówi że zabieg jest bezbolesny, wykonywany w pełnej narkozie, a jego zdaniem
mniej uciążliwy niż wyrwanie zęba. Zabieg trwał niespełna pół godziny.
Kiedy chory spał - generator prądu za pośrednictwem elektrody wprowadzonej do przełyku niszczył zaatakowane tkanki. Ta metoda
nie daje powikłań, chory jeszcze tego samego dnia wraca do domu. Szacuje się, że w Polsce na tę chorobę może cierpieć nawet
300 tysięcy ludzi - wielu nie zdaje sobie nawet z tego sprawy.
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W Gnieźnie grają w kosza
Wielki tenis w Poznaniu
Europejskie Igrzyska w Poznaniu?
W Gnieźnie można grać w rugby
Lech zmierzył się z Lechią
Miejsce dla ciężarowców w Nowym
Lechici trenują w Opalenicy
Triathloniści rywalizowali w
Benefis Piotra Reissa
Lech przegrał w sparingu
Najczęściej komentowane

Odwołali spektakl "Golgota Picnic"
(83)
Kościół o pedofilii
(52)
Otwarta Akademia ws. "Golgoty (33)
Reakcje na odwołanie spektaklu(24)
Rodrigo Garcia o odwołaniu (21)
Golgota Picnic - pokazy zastępcze
(18)
PEKA- mamy pechowy start (18)
Debata o Malcie, protesty
(16)

Wielkopolskie Centrum Onkologii od czterech lat stosuje tę metodę - rocznie u około 30 pacjentów. Za zabiegi płaci NFZ. Nie ma
kolejki chorych, bo metoda w Polsce ciągle jest mało znana.
Zobacz pełną listę pozostałych informacji

Komentarze (1)

Dodaj komentarz

żyd sokołowski
onkologia świetnie się rozwija dla niej głupota żyłą złota
20.05.2014 godz. 17:40
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Przystanek Kultura - 5 lipca 2014
Spichlerz - wielkopolski magazyn rolniczy - 52
Podsumowanie sezonu w teatrach
Winiary jakie pamiętamy
MTB- zarażeni cyklozą
10 lat tabletki z krzyżykiem
Rozmowy po zachodzie 1-3 lipca 2014
Lenny Kravitz - "The Chamber"
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