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"A gasztroenterol6g iai rendeleseken 
elOford ul6 leggyakoribb panaszok egyike 

a qyom oreqes . Szerencses. ha a betegek 

szakorvosh oz fordulnak a problema 

kezelesevel, sokan ug yanis to bbnyi re 

hazilaq, qyomorsav-lekoto szerek szede

sevel igyekeznek orvosolni a problernat" 
- szamolt be tapaszt alatair61 dr. Hidveqi 

Edit egyet emi adjunktus. a Budai Aller

qiakozpcnt gasztroenterol6gusa. 

Az ongy6gyitas azonban ez esetben 

sem kifizetddo. Eqyreszt , mert a recept 

nelkiil kaphat6 qyornoreqes enyhite

sere szolqalo szerek csak rneqhataro
zott d6zisban es ideig szedh et 6ek, igy 

seqitseqiikkel tart6s javulas nem erhetf 

el . Masre szrol a qyomoreqes hattereben 

szamos problema, szervi elvaltozas is all

hat, melyek kezelese nelkul a panaszok 

nem sziintethet6ek meg veqleqesen, 

SULYOS SZOVOOMENY 
Reflux bsteqseqben az ego erzest a 

nyelo cscbe vi sszajut6 gyomo rtartalom 

okozz a. A panaszok a nyeldcsd es a gyo

mor kozdtt i ztiroiaom qyenqeseqe miatt 

alakulna k ki, mely csecsemc korban 

meg terrneszetes. es a gyermek fel-, 

eqyeves korara rendszerint meg sziinik. 
Felndttkorban a gyomor zaroizmanak 

gyengtileset fokozhatja a tulzott alko 
h olfcqyasztas, dchanyz as es a stressz 
is. A kezeletlen qyomor eqes tiinetei 

idovel rosszabbodhatnak. 

Amennyiben az alla pot tart6san fenn

all , a savas gyomortartalom ka rosit
hatja a nyelc csc nyalkahartyajat . ami 

norrnalisan csak a semle ges vegyhat<ist 

tiiri. igy a nyelocscben fekelye s el

valtoza s alakulhat ki. Ez mar a reflux 

beteqseq sulyos formajat jelenti. Hosz

szu ideig tart6 eros savas-mar6 hatas a 

gyomor ny alkahartvajan is karo sodast 
valthat ki, melynek a kovetke zmenye a 

qyomorfekely. Amikor a savas gyo

mornedv pH-ja a nycmbelbe erve sem 

valik sernleqess e. akkor hozza Ietre a 

nyombeIfekelyt. 

SZUf SEGES 
V1ZSGA~A-OK 
A reflux eszkozbs vizsqalatokkal - gyo 
mortukrczes es 24 eras nyeldcso ph-me

res - igazolhat6. Keve sbe h asznalhato 

a hasi ultrahang vizsqalat, de eqyeb 

eredetii hanyasos. ha sf'aja sos panaszok 

kizaras a miatt elengedhetetlen ennek 

elveqzese is . A qyornortaji panaszok 
kapcsan, kulonosen, ha azok hasrnene s

sel, puffadassal t ar sulnak, felmertilhet 

az etelallergia vagy etelintolerancia 

gyantija is . Ez esetben allerqiavizsqa

latra is sor kertilhet. A qycmorfekely 
kialakulasaban a Helicobacter pylori 

nevii bakteriummal torteno fer t dzes 

is szerepet jatszhat. Amennyiben a 
probleruat val6ban fert ozes okozza. 

kombinalt antibiotikus kezeles jelenti 
a meqoldast. 

VALTOZTASSON 
ELETMOOJAN! 
A reflu x kezeleseberi kiemelt figyelmet 
kell forditanunk a helyes taplalkozasra . 
Enyhe esetben eleqendc lehet a taplal
koz assal bevitt karosito anyagok keru

lese : ne fogyas szon a beteg savany u . 

tul fiiszeres eteleket. Kertilni erdernes 

az alkoholt. kavet , csokoladet, sot, meg 

a dohanyzast is. Gyakran, de keveset 

kell enni, mert a tulterhelt gyomorb61 
nagyobb a valoszinuseqe a visszacsor

gas letrejot tenek . 

A tul hig gyomortartalom is kcnnyeb 

ben jut vi ssza a nyelo cscbe . ezert - ku
lcncsen lefekves eldtt - nem szabad sok 

folyadekot fogyasztani. Ezt is inkabb 

tobb reszletben, a nap Iolyaman el oszt
va kell a betegnek meginnia . Alvas koz
ben, a gyomortartalom viss zacsorqasat 

meqakadalyozando. j avasolt a fej resz 

rneqemelese. A ha si nyornas ernelkedese 
(koverseq. nagy suly eme lese, cip eles. 

egyes sportok: pI. sulyemeles, futas) 
sulyosbitja a tiineteket, de a hasizom 

eresitese javit a panaszokon. 
www.allergiakozpont.hu 


