Helicobacter pylori- jest bakterią odkrytą stosunkowo niedawno, w 1983 roku.
Najnowsze badania kliniczna potwierdziły, że jest ona przyczyną:
- ponad 90 % wrzodów dwunastnicy
- 60 – 80 % wrzodów żołądka
- większości przewlekłych nieżytów żołądka
Statystyki potwierdzają, że znaczny procent chorych na raka żołądka jest zainfekowanych
Helicobacter pylori.
W Polsce zakażenie helicobacter pylori wykrywa się u 70 % dorosłych osób. Niestety tylko niewielki
odsetek nosicieli tej goznej bakterii zdaje sobie sprawę z jej obecności, gdyż często nie występują
żadne niepokojące objawy.
Odpowiednia, celowana antybiotykoterapia, wraz z lekami osłonowymi umożliwia skuteczne
wyleczenie.
Diagnostyka Helicobacter pylori – wczesne wykrycie Helicobacter pylori może zapobiec rozwojowi
groźnych chorób związanych z obecnością tej bakterii.
W NZOZ Ośrodku Pielęgniarstwa „Pomoc w zdrowiu i w chorobie” sp z oo w Rudzie Sląskiej- Wirku,
przy ul. 1 Maja 288 – w laboratorium, w punkcie pobrao, wykonywane jest badanie krwi w kierunku
Helicobacter pylori.
Helicobacter pylori IgG – test ilościowy – jest to badanie serologiczne wykrywające we krwi
obecnośd reakcji odpornościowej organizmu na zakażenie bakterią.
Czas oczekiwania na wynik to 1 dzieo. Badanie umożliwia lekarzowi monitorowanie skuteczności
leczenia poprzez obserwację poziomu przeciwciał.
Helicobacter pylori w kale ( antygen) – jest ton badanie, które polega na wykorzystaniu przeciwciał
skierowanych przeciwko antygenom H.pylori obecnym w kale.
Czas oczekiwania na wynik to 1 dzieo. Oznaczenie to pozwala na ocenę skuteczności terapii oraz
wykrywanie nawrotów choroby.
Ważne: często objawy choroby zakażenia bakterią przypominają objawy zatrucia pokarmowego. Po
kilku dniach objawy ustępują, ale Helicobacter pylori jest od tego momentu obecna w błonioe
śluzowej żołądka i stanowi zagrożenie. Wiele osób bez objawów klinicznych wykazuje obecnośd
specyficznych przeciwciał, a zachorowalnośd u nich wzrasta z wiekiem.
Chcesz się dowiedzied więcej?
Skontaktuj się z NZOZ Ośrodkiem Pielęgniarstwa „Pomoc w zdrowiu i w chorobie” sp z oo ul. 1
Maja 288 Ruda Sląska Wirek ( naprzeciw Kościoła ewangelickiego)
Tel. 32 2420-506 32 2421-700 e.mail info@eopieka.pl

WWW.eopieka.pl

