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Wiele osób, mężczyzn i kobiet,
w różnym wieku, cierpi
z powodu chorób dolnego
odcinka przewodu pokarmo-
wego (DOPP). Mówi się o 50%
mężczyzn i 60% kobiet, obra-
zowo ujmując, choruje co druga
dorosła osoba. Pomimo tego,
że jest to problem społeczny,
znakomita większość nigdy nie
trafia do lekarza, narażając się
tym samym na przykre,
przewlekłe dolegliwości

Powodami tej sytuacji są: bagate-
lizowanie problemu; w najgor-
szym przypadku - lekceważenie

krwawień z DOPP; niewiedza i źle po-
jmowany wstyd; dostępne bez recepty
przeróżne maści i czopki.

Takie leczenie, bez jakiejkolwiek
diagnostyki, w 60% powoduje krót-
kotrwałe zmniejszenie dolegliwości,
poprzez częściowe zniwelowanie ob-
jawów choroby. Niestety, leki te nie
działają na istotę choroby powodując
jedynie „podleczenie” problemu. Me-
chanizm myślenia pacjenta jest wów-
czas następujący: „To przecież
drobiazg, z byle powodu nie będę się
wypinał przed lekarzem, pójdę do ap-
teki po jakąś maść lub czopki”. Firmy
farmaceutyczne wydają setki mln

złotych na reklamę, przekonującą nas,
że jedyną przypadłością tej okolicy są
hemoroidy, a oferowany lek to istne
panaceum.

Pobieżne potraktowania cho-
rób tej okolicy przez lekarza, w trak-
cie rutynowej wizyty, brak czasu,
środków, możliwości diagnostycz-
nych, niekiedy również wiedzy, po-
woduje, że pacjenci leczeni są bez
należytej diagnostyki, a tym samym
bez prawidłowej diagnozy. W mojej
pracy zawodowej zdarzało mi się
słyszeć od pacjenta zdanie, że właści-
wie wówczas mógł pójść do apteki a
nie do lekarza i na to samo by wyszło.

Chorób DOPP nie jest aż tak
wiele, ale większości nie da się zdiag-
nozować tylko na podstawie wywiadu
lekarskiego czy badania per rectum.
Konieczne jest poszerzenie diagno-
styki o wziernikowanie. Są to proste,
niebolesne i dokładne badania, pod-
czas których można pobrać materiał
tkankowy (biopsja) do badań mikro-
skopowych.

Wspomniałem o biopsji nie
bez przyczyny, ponieważ wśród cho-
rób dolnego odcinka przewodu po-
karmowego są nowotwory złośliwe
odbytu i odbytnicy, zajmujące 6.
u mężczyzn i 9. u kobiet miejsce
w rankingu umieralności na no-
wotwory w Polsce. Każdy z tych no-
wotworów, jak również stany

przednowotworowe, można wykryć
podczas tych badań.

Znakomitą część chorób pro-
ktologicznych można skutecznie le-
czyć, stosując małoinwazyjne techniki
z użyciem laserów, fal radiowych, pod-
wiązek gumowych, botuliny tężcowej
(Botoxu), uzyskując trwałe lub
długotrwałe wyleczenie dolegliwości
tej okolicy.

Na potwierdzenie anegdota:
Ludwik XIV „Król Słońce” cierpiał na
przetokę okołoodbytniczą, kłopotliwą

przypadłość tej okolicy, jego na-
dworny chirurg Charles Francois Felix
w asyście całego dworu, wykonał za-
bieg, którym wyleczył Króla z przykrej
dolegliwości. Dostał za to tytuł szla-
checki i nadania ziemskie. Wniosek,
skoro nie wstydził się król i docenił
wagę problemu, nie wstydźmy się
i my, pamiętając o podstawowej za-
sadzie w medycynie – im wcześniej
rozpoznamy chorobę, tym łatwiej
i szybciej będziemy w stanie ją wy-
leczyć. �
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