ΙΟΓΕΝΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΙΣΙΔΑ:
ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΚΟΙΝΟ

Ση είλαη ε ηογελής γαζηρεληερίηηδα;
Η ηνγελήο γαζηξεληεξίηηδα είλαη κηα εληεξηθή ινίκσμε πνπ νθείιεηαη ζε
δηάθνξνπο ηνχο. Οη ζπρλφηεξνη απφ απηνχο είλαη νη λνξν-ηνί, νη ξνηα-ηνί θαη νη
αδελν-ηνί. Οη λνξν-ηνί απνηεινχλ ην πιένλ ζπρλφ αίηην νμείαο γαζηξεληεξίηηδαο
ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ θαη νη ξνηα-ηνί ζε παηδηά
ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 5 εηψλ. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ αηφκσλ ηα ζπκπηψκαηα
είλαη ήπηα θαη ππνρσξνχλ ρσξίο λα απαηηείηαη ε επίζθεςε ζην γηαηξφ.
Ση προθαιεί ηελ ηογελή γαζηρεληερίηηδα;
Πνιινί δηαθνξεηηθνί ηνί κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηνγελή γαζηξεληεξίηηδα,
φπσο είλαη νη λνξν-ηνί, ξνηα-ηνί, αδελν-ηνί, ζαπν-ηνί θαη αζηξν-ηνί. Οη ηνί απηνί
κνιχλνπλ κφλν ηνπο αλζξψπνπο θαη πξνθαινχλ παξφκνηα ζπκπηψκαηα.
Ποηα είλαη ηα ζσκπηώκαηα ηες ηογελούς γαζηρεληερίηηδας;
Σα θχξηα ζπκπηψκαηα ηεο ηνγελνχο γαζηξεληεξίηηδαο είλαη νη δηάξξνηεο
(ζπλήζσο πδαξείο) θαη νη έκεηνη. Οη αζζελείο κπνξεί επίζεο λα παξνπζηάζνπλ
λαπηία, πφλν θαη θξάκπεο ζηελ θνηιηά, πνλνθέθαιν, κπτθνχο πφλνπο,
θφπσζε, ξίγε θαη ζπαληφηεξα ππξεηφ. Ο ππξεηφο είλαη θαηά θαλφλα ρακειφο.
Πόζο δηαρθούλ ηα ζσκπηώκαηα ηες ηογελούς γαζηρεληερίηηδας;
Σα ζπκπηψκαηα ηεο ηνγελνχο γαζηξεληεξίηηδαο κπνξεί λα δηαξθέζνπλ απφ 1
έσο 10 εκέξεο, αλάινγα κε ηνλ ηφ πνπ πξνθάιεζε ην λφζεκα. πλήζσο φκσο
δηαξθνχλ 24-48 ψξεο. Σα ειηθησκέλα άηνκα ή ηα άηνκα πνπ είλαη
αλνζνθαηεζηαικέλα (θαξθηλνπαζείο, άηνκα πνπ ιακβάλνπλ θνξηηθνζηεξνεηδή
θ.ά.) ζπλήζσο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα αλαξξψζνπλ πιήξσο.
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Είλαη ε ηογελής γαζηρεληερίηηδα ζοβαρό λόζεκα;
Γηα ηα πεξηζζφηεξα άηνκα ε ηνγελήο γαζηξεληεξίηηδα δελ απνηειεί ζνβαξφ
λφζεκα. Οη αζζελείο ζρεδφλ πάληνηε αλαξξψλνπλ πιήξσο ρσξίο πεξαηηέξσ
πξνβιήκαηα πγείαο.
Απνηειεί, παξφια απηά, ζνβαξφ λφζεκα γηα ηα άηνκα πνπ δελ κπνξνχλ λα
πηνχλ αξθεηά πγξά γηα λα αλαπιεξψζνπλ απηά πνπ ράλνπλ κε ηνπο εκεηνχο ή
ηηο δηάξξνηεο, φπσο είλαη ηα βξέθε, ηα κηθξά παηδηά, ηα άηνκα κε αλαπεξία, ηα
άηνκα πνπ δελ κπνξνχλ λα απηνεμππεξεηεζνχλ θαη νη ειηθησκέλνη. Σα
αλνζνθαηεζηαικέλα άηνκα κπνξεί λα εκθαλίζνπλ πην ζνβαξά ζπκπηψκαηα
ηεο λφζνπ. Οη παξαπάλσ θαηεγνξίεο αζζελψλ κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ
λνζειεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αθπδάησζεο.
ε πεξίπησζε αθπδάησζεο, έλα άηνκν κπνξεί λα έρεη κεησκέλε νχξεζε,
μεξνζηνκία θαη δαιάδα. Έλα αθπδαησκέλν παηδί κπνξεί λα θιαίεη κε ιίγα ή
θαζφινπ δάθξπα θαη λα παξνπζηάδεη αζπλήζηζηε ππλειία.
Ο ζάλαηνο απφ ην λφζεκα είλαη εμαηξεηηθά ζπάληνο αιιά ην λφζεκα κπνξεί λα
επηδεηλψζεη ηπρφλ πξνυπάξρνληα πξνβιήκαηα πγείαο.
Μεηαδίδεηαη ε ηογελής γαζηρεληερίηηδα από άηοκο ζε άηοκο;
Ναη, ε ηνγελήο γαζηξεληεξίηηδα κπνξεί λα κεηαδνζεί απφ άηνκν ζε άηνκν,
αθνχ νη ηνί απνβάιινληαη ζηα θφπξαλα θαη ζηα εκέζκαηα ησλ αζζελψλ. Οη ηνί
επηβηψλνπλ ζηηο επηθάλεηεο έσο θαη 72 ψξεο θαη αθφκα θαη κηθξή πνζφηεηα
ηνπ ηνχ αξθεί γηα λα κνιπλζεί θάπνηνο. Οη αζζελείο κε γαζηξεληεξίηηδα απφ
λνξν-ηφ είλαη κεηαδνηηθνί απφ ηελ ζηηγκή πνπ μεθηλνχλ λα ληψζνπλ αδηαζεζία
έσο θαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο εκέξεο κεηά ηελ αλάξξσζή ηνπο.
Ποηοί είλαη οη ζσλεζέζηεροη ηρόποη ποσ κπορεί λα κοισλζεί από ηούς
θαλείς ποσ προθαιούλ γαζηρεληερίηηδα;
πλήζσο ε κφιπλζε ελφο αηφκνπ γίλεηαη κέζσ ηεο θαηαλάισζεο θάπνηνπ
ηξνθίκνπ ή πνηνχ, πνπ κνιχλζεθε απφ έλα άηνκν κε ηνγελή γαζηξεληεξίηηδα
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ, ηδηαίηεξα φηαλ ην άηνκν απηφ δελ πιέλεη ηα ρέξηα
ηνπ επηκειψο κεηά ηε ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο.
πλήζεο ηξφπνο κεηάδνζεο ηνπ λνζήκαηνο είλαη θαη ε θαηαλάισζε σκψλ
νζηξαθνεηδψλ, πνπ έρνπλ αιηεπζεί απφ κνιπζκέλα κε ιχκαηα λεξά. Σν
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πφζηκν λεξφ κπνξεί, επίζεο, λα κνιπλζεί κε ιχκαηα θαη λα απνηειέζεη πεγή
δηαζπνξάο απηψλ ησλ ηψλ.
Επηπιένλ, ε επαθή κε θφπξαλα ή εκέζκαηα αζζελψλ, ε επαθή κε
κνιπζκέλεο επηθάλεηεο ή αληηθείκελα, θαζψο θαη ε εηζπλνή κνιπζκέλσλ
ζηαγνληδίσλ πνπ απειεπζεξψλνληαη ζε πεξηπηψζεηο έληνλεο δηάξξνηαο ή
εκεηνχ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κφιπλζε ελφο αηφκνπ.
Πόζος τρόλος κεζοιαβεί από ηελ επαθή κε ηολ ηό κέτρη ηελ εκθάληζε
ηοσ λοζήκαηος;
Ο ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ επαθή (έθζεζε) κε έλαλ απφ ηνπο ηνχο πνπ
πξνθαινχλ ηνγελή γαζηξεληεξίηηδα κέρξη ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ
θπκαίλεηαη κεηαμχ 12 θαη 72 σξψλ. πλήζσο, φκσο, ν ρξφλνο απηφο είλαη 1 κε
2 εκέξεο.
Ποηά εποτή ηοσ έηοσς εκθαλίδοληαη θσρίως οη ηογελείς γαζηρεληερίηηδες;
Ινγελή γαζηξεληεξίηηδα κπνξεί λα εθδειψζεη θαλείο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο. Κάζε ηφο έρεη ηε δηθή ηνπ επνρηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη ινηκψμεηο απφ
λνξν-ηφ, αλ θαη απαληψληαη φιν ην ρξφλν, ηείλνπλ λα εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα
ηνπο ςπρξφηεξνπο κήλεο (ζην ηέινο ηνπ θζηλνπψξνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ρεηκψλα).
Ποηός είλαη πηζαλόηερο λα λοζήζεη από ηογελή γαζηρεληερίηηδα;
Ο θαζέλαο κπνξεί λα λνζήζεη απφ ηνγελή γαζηξεληεξίηηδα, αλ θαη θάπνηνη ηνί
ηείλνπλ λα πξνθαινχλ λφζν θπξίσο ζε άηνκα ζπγθεθξηκέλσλ ειηθηαθψλ
νκάδσλ. Οη ινηκψμεηο απφ ξνηα-ηνχο απνηεινχλ ηε ζπρλφηεξε αηηία δηάξξνηαο
ζε βξέθε θαη παηδηά θάησ ησλ 5 εηψλ. Οη αδελν-ηνί πξνθαινχλ δηάξξνηα
θπξίσο ζε κηθξά παηδηά, αιιά επίζεο θαη ζε κεγαιχηεξα παηδηά θαη ελήιηθεο,
ελψ νη λνξν-ηνί κνιχλνπλ άηνκα φισλ ησλ ειηθηψλ.
Γεληθά, ν θίλδπλνο κεηάδνζεο ηνγελνχο γαζηξεληεξίηηδαο είλαη κεγαιχηεξνο
φπνπ ππάξρεη ζπγρξσηηζκφο κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ θαη θαθέο ζπλζήθεο
πγηεηλήο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη θαηαλάισζε ηξνθίκσλ. Παξαδείγκαηα
ηέηνησλ ρψξσλ απνηεινχλ νη παηδηθνί ζηαζκνί, ηα ζρνιεία, ηα λνζνθνκεία, ηα
γεξνθνκεία, ηα θξνπαδηεξφπινηα θαη νη θαηαζθελψζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ, άηνκα
πνπ δηακέλνπλ ζε ηέηνηνπο ρψξνπο ή πεξλνχλ ρξφλν ζε απηνχο, έρνπλ
κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα λνζήζνπλ απφ ηνγελή γαζηξεληεξίηηδα.
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Πώς κπορεί θαλείς λα γλωρίδεη όηη πάζτεη από ηογελή γαζηρεληερίηηδα;
Παξφκνηα ζπκπηψκαηα κε απηά ηεο ηνγελνχο γαζηξεληεξίηηδαο (δηάξξνηα θαη
έκεηνη) κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αξθεηέο ινηκψμεηο απφ βαθηήξηα ή
παξάζηηα, ε θαηαλάισζε θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ, ή ε παξνπζία
θάπνηνπ άιινπ λνζήκαηνο.
ε πεξίπησζε πνπ ηα ζπκπηψκαηα ηεο γαζηξεληεξίηηδαο δηαξθέζνπλ γηα
δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ 24 ψξεο ή φηαλ ν αζζελήο έρεη βαξηά εηθφλα, θαιφ
είλαη λα ζπκβνπιεχεηαη θαλείο ηνλ νηθνγελεηαθφ ηνπ γηαηξφ. Η ηνγελήο
γαζηξεληεξίηηδα δηαγηγλψζθεηαη κε βάζε ηα ζπκπηψκαηα θαη ηελ εμέηαζε ηνπ
αζζελή. Είλαη πηζαλφ φκσο λα ρξεηαζηεί θαιιηέξγεηα θνπξάλσλ γηα λα
απνθιεηζηεί ε πηζαλφηεηα γαζηξεληεξίηηδαο απφ βαθηήξηα ή παξάζηηα.
Η εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε φηη πξφθεηηαη γηα ηνγελή γαζηξεληεξίηηδα θαη ε
ηαπηνπνίεζε ηνπ ηνχ δελ ζπζηήλεηαη ζπλήζσο, παξά κφλν εάλ ν ζεξάπσλ
γηαηξφο θξίλεη δηαθνξεηηθά. Επηπιένλ, δελ κπνξνχλ φινη νη ηνί λα αληρλεπηνχλ
κε ζρεηηθά εχθνιν θαη δηαζέζηκν ηξφπν.
Πώς ζεραπεύεηαη ε ηογελής γαζηρεληερίηηδα;
Δελ ππάξρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν γηα ηελ ηνγελή γαζηξεληεξίηηδα.
Σν πην ζεκαληηθφ ζηελ αληηκεηψπηζή ηεο είλαη ε απνθπγή ζνβαξήο απψιεηαο
πγξψλ (αθπδάησζε). Καιφ είλαη ν αζζελήο κε ηνγελή γαζηξεληεξίηηδα λα
θαηαλαιψλεη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο πγξψλ, γηα φζν
δηάζηεκα δηαξθνχλ ηα ζπκπηψκαηά ηνπ.
Η θαηαλάισζε αληηβηνηηθψλ δελ βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηνγελνχο
γαζηξεληεξίηηδαο (φπσο άιισζηε θαη ζε θακηά ηνγελή λφζν).
Η ιήςε αληηδηαξξντθψλ θαξκάθσλ γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ ζπκπησκάησλ,
πξέπεη λα απνθεχγεηαη εθηφο εάλ θξίλεη δηαθνξεηηθά ν ζεξάπσλ γηαηξφο.
Ση κπορεί λα θάλεη θαλείς γηα λα προθσιατζεί από ηελ ηογελή
γαζηρεληερίηηδα;
Γηα λα κεηψζεη θαλείο ηελ πηζαλφηεηα λα λνζήζεη απφ ηνγελή γαζηξεληεξίηηδα
ζα πξέπεη λα αθνινπζεί θάπνηνπο βαζηθνχο θαλφλεο:
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Σήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο:
o

πρλφ πιχζηκν ησλ ρεξηψλ κε ζαπνχλη θαη λεξφ: α) Μεηά ηε
ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο, β) Μεηά ηελ αιιαγή πάλαο, γ) Αθφηνπ
έξζεη θαλείο ζε επαθή κε θάπνηνλ, πνπ έρεη δηάξξνηα ή θάλεη
εκεηφ, δ) Μεηά ηελ θνιχκβεζε, θαζψο θαη ζη) Πξηλ, θαηά ηε
δηάξθεηα θαη κεηά ην ρεηξηζκφ ηξνθίκσλ. εκεηψλεηαη φηη νη
γνλείο ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ ψζηε θαη ηα παηδηά ηεο
νηθνγέλεηαο λα θάλνπλ ην ίδην.

o

ρνιαζηηθφο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη ησλ νηθηαθψλ
ζθεπψλ, κε ζαπνχλη θαη λεξφ, πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά
ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ.

o

Χξήζε νηθηαθήο ρισξίλεο γηα ην θαζάξηζκα ηεο θνπδίλαο θαη ηεο
ηνπαιέηαο ηνπ ζπηηηνχ θαη ζρνιαζηηθφ θαζάξηζκα κνιπζκέλσλ
κε θφπξαλα ή εκέζκαηα πθαζκάησλ (ξνχρσλ, ζεληνληψλ,
εζσξνχρσλ, πεηζεηψλ θ.ά.).

o

Απνθπγή ρξήζεο ησλ ίδησλ ζθεπψλ (πνηήξηα, πηάηα, θ.ά.) θαη
άιισλ πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ κε άιια άηνκα.

o

Απνθπγή ζηελήο επαθήο κε άηνκν πνπ εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα
γαζηξεληεξίηηδαο.

Καηαλάισζε αζθαιψλ ηξνθίκσλ θαη λεξνχ (δελ ζα πξέπεη λα μερλά
θαλείο φηη ηα κνιπζκέλα ηξφθηκα κπνξεί λα έρνπλ θπζηνινγηθή φςε θαη
νζκή):
o

Καιφ πιχζηκν ησλ ηξνθίκσλ, πξηλ ηελ θαηαλάισζή ηνπο θαη
πξηλ ην καγείξεκα.

o

Χξήζε αζθαινχο λεξνχ (γλσζηήο πξνέιεπζεο) γηα πφζε θαη γηα
καγείξεκα.

o

Αλ ππάξρεη ε ππνςία φηη θάπνην ηξφθηκν ζα κπνξνχζε λα είλαη
κνιπζκέλν, ε θαηαλάισζή ηνπ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη.

Λήςε πξνθπιάμεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηαμηδηνχ, ζε ρψξεο πςεινχ
θηλδχλνπ:
o

Καηαλάισζε εκθηαισκέλνπ λεξνχ (επεηδή ηα παγάθηα κπνξεί
λα γίλνπλ απφ κνιπζκέλν λεξφ, θαιφ είλαη λα απνθεχγνληαη).
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o

Χξήζε εκθηαισκέλνπ λεξνχ θαη γηα ην βνχξηζηζκα ησλ δνληηψλ.

o

Απνθπγή

θαηαλάισζεο

ηξνθίκσλ

(θξέαο,

σκψλ

ή

αηειψο

ςάξηα/νζηξαθνεηδή,

καγεηξεκέλσλ

θξνχηα

πνπ

δελ

μεθινπδίδνληαη, ιαραληθά θ.ά.)
o

Απνθπγή θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ πνπ πσινχληαη ζε ππαίζξηεο
αγνξέο.

Ση κπορεί λα θάλεη θαλείς όηαλ λοζεί από ηογελή γαζηρεληερίηηδα γηα λα
κελ κεηαδώζεη ηο λόζεκα ζηα άηοκα ηοσ περηβάιιοληός ηοσ;
Όηαλ θάπνηνο λνζεί απφ ηνγελή γαζηξεληεξίηηδα, έρεη δειαδή δηάξξνηα ή/θαη
έκεην ζα πξέπεη, γηα όζο διαρκούν ηα ζσμπηώμαηά ηοσ και για διάζηημα 48
ωρών μεηά ηην σποτώρηζή ηοσς:
Να κελ ζπκκεηέρεη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ ή ζηελ παξνρή
θξνληίδαο πγείαο ζε άιια άηνκα θαη λα πεξηνξίζεη ηελ άκεζε επαθή κε
ηνπο νηθείνπο ηνπ
Να απέρεη απφ ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ ή ην ζρνιείν (είηε είλαη καζεηήο,
είηε εξγάδεηαη εθεί)
Να απέρεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ
Να απνθεχγεη ηελ επίζθεςε ζε ρψξνπο φπσο λνζνθνκεία, γεξνθνκεία
ή άιια ηδξχκαηα
Να κε ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θνιχκβεζε ζε πηζίλα,
επίζθεςε ζε ζπα, νκαδηθά αζιήκαηα.

Γραφείο Τροφιμογενών Νοςημάτων
Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρζμβαςησ

