
BOLI ALE SISTEMULUI

DIGESTIV LA OM

 Gastrita. 

 Ulcerul gastro-duodenal. 

 Hepatita. 

 Apendicita. 

 Toxiinfectii alimentare



Gastrita este o inflamație a mucoasei stomacului

Cauze:

 Iritatii produse de:

-alcool;

-tutun;

-substante caustice.

 Consumul de alimente alterate

 Supraincarcarea stomacului

 Mancaruri fierbinti

Manifestari:

 Apare brusc cu:

-indispozitie;

-greata;

-regurgitari;

-dureri gastrice;

-dureri de cap;

-varsaturi.

 Netratarea duce la cronicizare

GASTRITA



Ulcerul gastro-duodenal este o întrerupere circumscrisă, unică sau 

multiplă, a continuităţii peretelui gastric sau duodenal, însoţită de o reacţie

fibroasă, începând de la mucoasă şi putând penetra până la seroasă

Cauze:

 Actiunea Coroziva a HCl

 Prezenta la nivelul ulceratiilor a unor bacterii (Helycobacter pylori) care, se pare ca:

-ataca mucoasa stomacala;

-sunt rezistente la actiunea HCl;

-ajung in stomac prin alimente nespalate si vizitate de muste.

Manifestari:

 Leziune unica sau multipla in stomac sau duoden

ULCERUL GASTRO-DUODENAL

Helycobacter pylori



Tipuri:
 Hepatitele acute - sunt cele care evolueaza in mai putin de 3 luni

 Hepatilele virale:

-Hepatita virala a(hepatita epidemica)

-Hepatita virala b

-Hepatita virala c

 Hepatitele cronice

-Hepatita cronica cu virus b

-Hepatita cronica cu virus c

 Hepatitele toxice si medicamentoase: 

-Hepatita toxica

-Hepatita alcoolica

 Hepatita autoimuna

Hepatita este o inflamatie a ficatului, care poate fi acuta sau cronica.

Cauze:

-virusuri hepatice

Manifestari:

 tulburari digestive;

 icter (culoarea in galben a pielii);

 materii fecale decolorate;

 urina inchisa la culoare;

 oboseala;

 marirea volumului ficatului.

HEPATITA



Apendicita este un sindrom abdominal acut sau cronic determinat de inflamația 

septică sau aseptică a apendicelui ileocecal. Procesul inflamator apendicular acut 

debutează cu congestie și edem, și poate evolua până la gangrenă, cu perforație și 

peritonită localizată sau generalizată, sau poate evolua spre cronicizare, după 

remiterea sub tratament conservator a puseului acut, cu apariția de leziuni 

degenerative în grosimea peretelui apendicular. Apendicita cronică poate să apară fie 

prin cronicizarea unei apendicite acute, fie ca atare de la început.

Cauze:

o inflamarea apendicelui vermiform

Manifestari:

o dureri mari in partea dreapta a abdomenului;

o greata;

o varsaturi;

o temperatura ridicata.

APENDICITA



Intoxicatia alimentara (toxiinfectia alimentara) este o afectiune datorata

consumului de alimente sau bauturi contaminate cu microorganisme

patogene precum bacteriile, virusurile sau parazitii.

Cauze:

 Toxine prin consum de:

-ciuperci neavizate;

-oua de rata fara a fi fierte 10 minute;

-lapte nefiert;

-alimente alterate.

Manifestari:

 diaree;

 greata;

 varsaturi;

 dureri abdomiale;

TOXIINFECTIA ALIMENTARA



• Evitarea unei alimentatii bogate in condimente iuti;

• Evitarea consumului de alimente: 

-prajite

-insuficient mestecate

-prea fierbinti sau prea reci

-alterate

• Evitarea consumului abuziv de alcool;

• Evitarea tutunului;

• Mancarea trebuie sa fie corect pregatita, frumos prezentata, 

sa aiba miros placut;

• Alimentele sa fie conservate in frigidere, departe de actiunea rozatoarelor

sau a insectelor;

• Prelucrarea alimentelor trebuie facuta in conditii de maxima igiena;

• Asigurarea igienei apei potabile;

• Spalarea pe maini inaintea meselor si dupa folosirea toaletelor;

• Mentinerea igienei dintilor si a gurii;

• Sa se evite enervarea si discutiile in contradictoriu in timpul meselor.

PREVENIRE


