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Gabay sa Pangkalusugan ng Awtoridad ng Ospital 

Gastroenteritis  
 

(1) Mga sanhi at Sintomas ng Gastroenteritis 

 Ang mga sanhi ng acute gastroenteritis ay iba-iba. Ang isang karaniwang sanhi ay 

ang pag-konsumo ng pagkain na nakontamina ng virus o bakterya. Ang pagkalason 

sa pagkain ay may pangunahing sanhi ng pag-konsumo ng pagkain na naglalaman 

ng mga bacterial toxin, karamihan ay dahil sa hindi wastong paghahanda ng 

pagkain o matagal na pagka-imbak sa temperatura ng kuwarto na humahantong sa 

paglago ng bakterya. Ang allergic gastroenteritis ay sanhi ng kinakain na pagkain 

tulad ng itlog, hipon at alimango, at gatas na madaling maging sanhi ng mga 

reaksiyon na alerdyi sa ilang mga tao. Ang pagkalason sa pagkain ay sanhi ng 

pagkonsumo ng pagkain na nakontamina sa mga kemikal, hal. ang mga gulay na 

may labis na pestisidyo, ay medyo bihira. 

 Ang mga virus o bakterya na dumidikit sa gastrointestinal mucosa ay nagiging sanhi 

ng pagsusuka o pagtatae na karaniwang sintomas ng gastroenteritis at maaaring 

tumagal ng ilang araw. Kasama ang iba pang mga posibleng sintomas ay ang 

nabawasang gana sa pagkain, pagduduwal, pamamaga ng tiyan, sakit ng tiyan o 

lagnat, atbp. 

 

(2) Epekto ng Gastroenteritis sa Kalusugan 

 Ang kakulangan ng tubig sa katawan (o dehydration) ay isang komplikasyon ng 

malubhang pagsusuka o pagtatae. Dahil ang katawan ng mga bata ay naglalaman 

ng mas kaunting tubig kaysa sa mga nasa hustong gulang, mas madali silang 

mawalan ng tubig at maaaring magresulta sa malubhang kahihinatnan; 

 Ang pagsusuka at pagtatae ay nagiging sanhi ng kawalan ng balanse ng electrolyte 

na nakakaapekto sa tamang pagandar ng katawan; 

 Ang pinsala sa gastrointestinal mucosa ay magpapahina sa tiyan sa mga produkto 

ng gatas o mataba na pagkain na maaaring magpalala sa pagtatae. 

 

(3) Mga Tip sa Pag-aalaga ng may Gastroenteritis sa Bahay 

 Inumin ang mga gamot tulad ng pagkareseta, kabilang ang isang solusyon ng oral 

rehydration na nagsisilbing suplemento ng electrolyte. Ang mga pasyente ay dapat 

uminom ng mas maraming tubig, asukal sa tubig o kaning tubig; 

 Iwasan ang bawal na mga pagkain; 

 Maaari magsimulang kumain paunti-unti o pag-inom ng likido kapag ang 

pagsusuka ay nabawasan. 

 

(4) Mga Palatandaan para Maalerto 

Agad humanap ng medikal na atensiyon kung lalabas ang alinman sa mga 
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sumusunod na sintomas: 

(A) Mga tanda ng kakulangan ng tubig sa katawan, hal. 

- malalang pagtatae o ang dalas ng pagdudumi ay nadadagdagan; 

- ang bibig at dila labis na natuyo; 

- nabawasan o nawawalang turgor ng balat; 

- ang ihing inilalabas ay nabawasan  nang malaki ; 

- lubog na mga mata o pangingitim sa ilalim ng mga mata; 

- lumubog na fontanelle sa mga sanggol; 

- ang paghinga ay mabilis o masyadong mabagal; 

- pagiging malamlam o pagkalito. 

(B) Malubhang pagsusuka na nakakaapekto sa pagkain at pag-inom  

(C) Ang pagtatae ay malala, mayroong mucus o dugo sa dumi, na nagpapahiwatig 

ng posibilidad ng iba pang mga komplikasyon. 

 

(5) Payo sa Pag-iwas sa Gastroenteritis 

 Masanay sa pagiging mahusay sa kalinisan sa madalas na paghuhugas ng kamay 

lalo na bago magluto, kumakain at pagkatapos gamitin ang palikuran; 

 Iwasang kumakain ng di-masyadong nalutong mga laman dagat at molusko upang 

mabawasan ang posibilidad ng pagkalason sa pagkain; 

 Hugasan ang mga gulay at karne nang lubusan bago lutuin; 

 Ilagay ang sariwang pagkain sa palamigan o freezer kung hindi kaagad kakainin. 

Ang hilaw na pagkain at lutong pagkain ay dapat na naka-imbak nang 

magkahiwalay; 

 Kung ang mga sanggol ay pinapakain ng mga bote ng pagpapakain, mahigpit na 

obserbahan ang mga pamamaraan ng pag-isterilisa. Itapon agad ang hindi natapos 

na gatas at huwag gamitin para sa susunod na pagpapakain; 

 Iwasan ang pagsususo sa hinlalaki (o thumb sucking) sa mga bata. 

 

Babala: Karamihan sa mga gamot na antidiarrheal ay maaari gamutin ang mga 

sintomas ngunit hindi ang ugat na sanhi. Ang mga gamot na ito ay maaaring 

makapagpabagal ng paggalaw ng tiyan, na nagpapahintulot sa bakterya na manatili 

sa mga bituka na humahantong sa patuloy na paglago ng bakterya at pinapahaba 

ang panganib. Kung hindi kinakailangan, huwag gumamit ng mga antidiarrheal na 

gamot, lalo na para sa mga batang may gastroenteritis. Maaaring magdulot ito ng 

malubhang epekto sa mga bata, hal. paralitiko gat, kapaguran o kabiguan sa 

paghinga. Para sa simpleng gastroenteritis, hindi kinakailangan ang pag-inum ng 

antibiotics. 

 


