
Σε ποιο από τα παρακάτω σενάρια θεωρείτε πιθανή τη λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (H. pylori) 
και θεωρείτε ότι πρέπει να ελεγχθεί

1. Αγόρι 5 ετών με υποτροπιάζοντα περιομφαλικό πόνο από 8μηνου, χωρίς άλλα συνοδά συμπτώματα

2. Κορίτσι 10 ετών με επίμονη κακοσμία του στόματος, χωρίς άλλα συνοδά συμπτώματα

3. Αγόρι 12 ετών με επιγαστραλγία από 2μήνου

4. Κορίτσι 6 ετών με ανθεκτική ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα

5. Αγόρι 12 ετών με ανθεκτική ή υποτροπιάζουσα σιδηροπενική αναιμία

6. Αγόρι 8 ετών με περιστασιακούς εμέτους (1-2/εβδομάδα), χωρίς άλλα συνοδά συμπτώματα

7. Κορίτσι 10 ετών με μητέρα πρόσφατα διαγνωσμένη με γαστρίτιδα από H. pylori

8. Κορίτσι 10 ετών με πατέρα με ιστορικό Ca στομάχου σε ηλικία 35 ετών



Πως πρέπει να γίνει ο έλεγχος σε κάθε περίπτωση?
• Breath test
• Stool antigen test
• Γαστροσκόπηση
• Αντισώματα

1. Αγόρι 5 ετών με περιομφαλικό πόνο από 8μηνου, χωρίς άλλα συνοδά συμπτώματα

2. Κορίτσι 10 ετών με επίμονη κακοσμία του στόματος, χωρίς άλλα συνοδά συμπτώματα

3. Αγόρι 12 ετών με επιγαστραλγία από 2μήνου

4. Κορίτσι 6 ετών με ανθεκτική ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα

5. Αγόρι 12 ετών με ανθεκτική ή υποτροπιάζουσα σιδηροπενική αναιμία

6. Αγόρι 8 ετών με περιστασιακούς εμέτους (1-2/εβδομάδα), χωρίς άλλα συνοδά συμπτώματα

7. Κορίτσι 10 ετών με μητέρα πρόσφατα διαγνωσμένη με γαστρίτιδα από H. pylori

8. Κορίτσι 10 ετών με πατέρα με ιστορικό Ca στομάχου σε ηλικία 35 ετών



Αποκλειστικά θηλάζον βρέφος 2 μηνών με καλή πρόσληψη βάρους (~ 1800 gr από τη γέννηση) εμφανίζει 
πολλαπλές αναγωγές και στα μισά γεύματα περίπου έντονη ανησυχία με οπισθότονο. Επίσης περιγράφεται ότι, 
μετά το γεύμα, όταν η μητέρα το κρατά στην αγκαλιά της είναι σχετικά ήρεμο, αλλά μόλις το ξαπλώνει αυτό 
κλαίει επίμονα. Δεν εμφανίζει άλλα συμπτώματα

Τι θα προτείνατε? (μπορείτε να συνδυάσετε απαντήσεις)

1. u/s για έλεγχο παλινδρόμησης
2. Αλλεργιολογικό έλεγχο (rast, prick, patch)
3. pHμετρία
4. γαστροσκόπηση
5. Δοκιμαστική αφαίρεση γαλακτοκομικών ή και άλλων τροφών από τη δίαιτα της μητέρας
6. Δοκιμαστική χορήγηση ρανιτιδίνης
7. Δοκιμαστική χορήγηση PPI (πχ ομεπραζόλη)
8. Αντιόξινα (Gaviscon, Maalox)
9. Διακοπή θηλασμού
10. Αφαίρεση του γάλακτος με θήλαστρο και χορήγηση του με πηκτικό παράγοντα
11. Μικρά συχνά γεύματα με ειδική στάση του σώματος μετά το γεύμα
12. Τίποτα απολύτως είναι φυσιολογική κατάσταση



Αποκλειστικά θηλάζον βρέφος 2 μηνών με καλή πρόσληψη βάρους (~ 1800 gr από τη γέννηση) εμφανίζει 
πολλαπλές αναγωγές και στα μισά γεύματα περίπου έντονη ανησυχία με οπισθότονο. Επίσης περιγράφεται ότι, 
μετά το γεύμα, όταν η μητέρα το κρατά στην αγκαλιά της είναι σχετικά ήρεμο, αλλά μόλις το ξαπλώνει αυτό 
κλαίει επίμονα. Δεν εμφανίζει άλλα συμπτώματα

Σε περίπτωση χορήγησης ρανιτιδίνης ή PPI ποια είναι η προτεινόμενη δόση?

1. Ρανιτιδίνη
1. 4-6 mg/kg
2. 5-10 mg/kg

2. PPI
1. 1-2 mg/kg
2. Εξαρτάται από τον παράγοντα



Bρέφος 2 μηνών υπό formula 1ης βρεφικής ηλικίας, με σχετικά καλή πρόσληψη βάρους (~ 1400 gr από τη 
γέννηση) εμφανίζει πολλαπλές αναγωγές. Στα μισά γεύματα τρώει καλά περίπου αλλά στα υπόλοιπα έχει έντονη 
ανησυχία με οπισθότονο. Επίσης περιγράφεται ότι, μετά το γεύμα, όταν η μητέρα το κρατά στην αγκαλιά της 
είναι σχετικά ήρεμο, αλλά μόλις το ξαπλώνει αυτό κλαίει επίμονα. Δεν εμφανίζει άλλα συμπτώματα

Τι θα προτείνατε? (μπορείτε να συνδυάσετε απαντήσεις)

1. u/s για έλεγχο παλινδρόμησης
2. Αλλεργιολογικό έλεγχο (rast, prick, patch)
3. pHμετρία
4. γαστροσκόπηση
5. Έναρξη ΗΑ (μερικώς υδρολυμένο γάλα)
6. Έναρξη eHF (εκτενώς υδρολυμένο γάλα)
7. Έναρξη AAF (στοιχειακό γάλα)
8. Έναρξη AR (με πηκτικό παράγοντα)
9. Δοκιμαστική χορήγηση ρανιτιδίνης
10. Δοκιμαστική χορήγηση PPI (πχ ομεπραζόλη)
11. Αντιόξινα (Gaviscon, Maalox)
12. Μικρά συχνά γεύματα με ειδική στάση του σώματος μετά το γεύμα
13. Τίποτα απολύτως είναι φυσιολογική κατάσταση



Η μητέρα ενός αποκλειστικά θηλάζοντος βρέφους με σημαντικό έκζεμα σας ρωτά για τον τρόπο εισαγωγής των 
στερεών τροφών
Με ποια από τα παρακάτω συμφωνείτε?

Πότε?

1. Οποτεδήποτε μετά τους 4 μήνες
2. Μεταξύ 4-6 μηνών
3. Αφού συμπληρώσει 6 μήνες

Ποια?

1. Αλλεργιογόνες τροφές (ψάρι, αυγό, ξηροί, καρποί, πρωτεϊνη γάλακτος, σιτηρά) μετά τον 8ο μήνα
2. Αλλεργιογόνες τροφές (ψάρι, αυγό, ξηροί, καρποί, πρωτεϊνη γάλακτος, σιτηρά) μετά τον 12ο μήνα
3. Αλλεργιογόνες τροφές (ψάρι, αυγό, ξηροί, καρποί, πρωτεϊνη γάλακτος, σιτηρά) έως τον 8ο μήνα
4. Αλλεργιογόνες τροφές (ψάρι, αυγό, ξηροί, καρποί, πρωτεϊνη γάλακτος, σιτηρά) έως τον 12ο μήνα
5. Φυστίκι οπωσδήποτε μεταξύ 4-11ου μήνα, για τα υπόλοιπα δε μπορεί να γίνει συγκεκριμένη σύσταση

Εισαγωγή σιτηρών σε σχέση με τη μείωση της πιθανότητας κοιλιοκάκης στο μέλλον?

1. Πριν το 12ο και δεν έχει σχέση με το θηλασμό
2. Οπωσδήποτε με θηλασμό και μέχρι τον 7ο μήνα.
3. Δεν έχει σημασία ό χρόνος και ο θηλασμός αρκεί να είναι μικρές οι ποσότητες



Αποκλειστικά θηλάζον βρέφος 2 μηνών με καλή πρόσληψη βάρους (~ 1800 gr από τη γέννηση) εμφανίζει 
αιμορραγική πρόσμειξη στις κενώσεις από 15μέρου (κόκκινες βλέννες, λεπτές γραμμές ή κεφαλές καρφίτσας). 
Χωρίς άλλα συμπτώματα

Τι θα προτείνατε? (μπορείτε να συνδυάσετε απαντήσεις)

1. Έλεγχο αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα
2. κ/α κοπράνων
3. κ/α ούρων
4. Έλεγχο πήξης
5. Εργαστηριακό έλεγχο αίματος: Γ/Α, δείκτες φλεγμονής, Β/Χ
6. Καλπροτεκτίνη κοπράνων
7. u/s κοιλίας
8. Δοκιμαστική αφαίρεση γαλακτοκομικών ή και άλλων τροφών από τη δίαιτα της μητέρας
9. Αλλεργιολογικό έλεγχο (rast, prick, patch)
10. Διακοπή θηλασμού και υποαλλεργικό γάλα
11. Τίποτα απολύτως είναι φυσιολογική κατάσταση



Αποκλειστικά θηλάζον βρέφος 2 μηνών με καλή πρόσληψη βάρους (~ 1800 gr από τη γέννηση) εμφανίζει 
αιμορραγική πρόσμειξη στις κενώσεις από 15μέρου (κόκκινες βλέννες, λεπτές γραμμές ή κεφαλές καρφίτσας). 
Χωρίς άλλα συμπτώματα

Σε περίπτωση που τα συμπτώματα αποδοθούν σε αλλεργία στη πρωτείνη γάλακτος αγελάδας πότε θα 
προτείνατε την επανεισαγωγή και με ποιο τρόπο?

Πότε?
1. 3 μήνες μετά τη διάγνωση
2. 6 μήνες μετά τη διάγνωση
3. Μόλις γίνει 1 έτους
4. Εφόσον έχει Mayer αρνητικές για 6 τουλάχιστον μήνες

Πώς?
1. Μέσω του θηλασμού
2. Απευθείας στο βρέφος με οποιαδήποτε μορφή (γάλα, τυρί, γιαούρτι)
3. Απευθείας στο βρέφος αλλά πρώτα HA γάλα και σε δεύτερο χρόνο κανονικό

Πού?
1. Κατ’οίκον
2. Κατ’οίκον αφού προηγηθούν Rast
3. Υπό ιατρική παρακολούθηση



Βρέφος 2 μηνών, υπό formula 1ης βρεφικής ηλικίας, εμφανίζει σταδιακή αύξηση αριθμού των κενώσεων και 
αλλαγή της σύστασης σε διάρροιες, σημαντική βλεννοαιμορραγική πρόσμειξη στις κενώσεις και επιβράδυνση 
αύξησης από 15μέρου. Χωρίς άλλα συμπτώματα. Στην Α/Ε δεν είναι πάσχον βρέφος

Τι θα προτείνατε? (μπορείτε να συνδυάσετε απαντήσεις)

1. Εισαγωγή στο νοσοκομείο για διερεύνηση
2. Έλεγχο αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα
3. κ/α κοπράνων
4. κ/α ούρων
5. Έλεγχο πήξης
6. Εργαστηριακό έλεγχο αίματος: Γ/Α, δείκτες φλεγμονής, Β/Χ
7. Καλπροτεκτίνη κοπράνων
8. u/s κοιλίας
9. Έναρξη ΗΑ (μερικώς υδρολυμένο γάλα)
10. Έναρξη eHF (εκτενώς υδρολυμένο γάλα)
11. Έναρξη AAF (στοιχειακό γάλα)
12. Αλλεργιολογικό έλεγχο (rast, prick, patch)



Βρέφος 2 μηνών, υπό formula 1ης βρεφικής ηλικίας, εμφανίζει σταδιακή αύξηση αριθμού των κενώσεων και 
αλλαγή της σύστασης σε διάρροιες, σημαντική βλεννοαιμορραγική πρόσμειξη στις κενώσεις και επιβράδυνση 
αύξησης από 15μέρου. Χωρίς άλλα συμπτώματα. Στην Α/Ε δεν είναι πάσχον βρέφος

Σε περίπτωση που τα συμπτώματα αποδοθούν σε αλλεργία στη πρωτείνη γάλακτος αγελάδας και έλαβε 
στοιχειακό γάλα πότε θα προτείνατε την επανεισαγωγή και με ποιο τρόπο?

Πότε?
1. 3 μήνες μετά τη διάγνωση
2. 6 μήνες μετά τη διάγνωση
3. Μόλις γίνει 1 έτους
4. Εφόσον έχει Mayer αρνητικές για 6 τουλάχιστον μήνες

Πώς?
1. Με οποιαδήποτε μορφή (γάλα, τυρί, γιαούρτι)
2. Απευθείας στο βρέφος αλλά πρώτα HA γάλα και σε δεύτερο χρόνο κανονικό
3. Απευθείας στο βρέφος αλλά πρώτα eHF γάλα και σε δεύτερο χρόνο κανονικό

Πού?
1. Κατ’οίκον
2. Κατ’οίκον αφού προηγηθούν Rast
3. Υπό ιατρική παρακολούθηση



Κορίτσι 18 μηνών, εμφανίζει αραιές, σκληρές κενώσεις (~ 2/εβδομάδα) με περιστασιακή μικρή ποσότητα 
ζωηρού ερυθρού αίματος. Η μητέρα περιγράφει ότι την ώρα της κένωσης σφίγγεται υπερβολικά, κοκκινίζει, 
ιδρώνει και είναι όρθια με τεντωμένα πόδια.

Τι θα προτείνατε? (μπορείτε να συνδυάσετε απαντήσεις)

1. Εισαγωγή στο νοσοκομείο για διερεύνηση
2. Έλεγχο αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα
3. κ/α κοπράνων
4. Καλπροτεκτίνη κοπράνων
5. u/s κοιλίας
6. Αλλεργιολογικό έλεγχο (rast, prick, patch)
7. Κολονοσκόπηση
8. Έλεγχο για οργανική δυσκοιλιότητα (θυροειδή, κοιλιοκάκη, συγγενές μεγάκολο)
9. Τίποτα, πρόκειται για λειτουργική δυσκοιλιότητα



Κορίτσι 18 μηνών, εμφανίζει αραιές, σκληρές κενώσεις (~ 2/εβδομάδα) με περιστασιακή μικρή ποσότητα 
ζωηρού ερυθρού αίματος. Η μητέρα περιγράφει ότι την ώρα της κένωσης σφίγγεται υπερβολικά, κοκκινίζει, 
ιδρώνει και είναι όρθια με τεντωμένα πόδια.

Εφόσον πρόκειται για λειτουργική δυσκοιλιότητα τι θα προτείνατε?

1. Έναρξη ΗΑ (μερικώς υδρολυμένο γάλα)
2. Έναρξη eHF (εκτενώς υδρολυμένο γάλα)
3. Έναρξη AAF (στοιχειακό γάλα)
4. Τροποποίηση της διατροφής (πως?)
5. Χορήγηση μαλακτικού κοπράνων

1. Λακτουλόζη
2. PEG 3350 ή 4000
3. Παραφινέλαιο

6. Τοπική αγωγή στο δακτύλιο με κρέμα
7. Τακτικούς υποκλυσμούς



Κορίτσι 18 μηνών, εμφανίζει αραιές, σκληρές κενώσεις (~ 2/εβδομάδα) με περιστασιακή μικρή ποσότητα 
ζωηρού ερυθρού αίματος. Η μητέρα περιγράφει ότι την ώρα της κένωσης σφίγγεται υπερβολικά, κοκκινίζει, 
ιδρώνει και είναι όρθια με τεντωμένα πόδια.

Μετά από 2 μήνες η μητέρα σας καλεί και σας λέει ότι πήγαινε καλά αλλά δεν έχει ενεργηθεί για 5 ημέρες. Τι 
σκέφτεστε?

1. Υποκλυσμό
2. Αύξηση δόσης μαλακτικού κοπράνων (PEG 3350)
3. Σέννα ή άλλο προκινητικό από το στόμα για 1-2 ημέρες και κατόπιν συνέχιση της αγωγής


