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Νοσοκομείο: 

Τι είναι η κυτταρίτιδα; 

Έχει γίνει διάγνωση ότι πάσχετε από 
κυτταρίτιδα. Πρόκειται για μία λοίμωξη που 
προκαλείται από βακτήρια, τα οποία 
εξαπλώνονται στο δέρμα και τον 
παρακείμενο ιστό. Συνήθη αίτια της 
κυτταρίτιδας είναι ο σταφυλόκοκκος, ο 
οποίος πολλές φορές ζει στο δέρμα χωρίς να 
προκαλεί λοίμωξη, και διάφοροι τύποι 
στρεπτόκοκκου. 

Γιατί έπαθα κυτταρίτιδα; 

Συχνά εκδηλώνεται όταν υπάρχει ρωγμή στο 
δέρμα σας. 

Στα ειδικότερα αίτια περιλαμβάνονται: 

 Τσίμπημα εντόμων/αράχνης

 Εκδορές

 Μολυσμένες περιοχές του δέρματος,
όπως ξηρό έκζεμα, ψώρα ή ακμή

 Τραυματισμοί με ξένα σώματα όπως
μέταλλο, γυαλί, ακαθαρσίες

 Μετά από χειρουργική επέμβαση.

Είστε πιο επιρρεπείς στην κυτταρίτιδα όταν 
έχετε οίδημα στα πόδια ανεξαρτήτως αιτίας 
και ιδίως εάν είστε διαβητικοί ή παίρνετε 
φάρμακα που επηρεάζουν το ανοσοποιητικό 
σας σύστημα. Εάν καπνίζετε είναι πιο 
πιθανό να εκδηλώσετε κυτταρίτιδα. 

Κάποιες φορές, πάντως, το αίτιο δεν 
εντοπίζεται. 

Τι μπορώ να περιμένω από το 
τμήμα επειγόντων περιστατικών; 

Συνήθως πηγαίνετε στο τμήμα επειγόντων 
περιστατικών γιατί πονάτε, παρουσιάζετε 
ερυθρότητα και οίδημα στη μολυσμένη 
περιοχή. Μπορεί, επίσης, να αισθανθείτε 
γενική αδιαθεσία και αυτό είναι πιο σοβαρό. 
Σε κάποιες περιπτώσεις κυτταρίτιδας 
εκκρίνεται διαφανές ή κίτρινο υγρό ή πύον. 

Ενημερώστε τον ιατρό για όλα τα 
συμπτώματα και τις αλλεργίες που τυχόν 
έχετε. 

Ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσής 
σας και με το εάν έχετε άλλα ιατρικά ή 
κινητικά προβλήματα, ίσως πρέπει να 
νοσηλευτείτε σε νοσοκομείο ή να σας 
επισκέπτονται νοσηλευτές στο σπίτι ή 
απλώς να πάρετε αντιβιοτικά δια στόματος. 

Στο τμήμα επειγόντων περιστατικών μπορεί 
να σας χορηγήσουν την πρώτη δόση 
ενδοφλέβιων αντιβιοτικών και να συνεχίσετε 
είτε στο νοσοκομείο ως εσωτερικός ασθενής 
(εάν αισθάνεστε αδιαθεσία) είτε από 
νοσοκομειακό προσωπικό στο σπίτι είτε από 
τον παθολόγο σας εάν νιώθετε αρκετά καλά 
για να φύγετε από το νοσοκομείο. 

Μπορεί να υποβληθείτε σε διάφορες 
εξετάσεις ανάλογα με τα προβλήματα που 
παρουσιάζετε, όπως λήψη επιχρισμάτων της 
κυτταρίτιδας και αιματολογικές εξετάσεις εάν 
αισθάνεστε αδιαθεσία. 

Η εφίδρωση και ο πυρετός είναι σοβαρά 
συμπτώματα και πρέπει να ενημερώσετε τον 
ιατρό σας. 

Τα όρια της κυτταρίτιδας συχνά 
σημειώνονται με στυλό και μπορούμε να 
αξιολογήσουμε εάν η εξάπλωση έχει 
σταματήσει ή περιοριστεί. Προσπαθήστε να 
μην ξεθωριάσετε το σημάδι στο πλύσιμο. 
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Δήλωση αποποίησης: Οι ιατρικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν προορίζονται αποκλειστικά για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Να απευθύνεστε πάντοτε στον ιατρό ή τον ειδικό υγείας σας για να βεβαιωθείτε ότι οι εν 
λόγω πληροφορίες είναι σωστές για την περίπτωσή σας 

Τι πρέπει να κάνω εάν επιστρέψω 
στο σπίτι; 

Πρέπει να λαμβάνετε τα αντιβιοτικά όπως 
σας έχουν χορηγηθεί. Μπορείτε να 
κανονίσετε με νοσηλευτές να σας 
επισκέπτονται στο σπίτι για να σας 
χορηγούν ενδοφλέβια αντιβιοτικά. Συνήθως 
μετά από λίγες ημέρες τα ενδοφλέβια 
αντιβιοτικά αντικαθίστανται από δια 
στόματος αντιβιοτικά. Σε κάποιες περιοχές 
ίσως χρειαστεί να επιστρέψετε στο τμήμα 
επειγόντων περιστατικών για 
παρακολούθηση. 

Πρέπει να ολοκληρώσετε τη θεραπεία με τα 
αντιβιοτικά. 

Πρέπει να επικοινωνείτε με τον ιατρό σας 
για τα αποτελέσματα των εξετάσεων που 
κάνατε και για παρακολούθηση της 
κυτταρίτιδας. 

Η κυτταρίτιδα δεν θα παρουσιάσει άμεση 
βελτίωση. Χρειάζονται 12 – 24 ώρες για να 
ξεκινήσει η δράση των αντιβιοτικών και 
ακόμη περισσότερος χρόνος για να αρχίσει 
να υποχωρεί η ερυθρότητα. Η κυτταρίτιδα, 
ωστόσο, δεν θα πρέπει να εξαπλώνεται 
γρήγορα και εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο θα 
πρέπει να επισκεφτείτε άμεσα τον ιατρό 
σας. 

Εάν αρχίσετε να έχετε συμπτώματα 
εφίδρωσης και πυρετού πρέπει να 
επισκεφτείτε άμεσα τον ιατρό σας. 

Πού να απευθυνθείτε για βοήθεια: 

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, 
πηγαίνετε στο πλησιέστερο τμήμα 
επειγόντων περιστατικών ή καλέστε 
000. 

Τι πρέπει να προσέξετε στο σπίτι 

Πρέπει να μείνετε στο σπίτι για ξεκούραση 
μέχρι να θεραπευτεί η κυτταρίτιδα. 

Πρέπει να ανυψώσετε (σηκώσετε) τη 
μολυσμένη περιοχή. Πρέπει δηλαδή να 
ανυψώνεται πάνω από το ύψος της καρδιάς, 
ξαπλώνοντας σε μια καρέκλα ρυθμιζόμενης 
πλάτης με μαξιλάρια, στο κρεβάτι με 
μαξιλάρια ή στον καναπέ με μαξιλάρια. Αυτό 
είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα 
που μπορείτε να κάνετε για να αναρρώσετε 
ταχύτερα. 

Μην πειράζετε τα επιθέματα και φροντίζετε 
να ελέγχονται σύμφωνα με τις οδηγίες που 
έχετε λάβει. 

Μην ξεχνάτε να πλένετε τακτικά τα χέρια 
σας.  

Να λαμβάνετε τα φάρμακά σας, 
συμπεριλαμβανομένων των παυσίπονων 
και των αντιβιοτικών, όπως σας έχουν 
συνταγογραφηθεί. 
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