Τι είναι δυσκοιλιότητα;
Η δυσκοιλιότητα µπορεί να ορισθεί όταν το άτοµο για
τουλάχιστον τρεις µήνες, το τελευταίο εξάµηνο,
εµφανίζει δύο ή περισσότερα από τα παρακάτω συµπτώµατα:

ΚΑΜΠΑΝΙΑ
ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΠΤΙΚΟΥ

Λειτουργικές διαταραχές
του εντέρου, π.χ. το Σ.Ε.Ε.

Φαρµακευτικές αγωγές
(π.χ. αντιυπερτασικά, αντιχολινεργικά, αντισταµινικά κ.α.)

Ψυχολογικές διαταραχές
(π.χ. κατάθλιψη)

• µειωµένη συχνότητα κενώσεων ανά εβδοµάδα (1-2
κενώσεις εβδοµαδιαίως)

Ορµονικές µεταβολές
στην εµµηνόπαυση

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αύξηση
της κατανάλωσης
φυτικών
ινών

Αύξηση
της φυσικής
δραστηριότητας

Συµπληρωµατική
κατανάλωση
πρεβιοτικώνπροβιοτικών
ουσιών

Επαρκής
κατανάλωση
υγρών

Συµπληρωµατική χρήση
φυσικού σπασµολυτικού
(πχ αιθέριο
έλαιο µέντας)
για την αντιµετώπιση του
κοιλιακού πόνου

Extra

Τρόφιµα πλούσια σε φυτικές ίνες
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2

3

4

5

Αρακάς (1 φλιτζ): 9 γρ
1/2 φλ. δηµητριακά τύπου all bran: 9 γρ

Μειώστε το άγχος στην καθηµερινότητα σας!

1 µεγάλο αχλάδι: 7 γρ
1 φλιτζ. σπαγγέτι ολικής άλεσης: 6 γρ

Βρείτε χρόνο για ένα περίπατο
ή µια βόλτα που θα σας χαλαρώσει!

3 σύκα αποξηραµένα: 3 γρ
Ντοµάτα: 2 γρ

Ακούστε το αντανακλαστικό του εντέρου σας!
Ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες και µετά
την κατανάλωση των γευµάτων!

Κολοκύθι (1 φλιτζ): 2 γρ
3 δαµάσκηνα αποξηραµένα : 2 γρ
Μαρούλι (1 φλιτζ): 1 γρ

∆ώστε χρόνο στο σώµα
και στο έντερο σας να λειτουργήσει!

//
1.

Κατανάλωσε επαρκή ποσότητα φυτικών ινών καθηµερινά στη διατροφή σου (25-35γρ/ηµερησίως),
συνοδεύοντας κάθε κύριο γεύµα σου µε µια µεγάλη σαλάτα µε ποικιλία λαχανικών. Ένταξε καθηµερινά
ως ενδιάµεσο σνακ, φρούτα τα οποία καταναλώνονται µε τη φλούδα, κιτρώδη φρούτα (πορτοκάλι,
ακτινίδιο) που είναι πλούσια σε διαλυτές φυτικές ίνες, καθώς και φρούτα πλούσια σε σορβιτόλη (πχ
µήλο, δαµάσκηνο) η οποία εµφανίζει ήπια καθαρτική δράση. Στα αρχικά στάδια της προσπάθειάς σου
και µέχρι να επιτύχεις τον ηµερήσιο στόχο των 25 γρ φυτικών ινών/ηµέρα, µπορείς να λαµβάνεις αν
χρειαστεί κάποιο συµπλήρωµα φυτικών ινών για να σε ανακουφίσει. Αποτελεσµατική δράση έχει
το ψύλλιο, που ανήκει στις διαλυτές φυτικές ίνες και είναι γνωστό για την ήπια καθαρτική του δράση.

2. ∆οκίµασε να εντάξεις στη διατροφή
σου γαλακτοκοµικά πλούσια σε
προβιοτικά, µικροοργανισµούς
που βοηθούν στην καλύτερη
λειτουργία του γαστρεντερικού
συστήµατος. Μπορείς να τα βρεις στο
κεφίρ, καθώς και σε εµπλουτισµένα
στο εµπόριο προϊόντα. ∆ιαφορετικά
µπορείς να τα λάβεις εξωγενώς,
µέσω συµπληρώµατος διατροφής.

tips

Φακές (1 φλιτζ): 16 γρ

Υπερεκτιµηµένα τρόφιµα ως προς τις φυτικές ίνες

∆ιάφορες συστηµατικές παθήσεις
(π.χ. σακχαρώδης διαβήτης,
υποθυρεοειδισµός)

Ηλικία >65 ετών

∆ιατροφική Φροντίδα

Πρώτης γραµµής
άµυνα

Aγνόηση
της επιθυµίας
για κένωση

Ορµονικές
µεταβολές στην κύηση

πάσχοντες είναι
γυναίκες σύµφωνα
µε έρευνα του
ΕΛΙΓΑΣΤ(2006)

• αίσθηµα ορθοπρωκτικής απόφραξης

Ανεπαρκής πρόσληψη
υγρών - Αφυδάτωση

Νευρολογικές διαταραχές

7 10
στους

• δυσκολία στην κένωση και κοιλιακό άλγος και

Προδιαθεσικοί παράγοντες
εµφάνισης δυσκοιλιότητας

Άλλα αίτια που προκαλούν
εµφάνιση δυσκοιλιότητας

ενήλικες

• αίσθηµα ατελούς κένωσης (1 στις 4 κενώσεις)

Θέλεις όλα να πηγαίνουν... ρολόι;

Απουσία φυσικής
δραστηριότητας Καθιστική Ζωή

ηλικιωµένους

Εµφανίζεται πιο συχνά
στις γυναίκες στην Ελλάδα

• σκληρά κόπρανα

∆υσκοιλιότητα

Ανεπαρκής πρόσληψη
φυτικών ινών

33
%
16
%
στους
στους

Φαρµακευτική αντιµετώπιση
µε τη χορήγηση υπακτικών
από τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας
Αυξάνοντα
τον όγκο
των κοπράνων

• ∆ιεγείρουν την κίνηση
του εντέρου
και είναι ασφαλή
για µακροχρόνια χρήση

Μαλακτικά

• Αυξάνουν τη γλοιότητα
και εµποδίζουν
την επαναρρόφηση
του ύδατος

Ωσµωτικώς
δρώντα

• Αυξάνουν το
κατακρατούµενο νερό
στα κόπρανα µέσω της
ώσµωσης
• ∆ρουν άµεσα

4.

Συµβουλές
αντιµετώπισης

3. Κατανάλωσε περίπου 2 λίτρα υγρών καθηµερινά, ώστε να εξασφαλίσεις την επαρκή ενυδάτωση σου.
Προτίµησε το µεταλλικό νερό, καθώς το µαγνήσιο
που περιέχει φαίνεται να έχει ήπια καθαρτική δράση.

Βάλε την άσκηση στη ζωή
σου! Προσπάθησε να ακολουθείς 3-4 φορές την εβδοµάδα
ένα πρόγραµµα άσκησης
τουλάχιστον διάρκειας 30-40
λεπτών, καθώς µελέτες υποστηρίζουν ότι βοηθά στην
αύξηση της κινητικότητας
του εντέρου και στην καλύτερη
ποιότητα ζωής.

//

5. Η αναζήτηση ιατρικής βοήθειας
µε επίσκεψη στον ειδικό γιατρό ο οποίος
θα διαγνώσει τα αίτια και θα συστήσει
την ανάλογη θεραπεία.

∆ιεγερτικά

• ∆ιεγείρουν την εντερική
κινητικότητα
• ∆ρουν άµεσα

Χρησιµοποιήστε υπακτικά για την ανακούφιση
των συµπτωµάτων της νόσου και πάντα σε συνεννόηση
µε τον θεράποντα ιατρό/φαρµακοποιό σας.

Να έχετε επιµονή και υποµονή! Μια χρόνια κατάσταση
που σας ταλαιπωρεί, θα λυθεί µε καθηµερινές αλλαγές
σε βάθος χρόνου!

-XΟΡΗΓΟΣ-
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