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1  8στους
Ευρωπαίους
πάσχει 
από ΣΕΕ

Το σύνδροµο
εµφανίζεται 
συχνότερα 
στις γυναίκες

18-20% 
ηλικίας 
45-64 
πάσχουν

Ποια είναι τα συνήθη συµπτώµατα;

Πάσχω
από ΣΕΕ;

Τότε 
µάλλον 
ναι.

Εάν παρατηρείς το τελευταίο εξάµηνο 
(µε συνολική διάρκεια τουλάχιστον 3 µήνες) 
τα παραπάνω συµπτώµατα καθώς και:

βελτίωση των συµπτωµάτων σου µε την αφόδευση και/ή

έναρξή τους σχετιζόµενη µε αλλαγή στη συχνότητα των κενώσεων

έναρξή τους σχετιζόµενη µε αλλαγή στη µορφή των κοπράνων

Συµβουλεύσου το γιατρό σου για µία ολοκληρωµένη αξιολόγηση.

Τι το επιβαρύνει;

Άγχος

Κακή ψυχολογική
κατάσταση

Μη ισορροπηµένη διατροφή
(Ανθιυγεινά τρόφιµα)

Καθιστική ζωή
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Ελληνικό Ίδρυµα Γαστρεντερολογίας & ∆ιατροφής

Ζώντας µε ΣΕΕ
Πώς θα βελτιώσω την ποιότητα ζωής µου;

Αποφεύγω τρόφιµα που αυξάνουν 
τα συµπτώµατά µου!

Ενυδατώνοµαι!

Συµπληρώνω τη διατροφή µου 
µε προβιοτικά στελέχη 

που περιέχονται σε τρόφιµα!

Tip Η παράλληλη λήψη τους µε σκεύασµα
πρεβιοτικών ή σκεύασµα που συνδυάζει

προβιοτικά µε πρεβιοτικά, θα ενισχύσει τη δράση τους!

∆ιατηρώ
τις αλλαγές

που έκανα και
µε βοήθησαν

εφ όρου ζωής!
Εάν, παρά τις αλλαγές στον τρόπο

ζωής σας, τα συµπτώµατα επιµένουν
συµβουλευτείτε το γιατρό σας.

Σε ορισµένες περιπτώσεις κρίνεται
ωφέλιµη από το γιατρό η λήψη 

φαρµακευτικής αγωγής 
ή η λήψη σκευάσµατος για την

αντιµετώπιση των συµπτωµάτων
του Σ.Ε.Ε. ιδιαίτερα

σε περιόδους έξαρσης. 
 

Εφαρµόζω 
τον κανόνα των 

«µικρών και συχνών
γευµάτων»!

Κινούµαι 
περισσότερο µέσα 

στην ηµέρα µου!

Εµπλουτίζω τη διατροφή µου 
µε φρούτα, λαχανικά 

και δηµητριακά ολικής άλεσης!

Κρατώ ηµερολόγιο καταγραφής
των τροφίµων που καταναλώνω

και των συµπτωµάτων µου.

Η λήψη συµπληρώµατος µε φυτικές
ίνες βοηθάει στην αντιµετώπιση των
συµπτωµάτων της δυσκοιλιότητας.

Προσοχή: 
Να τηρείτε 
ευλαβικά 
τη λήψη 
των φαρµάκων 
αυτών, όπως 
προτείνεται από 
το γιατρό σας.
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∆υσφορία

∆ιάρροια ή/και
δυσκοιλιότητα

Κοιλιακός πόνος
Παρουσία βλέννης 
στα κόπρανα

Μετεωρισµός/
Φούσκωµα

Συνδροµο 
ευερεθιστου
εντερου

ΚΑΜΠΑΝΙΑ
ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΠΤΙΚΟΥ

Οδηγίες αντιµετώπισης συµπτωµάτων
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Σε περιόδους µε έντονα συµπτώµατα δυσκοιλιότητας, 
φροντίστε ώστε η ηµερήσια κατανάλωση φυτικών ινών να 

είναι επαρκής (25-30 γρ) και να συνοδεύεται από 
κατανάλωση τουλάχιστον

8 ποτηριών την ηµέρα νερού ή/και άλλων υγρών.

Σε περιόδους µε έντονα συµπτώµατα διάρροιας, αποφύγετε 
εντελώς τα τρόφιµα που επιδεινώνουν τα συµπτώµατά σας (συνήθως 

γάλα, χυµοί, καφές), τα µεγάλα γεύµατα, ενώ πρέπει
να αναπληρώσετε τα υγρά που χάσατε και να µετριάσετε

την ποσότητα φυτικών ινών που προσλαµβάνετε.

Καταπολεµώ
το άγχος 

που µε «τρώει»!

«Παιδί» του σύγχρονου τρόπου ζωής

-XΟΡΗΓΟΣ-
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http://www.epsilon-health.gr/

