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Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα της πρώτης Πανελλήνιας Έρευνας για τη δυσκοιλιότητα που 
παρουσιάστηκαν στις 18 Ιουλίου 2006, σε ειδική εκδήλωση, από το Ελληνικό Ίδρυμα 

Γαστρεντερολογίας και Διατροφής (ΕΛ. Ι. ΓΑΣΤ.). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το ΕΛ. 
Ι. ΓΑΣΤ. σε συνεργασία με την ειδικευμένη εταιρία ερευνών Centrum Research, σε δείγμα 
1.000 Ελλήνων, τον Ιούνιο 2006 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για 

τη μελέτη και την αξιολόγηση της δυσκοιλιότητας, μίας από τις πλέον συνηθισμένες 
δυσλειτουργίες του πεπτικού συστήματος. 

Τ α αποτελέσματα της έρευνας δίνουν πολύ σημαντικά στοιχεία σχετικά με 
το προφίλ των πασχόντων και τη σχέση που έχει η δυσκοιλιότητα με την 
ηλικία, το φύλο, την εργασία, αλλά και την καθημερινότητά μας. 

Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, το 16% των Ελλήνων έχουν βιώσει το πρόβλημα της 
δυσκοιλιότητας τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ το 20% έχει έρθει αντιμέτωπο με το 
πρόβλημα τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του . Τα ποσοστά αυτά είναι σχεδόν διπλάσια 
από τους Ευρωπαϊκούς δείκτες, όπου ο μέσος όρος του προβλήματος προσεγγίζει μόλις 
το 8,75% . 

Από τους Έλληνες πάσχοντες, ευπαθέστερες είναι οι γυναίκες, αφού επτά στους δέκα 
δυσκοίλιους είναι γυναίκες . 

Αυξημένα ποσοστά δυσκοιλιότητας εμφανίζονται στις μεγαλύτερες ηλικίες άνω των 
45 ετών και κυρίως μεταξύ των ηλικιών 60-64, με περίπου 1 στους 4 να πάσχει από 
δυσκοιλιότητα . Μεταξύ, όμως, των δυσκοίλιων ηλικίας 15-29 ετών, περίπου 8 στους 
10 είναι γυναίκες! 

Εντονότερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν, σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους 
Έλληνες, οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθότι 19% πάσχουν από δυσκοιλιότητα έναντι 17% 
των ιδιωτικών υπαλλήλων και 11% των ελεύθερων επαγγελματιών .

Από τους πάσχοντες το 51%, θεωρεί ότι το πρόβλημά τους προέρχεται από κακή δια-
τροφή, το 30% πιστεύει ότι φταίει το έντονο άγχος και η πίεση της καθημερινότητας, ενώ 
το 22% έχει εμφανίσει το πρόβλημα κατά τη διάρκεια ταξιδιού . 

Σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι 2 στους 10 δυσκοίλιους δεν κάνει τίποτα για να 

αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ενώ πιο έντονα είναι τα ποσοστά στη Θεσσαλονίκη με 4 
στους 10 να μην αντιμετωπίζουν το πρόβλημα .

Από αυτούς που δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα με κάποιο τρόπο, 5 στους 
10 ανέφεραν ότι αλλάζουν τις διατροφικές τους συνήθειες, 4 στους 10 χρησιμοποιούν 
παραδοσιακά χρησιμοποιούμενα προϊόντα (όπως τσάι, αποξηραμένα δαμάσκηνα, ακτι-
νίδια κ .λπ .), ενώ μόνο 4 στους 10 λαμβάνουν κάποιο φάρμακο κατά της δυσκοιλιότητας 
(υπακτικό), είτε μετά από συνταγή/σύσταση γιατρού ή φαρμακοποιού είτε μετά από 
σύσταση φίλων/συγγενών . 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι το 37% των πασχόντων ταλαιπωρείται για 
διάστημα από 3 έως 10 χρόνια . Αλλά και ο μέσος όρος του χρονικού διαστήματος που 
η δυσκοιλιότητα ταλαιπωρεί τους πάσχοντες είναι 6,3 χρόνια . Το πρόβλημα παραμένει 
αθεράπευτο και εδραιώνεται για ιδιαίτερα μεγάλο διάστημα . 

Οι λόγοι είναι η ελλιπής ενημέρωση, η άγνοια, οι μύθοι και οι παρανοήσεις που υπάρ-
χουν γύρω από την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας, οι οποίοι δεν τους επιτρέπουν 
να χρησιμοποιήσουν τις, σήμερα πλέον, αποδεδειγμένα ασφαλείς και αποτελεσματικές 
θεραπείες ώστε να μην αφήνουν αυτό το πρόβλημα να χρονίζει και να υποβιβάζει την 
ποιότητα της ζωής τους .

Την έρευνα παρουσίασαν οι διαπρεπείς καθηγητές Δρ . Ιωάννης Καραϊτιανός, Επίκ . 
Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναπλ . Δ/ντής Νοσοκ . Άγιος Σάββας 
και Πρόεδρος Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών, Δρ . Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης, Επίκ . 
Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Ιππποκράτειο», 
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16% των Ελλήνων πάσχουν από δυσκοιλιότητα 
Πρωταθλητές στην Ευρώπη όπου οι πάσχοντες 
προσεγγίζουν το 8,5% του γενικού πληθυσμού

Ποσοστό πασχόντων απο δυσκοιλιότητα του τελευταίους 12 μήνες
Βάση: Σύνολο Πληθυσμού (ω=1000)

Ναι τους τελευταίους 12
μήνες, δήλωσαν 14%

Σύνολο όσων υπέφεραν 
από δυσκοιλίοτητα του 
τελευταίους 12 μήνες 
στην Ελλάδα 16%

Ναι τους τελευταίους 12
μήνες, με βάση τον επιστημονικό 
ορισμό, αλλά δεν έχουν 
επίγνωση του προβλήματος 2%

Όχι 84%

Ποσοστό πασχόντων απο δυσκοιλιότητα έστω και μια φορά στο παρελθόν
Βάση: Σύνολο Πληθυσμού (ω=1000)

Ναι 20%

Όχι (ποτέ) 80%

Προφίλ πασχόντων απο δυσκοιλιότητα του τελευταίους 12 μήνες
ανά φύλο & ηλικιακή ομάδα
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Βάση: δυσκοίλιοι ( τους τελευταίους 12 μήνες) (ν=160)

Xρονικό διάστημα που αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της δυσκοιλιότητας

Μέσος όρος:
6,3 χρόνια
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Περισσότερο: γυναίκες 6,9 χρόνια / άνδρες 5.1 χρόνια
αστικές περιοχές 7 χρόνια /Αθήνα 5 χρόνια

Δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων 
που έλαβαν μέρος στην έρευνα

 Δείγμα n=1000

  %

Φύλο Γυναίκες (n=497) 50

 Άνδρες (n=503) 50

Ηλικία 15-29 ετών (n=327)  33

 30-44 ετών (n=330) 33

 45-59 ετών (n=256) 26

 60-64 ετών (n=87) 9

Περιοχές Αθήνα (n=487) 49

 Θεσσαλονίκη (n=116) 12

 Αστικές περιοχές (n=284) 40

Μόρφωση Ανώτερη/Ανώτατη (n=497) 28

 Μέση (n=504) 50

 Κατώτερη (n=213) 21

Τομέας Δημόσιοι υπάλληλοι (n=113) 11

απασχόλησης Ιδιωτικοί υπάλληλοι (n=373) 37

 Ελεύθεροι επαγγελματίες (n=196) 20

 Δεν εργάζονται (n=319) 32

Ενεργοί καπνιστές Ναι (n=504) 50

 Όχι (n=496) 50

Κατάταξη ανά Δείκτη  Λιποβαρείς/Υποθρεψία (ΔΜΣ: <20) 8

Μαζας Σώματος Φυσιολογικό βάρος(ΔΜΣ: 20-25)  46

(ΔΜΣ) Υπέρβαροι (ΔΜΣ: 25,1-29,9) 34

 Παχύσαρκοι (ΔΜΣ: 30-39,9) 12



Πρόεδρος Επιτροπής Έρευνας του ΕΛ .Ι .ΓΑΣΤ . και Δρ . 
Δημήτρης Καραμανώλης, Διευθυντής Γαστρεντερολόγος 
στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Γ . Γραμματέας του 
ΕΛ .Ι .ΓΑΣΤ . 

Ο Δρ . Δημήτρης Καραμανώλης, δήλωσε: «το ΕΛ .Ι .ΓΑΣΤ . 
θέλοντας για άλλη μια φορά να βρεθεί κοντά στον πολί-
τη και τους προβληματισμούς του διεξήγαγε την πρώτη 
πανελλήνια έρευνα για τη δυσκοιλιότητα, ανοίγοντας το 
δρόμο για περαιτέρω κατανόηση και αξιολόγηση του 
συγκεκριμένου προβλήματος . 

Αποτελεί υποχρέωσή μας αλλά και ανάγκη μας να διε-
νεργούμε τέτοιου είδους έρευνες και να ευαισθητοποιούμε 
τους κατάλληλους φορείς για την ορθότερη και καλύτερη 
ενημέρωση των πολιτών σε θέματα υγείας, όπως είναι το 
πρόβλημα της δυσκοιλιότητας, το επονομαζόμενο και ως 
πρόβλημα του σύγχρονου τρόπου ζωής» . 

Ο Δρ . Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης, δήλωσε: «Τα αποτε-
λέσματα της έρευνας είναι πάρα πολύ σημαντικά και μας 
βοηθούν να διεισδύσουμε και να αναλύσουμε το σημαντικό 
πρόβλημα της δυσκοιλιότητας . Το ποσοστό των πασχόντων, 
φτάνοντας στο 16%, είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά 
στις χώρες της Ευρώπης, ενώ οι γυναίκες με 67% αποτε-
λούν την πιο ευπαθή ομάδα . Μας προβληματίζει όμως το 
μεγάλο ποσοστό εκείνων που δεν κάνουν τίποτα για να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά και εκείνων που δεν 
γνωρίζουν πώς να το αντιμετωπίσουν καταφεύγοντας σε 
διάφορα διατροφικά πειράματα…» .

Ο Δρ . Ιωάννης Καραϊτιανός, δήλωσε: «Η δυσκοιλιότητα 
είναι ένα σύμπτωμα που ταλαιπωρεί χιλιάδες Έλληνες, 
δυστυχώς όμως η άγνοια, η παραπληροφόρηση και οι 
παλιότερες λανθασμένες αλλά παγιωμένες αντιλήψεις 

έχουν οδηγήσει πολλούς από αυτούς να μην αναζητούν 
τις αποτελεσματικότερες θεραπείες . Τα αποτελέσματα της 
έρευνας επιβεβαίωσαν ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά 
και δημιούργησαν την ανάγκη για την άμεση ευαισθητο-
ποίηση και ενημέρωση τόσο της ιατρικής κοινότητας όσο 
και των πασχόντων . 

Πρέπει όμως όλοι να κατανοήσουν ότι το πρόβλημα 
λύνεται με ιατρική συμβουλή, με αλλαγές του τρόπου 
διαβίωσης, της διατροφής, αλλά κυρίως με φαρμακευτική 
αγωγή . Ευτυχώς, σήμερα έχουμε διαθέσιμα φάρμακα δο-
κιμασμένα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά 
τους πάνω από μισό αιώνα, όπως η δισακοδύλη, τα οποία 
μας δίνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα 
έγκαιρα και με υψηλά ποσοστά επιτυχίας» .

Το Ελληνικό Ιδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής 
(ΕΛ .Ι .ΓΑΣΤ .) είναι ένας κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός που δημιουργήθηκε με βασικό σκοπό την 
ενημέρωση του κοινού για την κατανόηση της σημασίας 
των νοσημάτων του πεπτικού και της υγιεινής διατροφής . 
Ευνοεί τη διοργάνωση σεμιναρίων για τα θέματα αυτά, 
την παραγωγή σχετικών εντύπων και δημοσιεύσεων, την 
υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων, τη διεξαγωγή 
επιδημιολογικών μελετών και τη χορήγηση υποτροφιών 
για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς .

Πατριάρχου Ιωακείμ 30, 
106 75, Αθήνα 

τηλ.: 210 7231332, 
fax: 210 7231332

e-mail: info@eligast.gr
website: www.eligast.gr
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Συχνότητα εμφάνισης του προβλήματος της δυσκοιλιότητας

Μέσος όρος:
κάθε 4 ημέρες

>1 φορά/
εβδομάδα

Ενδεικτικά: Παχύσαρκοι 74%
Δημόσιοι Υπάλ.: 63%
60-64 χρονών: 56%
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Τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος της δυσκοιλιότητας
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