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Ένα νέο site δημιουργήθηκε και βρίσκεται στον α-
έρα για να ενημερώσει, να πληροφορήσει και να 
αντιμετωπίσει κάθε απορία για το πρόβλημα της 

δυσκοιλιότητας που ταλαιπωρεί μεγάλο ποσοστό του 
πληθυσμού. 

Το www.dyskoiliotita.gr βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφε-
ρομένων, προσφέροντάς τους σημαντικά στοιχεία για το συνηθέ-
στερο σύμπτωμα δυσλειτουργίας του πεπτικού συστήματος. Το 
site αποτελεί έναν εύχρηστο κόμβο, που απευθύνεται τόσο σε 
γιατρούς, όσο και σε πάσχοντες από δυσκοιλιότητα και έχει ως 
στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να δώσει αντικειμενική 
πληροφόρηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σημαντικοί 
και διακεκριμένοι επιστήμονες καταθέτουν την άποψή τους για 
το πρόβλημα, την αντιμετώπισή του και τις έρευνες που έχουν 
διεξαχθεί μέχρι τώρα σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. 

Τα νέα σημαντικά δεδομένα που προέκυψαν από την επιδημι-
ολογική έρευνα που έγινε σε επτά χώρες και παρουσιάστηκαν 
στις 25/01/2006 σε μεγάλο γαστρεντερολογικό Συνέδριο στο 
Βερολίνο απεικονίζουν τις επικρατούσες αντιλήψεις για τις αιτίες 
και την αντιμετώπιση του προβλήματος της δυσκοιλιότητας. 

Σύμφωνα με αυτή την έρευνα το 90% των πασχόντων πιστεύουν 
ότι το πρόβλημα της δυσκοιλιότητας οφείλεται στο άγχος και τη 
διατροφή, κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τα νεότερα επι-
στημονικά δεδομένα, τα οποία τεκμηριώνουν ότι η διατροφή και 
ο τρόπος ζωής δεν πρέπει να θεωρούνται ως οι σημαντικότερες 
αιτίες της δυσκοιλιότητας. 

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι οι επικρατούσες αντιλήψεις, αν 
και δεν είναι τεκμηριωμένες επιστημονικά, έχουν ως αποτέλεσμα το 

πρόβλημα να παραμένει 
και να ταλαιπωρεί τους 
πάσχοντες για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Οι 
τελευταίες έρευνες σε 
παγκόσμιο επίπεδο έ-
δειξαν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πασχόντων, της τάξεως του 
30%, υποφέρει για περισσότερο από δέκα χρόνια. 

Στην Ελλάδα το ποσοστό που ταλαιπωρείται από 3 έως 10 χρόνια 
ανέρχεται στο 39%, με βάση την Πανελλήνια Επιδημιολογική 
Έρευνα, αντίστοιχη με την Παγκόσμια Έρευνα. Τα ευρήματα των 
τελευταίων ερευνών έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό 
και ανάγκη για περεταίρω εξέταση και παρακολούθηση του 
θέματος, ώστε οι πάσχοντες να μπορούν να ενημερωθούν και 
να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους άμεσα, σίγουρα και με 
ασφάλεια. 

Ένα ακόμα βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι, ότι αν 
και επικρατούν πολλές παρανοήσεις σχετικά με τα αίτια και την 
αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας, πολλοί από τους πάσχοντες 
πιστεύουν ότι το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί σίγουρα και 
αποτελεσματικά με τη χρήση ενός φαρμάκου κατά της δυσκοι-
λιότητας (υπακτικό). Πολλοί, όμως, δεν τα χρησιμοποιούν από 
το φόβο του εθισμού και της σύγχυσης που επικρατεί γύρω από 

το θέμα της δυσκοιλιό-
τητας. 

Γεγονός που καταρρί-
πτεται από τον Δρ. Stuart 
Ferguson/Πίτσμπουργκ 
ΗΠΑ, ο οποίος είναι ει-

δικός σε προβλήματα εθισμού και αναφέρει: «Ο εθισμός σε 
ένα φάρμακο μπορεί να συμβεί μόνο όταν αυτό έχει επίδραση 
στον εγκέφαλο – όπως συμβαίνει με τη νικοτίνη και το αλκοόλ. 
Τα φάρμακα, όμως, όπως το Dulcolax®, το οποίο είναι το πιο 
ευρέως χρησιμοποιούμενο παγκοσμίως για την αντιμετώπιση 
της δυσκοιλιότητας, που δρουν αποκλειστικά στο έντερο, δεν 
έχουν καμία δράση στον εγκέφαλο και επομένως δεν μπορούν 
να προκαλέσουν εθισμό».

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, όπως και παλαι-
οτέρων για το θέμα της δυσκοιλιότητας, μπορείτε να τα βρείτε 
όταν επισκεφτείτε το www.dyskoiliotita.gr, καθώς και πλήθος 
στοιχείων που θα προσπαθήσουν να «καθαρίσουν» όσο πιο πολύ 
μπορούν τη «μπερδεμένη» εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής για 
τη δυσκοιλιότητα, θα προσπαθήσουν να απαντήσουν σε όσο το 
δυνατόν περισσότερα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί και να 
κρατούν ενήμερους τους ενδιαφερομένους για όλα τα νεότερα 
δεδομένα και τις έρευνες που μπορεί να προκύπτουν.

Δυσκοιλιότητα
Νέο εξειδικευμένο Site στην υπηρεσία των πασχόντων - www.dyskoiliotita.gr

Σε παρανοήσεις και άγνοια οφείλεται η ταλαιπωρία 

30% των πασχόντων από χρόνια δυσκοιλιότητα
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