
ZABURZENIA ODŻYWIANIA 



Cechy osób 
z zaburzeniem odżywiania: 

• pomniejszanie wartości swoich dokonań i 
możliwości intelektualnych;  

• samokrytycyzm;  

• wątpienie w swoje możliwości;  

• mniejsze zaufanie do siebie; 

• wysokie ambicje i wzmożona potrzeba sukcesu, 
przy jednoczesnym braku satysfakcji z osiągnięć,  

• podatność na krytykę ze strony innych, 

• stłumiona emocjonalność,  

• nadmierna samokontrola i nieśmiałość, 

•  impulsywność,  

• skłonność do depresji, 

• problemy z samokontrolą. 



Czynniki 
socjologiczno-
kulturowe 



Rola mediów: 

• Wyznaczają standardy 
piękna i atrakcyjności, 

• Wymagania: idealna 
sylwetka, piękny uśmiech i 
modne ubrania.  



Ocenianie ludzi 
na podstawie 
wyglądu: 

Smukła sylwetka jest kojarzona z: 

- silną wolą,  

- wytrwałością,  

- elegancją,  

- dbaniem o siebie,       

- sukcesem, 

- zdrowiem,  

- sprawnością fizyczną i pięknem.  



Skutki ,,kultu 
ciała" i 
odchudzania 

•Anoreksja 

•Bulimia 



Anoreksja to schorzenie 
o podłożu psychicznym, 
którego istotą jest świadome, 
rygorystyczne ograniczanie 
ilości przyjmowanych 
pokarmów oraz silne 
koncentrowanie się na 
wyglądzie i masie ciała 
powiązane z panicznym 
lękiem przed przybraniem na 
wadze 



Kryteria 
rozpoznania 
anoreksji 
psychicznej 
(anorexia 
nervosa): 

1. Odmowa utrzymywania masy ciała na poziomie 
minimalnej masy prawidłowej dla wieku i wzrostu.  

2. Intensywny lęk przed otyłością i przybraniem na 
wadze, mimo rzeczywistej niedowagi oraz 
zachowania mające na celu zmniejszenie masy ciała 
(głównie rygorystyczna dieta i nadmierne ćwiczenia 
fizyczne).  

3. Zaburzony sposób postrzegania kształtu i masy 
ciała – osoba bardzo szczupła lub wychudzona 
wierzy, że jest za gruba.  

4. W klasyfikacji ICD-10 wyróżnia się jeszcze: u kobiet 
brak przynajmniej trzech kolejnych cykli 
menstruacyjnych, a u mężczyzn utratę zainteresowań 
seksualnych i potencji. 



Dwa typy anoreksji:  

• typ restrykcyjny, charakteryzujący się tym, że chory 
konsekwentnie i skutecznie ogranicza przyjmowanie 
pokarmu do bardzo niewielkich ilości;  

• typ bulimiczny, w którym pacjent, choć zazwyczaj 
ogranicza ilość przyjmowanego pokarmu, nieregularnie 
miewa okresy przejadania się lub prowokowania 
wymiotów i nadużywania leków przeczyszczających.  



Sygnały mogące świadczyć o anoreksji: 

• silny lęk przed przybraniem na wadze lub przed otyłością, nawet 
przy dużej niedowadze;  

• świadome dążenie do niedowagi, poczucie sukcesu przy 
obniżaniu masy ciała  

• BMI mniejsze niż 18,5;  

• spadek masy ciała postępujący powoli lub bardzo gwałtowny, 
nawet do 10 kg na miesiąc;  

• nieprawidłowe ocenianie ciężaru własnego ciała, wymiarów i 
sylwetki – osoby z anoreksją naprawdę myślą, że są za grube;  

• lekceważenie zdrowotnych konsekwencji nagłego spadku wagi;  

• zanik miesiączki; 



Sygnały mogące świadczyć o anoreksji: 

• spożywanie posiłków w samotności (ze wstydu lub lęku przed 
kontrolą ze strony innych); 

• gotowanie dla innych – „karmienie się karmieniem innych”; 

• uprawianie intensywnych ćwiczeń fizycznych;  

• wyrzucanie swoich porcji jedzenia, kłamanie o liczbie 
zjedzonych posiłków, wymyślanie sposobów na omijanie 
posiłków lub pretekstów, by zjeść mniej (oddawanie śniadania 
kolegom, karmienie psa pod stołem, przeżuwanie i wypluwanie 
jedzenia do chusteczki lub toalety, „rozgrzebywanie” swojej 
porcji na talerzu, by stworzyć wrażenie spożytego posiłku, 
wymigiwanie się od posiłków zatruciem, stresem lub brakiem 
apetytu); 



Sygnały mogące 
świadczyć o anoreksji: 

• przejście na wegetarianizm, weganizm czy dietę bezglutenową 
pod pretekstem poprawy stanu zdrowia lub ideologii, a w 
rzeczywistości w celu ograniczenia spożywanych kalorii i 
zmniejszenia masy ciała; 

• początkowo chętne manifestowanie efektów diety (obcisłe 
spodnie, krótkie spódniczki, ciągłe rozmowy o odchudzaniu), 
jednak stopniowo ukrywanie swojego wychudzenia z lęku przed 
przymusową wizytą u lekarza i koniecznością zwiększenia wagi 
(noszenie obszernych ubrań lub kilku warstw odzieży);  

• dostrzegalne objawy fizyczne, będące skutkiem wygłodzenia: 
ciągłe uczucie zimna, zaburzenia rytmu serca, omdlenia, zawroty 
głowy, osłabienie zębów i dziąseł, bóle brzucha, wypadanie 
włosów, szara wysuszona skóra, łamliwe paznokcie, specyficzny 
meszek na skórze pojawiający się w następstwie hipotermii, brak 
sił na dodatkowy wysiłek fizyczny;  



Sygnały mogące 
świadczyć o anoreksji: 

• wygląd osoby chorej może charakteryzować się nadmierną 
szczupłością, ewidentną chudością aż do objawów skrajnego 
wychudzenia, takich jak obrzęki twarzy, brzucha i nóg 
spowodowane niedoborem białka; 

 • objawy psychologiczne: w początkowej fazie choroby 
poczucie euforii i dumy, jednak wraz z postępującym 
wyniszczeniem organizmu na skutek głodowania chorzy 
doświadczają rozdrażnienia, a następnie apatii. Stan ten 
przechodzi w depresję, objawiając się postępującą izolacją od 
rodziny i rówieśników oraz myślami samobójczymi. Szacuje 
się, że do około połowy przypadków śmiertelnych w anoreksji 
dochodzi w wyniku samobójstwa. 



Istotą bulimii są nawracające epizody objadania się, wynikające z 
przegłodzenia i napięcia emocjonalnego. Wbrew obiegowej opinii 
rozpoznanie bulimii nie wymaga obecności prowokowania 
wymiotów, lecz jakiegokolwiek sposobu przeciwdziałania tyciu po 
napadzie objadania się. 



Wyróżnia się następujące kryteria rozpoznania 
bulimii psychicznej (bulimia nervosa) 

1. Nawracające epizody objadana się. Epizod charakteryzuje się obiema z następujących cech:  
– jedzenie w wyodrębnionym okresie (np. w ciągu dwóch godzin) takiej ilości pożywienia, która 
zdecydowanie przekracza to, co większość ludzi zjadłaby w podobnym czasie i w podobnych 
okolicznościach; 
– poczucie braku kontroli nad jedzeniem w czasie takiego epizodu(np. poczucie, że nie można 
zaprzestać jedzenia lub zapanować nad tym, ile się zjada). 

2. Nawracające, nieodpowiednie zachowania kompensacyjne podejmowane w celu zapobiegania 
przyrostowi masy ciała, takie jak: prowokowanie wymiotów, nadużywanie leków przeczyszczających, 
moczopędnych, głodowanie lub nadmierne ćwiczenia fizyczne.  

3. Obydwa – objadanie się i nieodpowiednie zachowanie kompensacyjne –występują co najmniej 
raz w tygodniu przez 3 miesiące. 

4. Samoocena pozostaje pod nadmiernym wpływem kształtu i masy ciała. 
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