ZABURZENIA
ODŻYWIANIA
OPRACOWANIE
MGR MAGDALENA LEWANDOWSKA

KWESTIONARIUSZ ZABURZEŃ
ODŻYWIANIA
• Czy jesteś nadmiernie zainteresowana/y jedzeniem, swoją wagą, dietą?
• Czy jesz pomimo, że nie jesteś głodna/y lub zdarza ci się tracić kontrolę nad
jedzeniem?
• Czy uważasz się za zbyt grubą/grubego mimo, że inni uważają cię za osobę
szczupłą?
• Czy nadużywasz środków przeczyszczających lub moczopędnych?
• Czy denerwuje cię to, że nie potrafisz zmienić swoich nawyków żywieniowych?
• Czy wymiotujesz po to, aby schudnąć?
• Jeśli jesteś kobietą: czy nastąpił u ciebie zanik miesiączek?
• Czy twoje samopoczucie jest w dużej mierze zależne od tego ile zjadłaś/łeś?

• F50 Zaburzenia odżywiania

•

Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa)

•

Jadłowstręt psychiczny atypowy

•

Żarłoczność psychiczna (Bulimia nervosa)

•

Atypowa żarłoczność psychiczna

•

Przejadanie się związane z innymi czynnikami psychologicznymi

•

Wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi

•

Inne zaburzenia odżywiania się

•

Zaburzenia odżywiania się, nie określone

Zaburzenia  odżywiania  (zaburzenia  jedzenia)  -
jednostki  chorobowe  charakteryzujące  się  
zaburzeniem  łaknienia  na  podłożu  
psychicznym.
Dzieje  się  tak,  ponieważ  zaburzenia  
odżywiania  to  objawy  tego,  co  przeżywa  osoba  
chora  (ból,  stres,  strach,  samotność,  niska  
samoocena  itp).  Mechanizmy  choroby  często  
są  niezrozumiałe  dla  samego  chorego,  a  jego  
zachowania  (np.  objadanie  się  i  wywoływanie  
wymiotów)  to  najczęściej  działania  
kompulsywne.  
Zaburzenia  odżywiania  wymagają  
specjalistycznego  leczenia  (psycholog,  
psychiatra,  czasem  dietetyk).  Nieleczone  
mogą  doprowadzić  do  poważnych  komplikacji  
zdrowotnych,  a  nawet  śmierci.

•ZABURZENIA ODŻYWIANIA DZIELI SIĘ NA 2 GRUPY:
ZABURZENIA SPECYFICZNE (ANOREXIA NERVOSA, BULIMOREKSJA, BULIMIA
NERVOSA)
ZABURZENIA NIESPECYFICZNE (ZESPÓŁ JEDZENIA NOCNEGO, ZESPÓŁ
OBJADANIA SIĘ, ANARCHIA ŻYWIENIOWA, OTYŁOŚĆ)

CHORZY NA ZABURZENIA ODŻYWIANIA CZĘSTO CIERPIĄ RÓWNIEŻ NA DEPRESJĘ,
DOKONUJĄ INNYCH DZIAŁAŃ AUTODESTRUKCYJNYCH
(NP. SAMOOKALECZENIE) LUB SĄ UZALEŻNIENI OD INNYCH ŚRODKÓW (ALKOHOL,
NARKOTYKI) CZY CZYNNOŚCI (SEKS, KOMPULSYWNE KORZYSTANIE Z INTERNETU).
NIEKTÓRE ZABURZENIA PSYCHICZNE TO:
BULIMIA
JADŁOWSTRĘT PSYCHICZNY
JEDZENIE KOMPULSYWNE
ORTOREKSJA (KOMPULSYWNE JEDZENIE ZDROWYCH PRODUKTÓW)
PICA (JEDZENIE PRZEDMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH ŻYWNOŚCIĄ NP. KAMIENI)

BULIMIA

• Bulimia, żarłoczność psychiczna – zaburzenie odżywiania charakteryzujące się napadami
objadania się, po których występują zachowania kompensacyjne.
• Do najczęstszych zachowań należą: wywoływanie wymiotów, głodówki, środków
przeczyszczających, wykonywanie lewatyw, nadmierne ćwiczenia fizyczne.
• Bulimia występuje częściej w grupach ludzi podejmujących działalności, w których
preferowana jest szczupła sylwetka, takich jak taniec, gimnastyka, cheerleading, bieganie,
aktorstwo, wioślarstwo i łyżwiarstwo figurowe, a także wśród rasy białej

CHARAKTERYSTYKA BULIMII
} Schorzenie to należy odróżnić od zaburzeń związanych z objadaniem się. Chorzy na bulimię, choć
zdają sobie sprawę z utraty kontroli nad własnym zachowaniem związanym z odżywianiem się,
przejadają się bardzo często, a następnie stosują sposoby kontrolowania wagi ciała, które mogą być
niebezpieczne dla zdrowia.
} Jest to choroba o podłożu psychicznym, a chorzy na nią zwykle czują się głodni nawet bezpośrednio
po jedzeniu. Czasami po wymiotach odczuwają tak wielką ulgę, że przejadają się po to by ponownie je
wywołać. Większość pacjentów dotkniętych bulimią to kobiety. Dzielą one dni na "dobre", gdy nie
odczuwają przymusu objadania się, i "złe" kiedy nie mogą powstrzymać łaknienia. Są świadome tego,
że niepokój, nuda, stres i uczucie przykrości mogą wyzwalać okresy obżarstwa.
} Bulimia bardzo często dotyka osoby, które nie akceptują swojego wyglądu, wagi, nie czują się dobrze
w swoim ciele i pragną za wszelką cenę polepszyć swoje samopoczucie. Według Amerykańskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego, pracującego nad uściśleniem kryteriów rozpoznawania bulimii,
występuje ona od 4 do 6 razy częściej niż anoreksja.

PRZYCZYNY BULIMII

} brak bliskiej osoby, z czym chory nie potrafi sobie poradzić
} brak samoakceptacji
} konflikty rodzinne
} zaburzenia mechanizmów samoregulacji i samokontroli
} uszkodzenie ośrodka sytości w mózgu
} emocjonalne zaniedbanie dziecka w dzieciństwie
} brak akceptacji przez grupę rówieśniczą (wiążący się często ze zmianą środowiska)
} Czynniki genetyczne

Zmiany fizyczne i psychiczne u osób
cierpiących na bulimię
} niedobory pokarmowe
} odwodnienie
} zmęczenie
} ospałość
} zły nastrój
} niepokój
} zaparcia
} bóle głowy
} niedociśnienie tętnicze
} dyskomfort w jamie brzusznej
} zaburzenia równowagi elektrolitycznej
} nieregularne miesiączki lub ich brak

ZMIANY FIZYCZNE I PSYCHICZNE
U OSÓB CIERPIĄCYCH NA BULIMIĘ
} zgrubienia i blizny skóry powierzchni grzbietowej rąk (od prowokowania wymiotów)
} rany lub blizny na grzbietach dłoni
} uszkodzenie szkliwa zębów
} uszkodzenie naczynek krwionośnych w oczach
} opuchlizna twarzy i policzków (zapalenia ślinianek)
} awitaminoza
} rozciągnięcie żołądka do znacznych rozmiarów
} osłabienie serca, wątroby i układu pokarmowego
} podrażnienie przełyku, zgaga, refluks
} w skrajnych przypadkach – pęknięcie przełyku lub przepony
} niechęć do samego siebie
} stany depresyjne
} poczucie wstydu i upokorzenia
} psychiczne uzależnienie od środków przeczyszczających i odwadniających

JADŁOWSTRĘT PSYCHICZNY
(ANOREXIA NERVOSA)
 Jadłowstręt psychiczny – zaburzenie odżywiania się, polegające na celowej utracie wagi
wywołanej i podtrzymywanej przez osobę chorą. Obraz własnego ciała jest zaburzony;
występują objawy dysmorfofobii. Lęk przybiera postać uporczywej idei nadwartościowej,
w związku z czym pacjent wyznacza sobie niski limit wagi. Dotyczy przeważnie (90–95%
chorych) dziewcząt i kobiet między 14 a 20 r.ż. Po raz pierwszy opisał tę chorobę w
połowie XIX wieku E. Lasčgue i W. Gull.
 ICD-10 wyróżnia dwie postaci anoreksji – jadłowstręt psychiczny i jadłowstręt psychiczny
atypowy (F50.1). Najczęstszą formą anoreksji jest anoreksja mentalna w wieku dorastania.
 Anoreksję cechuje szybko postępujące wyniszczenie organizmu, które pozostawia często
już nieodwracalne zmiany. Nieleczona prowadzi do śmierci w około 10% przypadków.
Zwykle rozpoczyna się przed 25. rokiem życia

GŁÓWNE CECHY ANOREKSJI
} Głównym cechami anoreksji
jest m.in. usiłowanie
kontrolowania własnego świata
i radzenia sobie z napotkaną
traumą poprzez restrykcje w
przyjmowaniu pokarmów.
} Powodem może być również,
potrzeba wewnętrznej
czystości lub perfekcjonizm.
Spotyka się także inne powody,
jak chęć bycia lekkim, czy
pragnienie poniesienia kary lub
śmierci

} Chorzy często rezygnują ze spożywania mięsa lub
przechodzą na wegetarianizm.
} Ilości przyjmowanego pożywienia ulegają znacznemu
zmniejszeniu, co prowadzi do spadku masy ciała,
często o ponad 15%.
} Zachowania osób cierpiących na anoreksję różnią się.
Anoreksja często przeplata się, lub tez całkowicie
przekształca się w żarłoczność (bulimię), gdzie często
występują: prowokowanie wymiotów, zażywanie
dużych ilości środków przeczyszczających i
moczopędnych oraz wyczerpujące ćwiczenia fizyczne.
} Obecnie rozpoznaje się tzw. niezidentyfikowany typ
anoreksji, której źródłem są media, powodujące
nienaturalne postrzeganie ludzkiego ciała i zaniżające
samoocenę młodzieży. Ofiarami tego typu są
najczęściej dziewczęta i chłopcy w wieku 11–20 lat.

ROZPOZNANO DWA TYPY
ANOREKSJI:
TYP RESTRYKCYJNY
CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE CHORY OGRANICZA PRZYJMOWANIE POKARMU DO
BARDZO NIEWIELKICH ILOŚCI I NIEREGULARNIE STOSUJE ŚRODKI
PRZECZYSZCZAJĄCE.
TYP BULIMICZNY
ANOREKTYK, CHOĆ ZAZWYCZAJ OGRANICZA ILOŚĆ PRZYJMOWANEGO POKARMU,
REGULARNIE MIEWA OKRESY PRZEJADANIA SIĘ LUB PROWOKOWANIA WYMIOTÓW I
NADUŻYWANIA LEKÓW PRZECZYSZCZAJĄCYCH I MOCZOPĘDNYCH. STOSOWANE
METODY ZWYKLE PROWADZĄ DO BIOCHEMICZNYCH ZABURZEŃ ORAZ ZAKŁÓCEŃ
CZYNNOŚCI PEWNYCH UKŁADÓW I NARZĄDÓW, A TAKŻE SĄ ZAGROŻENIEM DLA
ŻYCIA.

• Przyczyny anoreksji
• Osoby cierpiące na anoreksję to w większości przypadków dziewczęta i kobiety, które odczuwają
nieświadomy lęk przed identyfikacją z własną płcią. Nie zgadzają się z własną seksualnością, unikają kontaktu
z innymi osobami, zwłaszcza z przeciwną płcią, a także odchudzają się by w wyniku diety zachować sylwetkę
dziecka, jaką miały przed okresem pokwitania. Często dochodzi do tego wtórny brak miesiączki. Obsesyjny
lęk przed przybraniem na wadze sprawia, że obsesyjnie myślą o jedzeniu i przekonane są, że "szczupła" figura
jest kluczem do sukcesu. Zazwyczaj są to osoby, które każdemu i na każdym kroku chcą udowadniać, że są
najlepsze: koncentrują się na kształceniu i zdobywaniu wiedzy, a jednocześnie są bardzo niepewne i boją się
niepowodzeń. Chorzy nie widzą swojego wychudzenia, gdy stoją przed lustrem wydaje im się, że ciągle są za
grubi.

Zmiany fizyczne i psychiczne u osób cierpiących na anoreksję
} wyniszczenie
} zwolnienie czynności serca i tętna
} niskie ciśnienie krwi
} wzdęcia
} zaparcia
} obrzęki dłoni i stóp
} sucha, łuszcząca się skóra
} meszek na twarzy i ciele
} znaczna utrata włosów
} zimne dłonie
} nadmierne pocenie się stóp
} niedokrwistość (anemia)
} brak miesiączki lub bardzo wydłużone okresy między menstruacjami (kobiety)

ZMIANY FIZYCZNE I PSYCHICZNE U OSÓB
CIERPIĄCYCH NA ANOREKSJĘ
} drażliwość
} dezorientacja/zakłopotanie
} nastroje depresyjne (poczucie beznadziejności, niska samoocena)
} izolowanie się od otoczenia
} bezsenność
} zachowania obsesyjno – kompulsywne, zwłaszcza w odniesieniu do jedzenia
} krótki oddech
} częste bóle głowy
} zawroty głowy
} omdlenia
} podkrążone oczy
} bladość skóry

JEDZENIE KOMPULSYWNE
(KOMPULSYWNE OBŻERANIE) - ZABURZENIE ODŻYWIANIA POLEGAJĄCE NA
SPOŻYWANIU DUŻYCH ILOŚCI POKARMU W NIEKONTROLOWANY SPOSÓB, BEZ
ODCZUWANIA FIZYCZNEGO GŁODU. OKREŚLANE TAKŻE JAKO "UZALEŻNIENIE OD
JEDZENIA".
WSPÓLNYM MIANOWNIKIEM ZACHOWAŃ, SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA JEDZENIE
KOMPULSYWNE, JEST OKRESOWE WYSTĘPOWANIE NAPADÓW NIEKONTROLOWANEGO
JEDZENIA, KTÓRYCH PODŁOŻEM SĄ PRZYCZYNY EMOCJONALNE, NIE ZAŚ
RZECZYWISTE UCZUCIE GŁODU.

SYMPTOMY JEDZENIA
KOMPULSYWNEGO
• Do typowych symptomów należą:
- okresowa utrata kontroli nad ilością spożywanego jedzenia,
- jednorazowe spożywanie zbyt dużych (w stosunku do osoby odżywiającej się
normalnie) ilości pożywienia,
- podczas napadów - spożywanie posiłków w sposób wyraźnie szybszy niż podczas
normalnego jedzenia,
- spożywanie pokarmów aż do wystąpienia przykrych objawów przejedzenia,
- jedzenie w samotności, celem uniknięcia wykrycia zaburzenia - uczucie wstydu i
winy, występujące po napadzie.

Częstym następstwem kompulsywnego jedzenia są nadwaga i otyłość.

PODŁOŻE PSYCHOLOGICZNE
JEDZENIA KOMPULSYWNEGO
• Charakterystyczne dla opisywanej przypadłości jest tzw. "zajadanie problemów", polegające
na tym, że osoba tłumi w ten sposób emocje i rozładowuje stres. Dochodzi do sytuacji, w
których automatyczną reakcją na stan podwyższonego napięcia czy lęku staje się jedzenie,
które wydaje się pełnić rolę "narkotyku" pozwalającego zapomnieć o nieprzyjemnych
przeżyciach, uczuciach czy ważnych decyzjach do podjęcia. Po sesjach kompulsywnego
obżarstwa osoba odczuwa często poczucie winy spowodowane nie tylko samymi napadami,
ale także wynikającymi z nich problemami natury zdrowotnej, takimi jak nadwaga czy otyłość.

ORTOREKSJA
• (Orthorexia nervosa; ortho - "prawidłowy"; orexis - "apetyt") - obsesja na punkcie jakości
przyjmowanego pokarmu.

• Przejawia się podobnie do anoreksji, ale nie prowadzi do utraty wagi i innych jej objawów.
Skutkiem ortoreksji jest jednak przyjęcie ideologii "jedynie słusznego jedzenia", co powoduje
konflikty interpersonalne, izolację i koncentrację ortorektyka na wszystkim co związane z
przygotowywaniem, przechowywaniem i konsumowaniem żywności.

Łaknienie spaczone - pica
To zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty nie będące żywnością (np.
ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością,
takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia).
Aby uznać tego typu zachowania za zaburzenie, muszą trwać przynajmniej miesiąc w
wieku, w którym próbowanie jedzenia ziemi, błota itp. jest uznawane za niedostosowane do
poziomu rozwoju człowieka.
Obserwuje się je u wszystkich grup wiekowych, ale najczęściej u kobiet w ciąży i u
małych dzieci, zwłaszcza opóźnionych w rozwoju, wśród których jest to najbardziej
rozpowszechnione zaburzenie odżywiania.
Łaknienie spaczone może się także wiązać z chorobami organicznymi mózgu lub histerią.

•

W przypadku ekstremalnych form, jest uważane za dolegliwość medyczną.

•

Aerofagia (połykanie powietrza)

•

Amylofagia (konsumpcja skrobi)

•

Kautopireiofagia (zjadanie wypalonych zapałek)

•

Koniofagia (konsumpcja kurzu)

•

Koprofagia (konsumpcja kału)

•

Emitofagia (konsumpcja wymiocin)

•

Geomelofagia (nienormalne zjadanie surowych ziemniaków)

•

Geofagia (zjadanie ziemi)

•

Hematofagia (wypijanie krwi)

•

Hialofagia (konsumpcja szkła - np. z okien i butelek)

•

Litofagia (zjadanie kamieni)

•

Autokanibalizm

•

Trichofagia (zjadanie włosów lub wełny)

•

Urofagia (wypijanie moczu)

•

Ksylofagia (konsumpcja drewna)

•

Mukofagia (konsumpcja wydzielin z nosa)

ZESPÓŁ PRZEŻUWANIA
przewlekłe zaburzenie czynnościowe przewodu pokarmowego o
nieokreślonej precyzyjnie etiologii i patogenezie, objawiające się
występującym bez prowokowania wymiotów oraz powtarzalnym cofaniem
się z żołądka do jamy ustnej porcji ostatnio spożytego pokarmu (tzw.
regurgitacje), a następnie ponownym jej przeżuwaniem i połykaniem bądź
wypluwaniem. Zaliczane także do zaburzeń odżywiania

Typowe objawy zespołu przeżuwania:

• regurgitacje – bierne, powtarzalne cofanie się treści pokarmowej w ciągu kilku minut od początku posiłku,
• cofająca się z żołądka treść zawiera częściowo pokarmy, których smak chory rozpoznaje i sprawia on mu
przyjemność,
• regurgitacje pojawiają się bez prowokowania wymiotów, może poprzedzać je odbijanie albo zamierzony
skurcz mięśni prostych brzucha,
• w okresie poprzedzającym regurgitację nie występują odruchy wymiotne i zazwyczaj nie pojawiają się
nudności,
• decyzja co do postępowania z cofniętym do jamy ustnej kęsem pokarmowym u osoby dorosłej jest
świadoma, zależy ona od sytuacji, w jakiej znajduje się chory (decyzja: ponowne połknięcie czy wyplucie),
• epizody trwają najczęściej od 1 do 2 godzin.
• Zespołowi przeżuwania mogą towarzyszące inne dolegliwości: zgaga, nudności, biegunka, zaparcie.
U młodych osób objawem podstawowym może być spadek masy ciała.

ZABURZENIA ODŻYWIANIA A CIĄŻA
• Niewłaściwa dieta, niedożywienie lub objadanie się oraz przeczyszczanie różnymi sposobami, także z
użyciem niektórych teratogennych leków mogą prowadzić do różnego rodzaju powikłań w przebiegu ciąży
oraz rozwoju płodu. Opieka nad ciężarną pacjentką, u której zdiagnozowana zaburzenia odżywiania wymaga
ścisłej kontroli jej zachowań oraz stałej współpracy z psychiatrą oraz ginekologiem.
• U ciężarnych bulimiczek lub anorektyczek częściej niżu zdrowych kobiet występują wymioty, a urodzone
przez nie dzieci mają zwykle niższą wagą urodzeniową, mniejszy obwód główki (czasem występuje u nich
mikrocefalia).
• U spodziewających się dziecka kobiet z zaburzeniami odżywiania występuje ponadto wyższe ryzyko
konieczności cesarskiego cięcia oraz wystąpienia depresji poporodowej. Prawdopodobieństwo powikłań
ciąży i porodu jest tym wyższe, im bardzie objawy choroby utrzymują się podczas czasu trwania ciąży.
• U niektórych pacjentek ciąża jest czynnikiem wyraźnie łagodzącym objawy zaburzeń odżywiania, a taka
poprawa może utrzymywać się także po porodzie.
• Matki z zaburzeniami odżywiania mają zazwyczaj większe trudności z prawidłowym karmieniem dzieci,
dlatego wymagają większej kontroli w okresie poporodowym.
• U kobiet ze stwierdzoną bulimią często występuje też zespół policystycznych jajników, który utrzymuje się
w czasie choroby i ustępuje zwykle wraz z wyleczeniem pierwszej choroby.
• Proces leczenia zaburzeń odżywiania w każdym przypadku wymaga ustalenia indywidualnego, precyzyjnego
planu terapeutycznego, który uwzględnia ewentualne dodatkowe zaburzenia psychiczne i stany somatyczne.

10 MYLNYCH PRZEKONAŃ, KTÓRE
PROWADZĄ DO TRAGEDII
• 1. JEŚLI NIE JESTEŚ SZCZUPŁA, NIE JESTEŚ ATRAKCYJNA
• 2. BYCIE SZCZUPŁYM JEST WAŻNIEJSZE OD BYCIA ZDROWYM
• 3. WSZYSTKIE CHWYTY SĄ DOZWOLONE DLA OSIĄGNIĘCIA SZCZUPŁEJ SYLWETKI
• 4. JEŚLI ZA DUŻO ZJADŁAŚ MUSISZ MIEĆ POCZUCIE WINY – TO NORMALNE
• 5. JEŚLI PRZYTYŁAŚ, POWINNAŚ SIĘ SAMA ZA T0 UKARAĆ
• 6. POWINNAŚ PRZED KAŻDYM POSIŁKIEM LICZYĆ KALORIE, ABY WIEDZIEĆ ILE WOLNO CI ZJEŚĆ
• 7. TO CO POKAZAŁA CI WSKAZÓWKA NA WADZE, TO NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W TWOIM ŻYCIU
• 8. SPADEK WAGI TO DOBRZE RZECZ, WZROST WAGI TO ZŁA RZECZ
• 9. NIGDY NIE JEST SIĘ ZBYT SZCZUPŁYM
• 10. BYCIE SZCZUPŁYM, TO OZNAKA SILNEJ WOLI I SAMODYSCYPLINY, A TAKŻE ZWIASTUN SUKCESÓW
ŻYCIOWYCH

PODSTAWY PRAWIDŁOWEGO
ŻYWIENIA
• Jedzenie posiłków regularnie co trzy godziny (5 posiłków w ciągu dnia)
• Picie około 1,5 litra wody (w tym też herbaty ziołowe czy soki warzywne; kawa i czarna herbata odwadniają)
• Uprawianie regularnej aktywności fizycznej (np. regularne spacery z psem, gimnastyka w domu, taniec)
• Unikanie tuczących i niezdrowych produktów: słodycze, alkohol, fast foody
• Wysypianie się (dzięki temu nie ma wahań hormonalnych oraz nie ma łaknienia na słodycze, aby się pobudzić)
• Zbilansowana dieta, czyli jedzenie pokarmów różnorodnych, których podstawą są warzywa i owoce. Ponadto w
każdym z głównych posiłków (śniadanie, obiad i kolacja) powinny być zdrowe źródła węglowodanów (np. zboża,
kasze) lub białka. Tłuszcz również jest potrzebny w małej ilości, aby mogły się rozpuścić w naszym organizmie
niektóre witaminy.
• Jeśli nie wiesz jak powinnaś jeść, aby być zdrową, skonsultuj się z lekarzem lub dietetykiem!!!!!!!!! Nie kombinuj i
nie głoduj!!!!!!!!!

JEDZ I CHUDNIJ ZDROWO!

