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Zaburzenia odżywiania. Profilaktyka. 

 
  

 Uniwersalną wartość człowieka stanowi zdrowie. Jego jakość leży w zachowaniach i 

postawach prozdrowotnych, podlega procesowi edukacji. Zdrowie w 53% zależy od stylu życia, 

czyli od zachowań i umiejętności obywateli, 20% od genotypu, a tylko 10% od wydolności służby 

zdrowia. 

 Na elementy zdrowego stylu życia składają się: higiena osobista, racjonalne żywienie, 

unikanie uzależnień, umiejętność panowania nad stresem, , akceptacja własnego ,,ja”, pogoda ducha 

i życzliwość dla innych oraz umiejętność życia w rodzinie, w grupie społecznej, w pracy, 

umiejętność życia w zgodzie z przyrodą, aktywność fizyczna. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ważnym zadaniem promocji zdrowia jest szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna. 

Wprowadzenie profilaktyki wymaga jednak zrozumienia zasad i uświadomienia sobie celowości ich 

stosowania w życiu codziennym. Wymaga to zdobywania już od najmłodszych lat wiadomości 

dotyczących funkcjonowania organizmu człowieka – podstaw budowy ciała ludzkiego i podstaw 

fizjologii, czyli ,,do czego służy” i ,,jak działa” dany organ. 
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 Zrozumienie przez dziecko, jak funkcjonuje jego organizm, pozwoli mu pojąć, skąd biorą 

się pewne choroby i jak można ich uniknąć. Wiedza ta jest podstawą do zrozumienia zasad 

udzielania pierwszej pomocy w zakresie możliwym dla dziecka,  a także zrozumienia dlaczego 

należy unikać pewnych zachowań, które mogą nieść zagrożenie  dla zdrowia i życia. Dlatego też 

bardzo ważne jest rozszerzanie zagadnień dotyczących edukacji zdrowotnej w kształceniu 

zintegrowanym. Konieczne jest przemyślane i sukcesywne nauczanie dzieci i młodzieży o ich 

biologii, zdrowiu, oraz higienicznym trybie życia. W czasie, gdy dziecko rozwija się intensywnie – 

staje się coraz bardziej samodzielne, , dlatego powinno zostać ,,wyposażone” w umiejętność 

rozpoznawania i unikania zagrożeń, przewidywania ich, a także radzenia sobie w sytuacjach 

konfliktowych. 

 Osobowość każdego człowieka obejmuje wiele różnorodnych elementów, od wyglądu 

zewnętrznego, poprzez cechy charakteru po nasze myśli, marzenia. Z wielu cech jakie posiadamy 

zdajemy sobie sprawę i możemy je kontrolować. Istnieją pewne cechy o których nie mamy pełnej 

wiedzy. U ludzi, u których istnieje duża rozpiętość między ja realnym i ,,ja” idealnym pojawia się 

wytyczenie nierealnych celów lub niepodejmowanie żadnych działań. Przyczynę stanowią nadzieja 

na sukces i lęk przed niepowodzeniem. Warunkują je doświadczenia sukcesów szkolnych, efekty 

własnych działań, postrzeganie obecnej sytuacji. Motywacja osiągnięć będzie oparta na unikaniu 

porażek lub lęku przed niepowodzeniem jeżeli wystąpiła rozbieżność między aktualną sytuacją 

człowieka a jego wyidealizowanym wyobrażeniem. 

 

 Przyczyny rozwoju zaburzeń odżywiania. 

 Pojawienie się zaburzeń odżywiania jest większe gdy wystąpiło już w rodzinie, ale 

najczęściej pojawiają się na skutek presji środowiska. 
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 Anoreksja jest chorobą psychosomatyczną. Przyczyny anoreksji nie mają podłoża 

fizjologicznego, dlatego leczenie farmakologiczne z reguły nie przynosi poprawy. Odżywianie jest 

rodzajem rytmu w rodzinie czy wspólnocie osób, a zaburzone kontakty i toksyczne więzi mogą 

prowadzić do poważnych zaburzeń w odżywianiu. Najczęstszą i najpoważniejszą formą anoreksji 

jest anoreksja mentalna (niezdeterminowana organicznie) w wieku dorastania. Jej przejawy są 

podobne do histerii i zwykle dotyczy dziewcząt, które podporządkowują sobie najbliższe otoczenie, 

bywają rozpieszczane, znajdują się w centrum uwagi, pochodzą ze sfer o wyższym statusie 

społecznym i materialnym. Gdy choroba nasila się , na osobę chorą wywiera się coraz silniejsze 

naciski, aby zaczęła jeść. W rezultacie odrzuca ona jeszcze bardziej radykalnie wszystkie pokarmy.  

Podstawowym problemem w przypadku anoreksji  jest postawa buntu danej osoby wobec życia i 

własnego środowiska. 

 W 50% przypadków anoreksja dotyczy jedynaczek, w 20% córek pierworodnych, u 

dziewcząt  występuje wielokrotnie częściej niż u chłopców.  Osoby cierpiące na anoreksję chcą 

upodobnić się do lansowanych współcześnie kanonów piękna: modelek, sportowców, aktorów, 

sądząc, że niższa waga podniesie ich atrakcyjność i statut społeczny. 

 Anoreksja może być przejawem zachowań autodestrukcyjnych lub wynikać z chęci 

uwolnienia się od poczucia winy, wiązać się z lękiem wobec własnej seksualności, dorosłości, 

płodności. W innych przypadkach mogą to być drastyczne próby udowodnienia sobie zdolności  do 

panowania nad własnym ciałem i własnym życiem. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przyczyną anoreksji mogą być problemy okresu dojrzewania, problemy szkolne, rodzinne 

lub wykorzystywanie seksualne. Ponadto powodami dla których rozpoczyna się odchudzanie są: 

krytyczna uwaga dotycząca nadwagi, identyfikacja ze  sławną modelką, aktorką stosującą dietę, 

presja środowiska w przypadku modelek, tancerek, gimnastyczek, przekonanie o bardzo dobrym 

wpływie diet na zdrowie, post o charakterze religijnym, zaburzenie postrzegania obrazu własnego 

ciała, negatywny stosunek do dojrzewania, lek przed dorosłością, dojrzałością fizyczną i psychiczną, 

niska samoocena i brak wiary w siebie. Osoby chore są solidne, perfekcyjne, koncentrują się na 

nauce i osiągnięciu sukcesów, są nadmiernie krytyczne, lękają się porażek.  Matki córek 

dotkniętych anoreksją zazwyczaj odnoszą sukcesy zawodowe, w środowisku społecznym, 

jednocześnie mając tendencje do perfekcjonizmu. Często są wewnętrznie sfrustrowane, do 

perfekcjonizmu dążąc. Ojcowie natomiast bywają pasywni w środowisku rodzinnym. Oczekują od 

dzieci wielkich sukcesów i dużej pewności siebie. 

  Anoreksja czyli jadłowstręt częściej występuje w rodzinach w których występują choroby 

psychiczne czy uzależnienie od alkoholu, nadopiekuńczość  bądź sztywne zasady. Ryzyko 

zachorowania jest większe gdy, członkowie rodziny przywiązują nadmierną uwagę do kwestii 

chudości i atrakcyjnego wyglądu, bądź są ofiarami przemocy czy   molestowania seksualnego, w 

rodzinach unikających konfliktów, bądź unikających ich rozwiązywania. W przypadku bulimii 

tendencje te można dziedziczyć. U osób z zaburzeniami odżywiania często występuje depresja. 

Dziedziczenie może przyczynić się do występowania kompulsywnego objadania się, bulimii i 

genetycznego przekazywania wagi ciała. Niektóre cechy psychologiczne mogą powodować 
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podatność na rozwój zaburzeń odżywiania są to: niskie poczucie własnej wartości, poczucie braku 

skuteczności. 

 Główne przyczyny anoreksji; 

• odmowa utrzymania ciężaru ciała na poziomie co najmniej 85% wartości oczekiwanej dla 

wieku i wzrostu danej osoby, 

• paniczny lęk przed przybieraniem na wadze, 

• postrzeganie kształtu i wagi ciała w sposób zaburzony, 

• przecenianie wyglądu zewnętrznego przy samoocenie, 

• zanik miesiączki, 

• stosowanie niewłaściwych, wręcz patologicznych metod obniżania masy ciała: głodzenie, 

diety,intensywne ćwiczenia fizyczne, prowokowanie wymiotów, zażywanie środków 

przeczyszczających, 

• obsesyjne liczenie wartości kalorycznych spożywanych pokarmów, 

• ukrywanie i wyrzucanie jedzenia, 

• unikanie jedzenia w towarzystwie innych osób, 

• niedostrzeganie konsekwencji zbyt niskiej masy ciała. 

 Dzięki zrozumieniu przyczyn anoreksji i większej ofercie terapeutycznej, liczba 

przypadków śmiertelnych zmniejszyła się  do około 10% zachorowań. Można wyodrębnić trzy typy 

interwencji: izolacja od środowiska rodzinnego, pomoc medyczna, psychoterapia. Skuteczne jest 

psychoterapia połączona z terapią rodziny. Niezwykle ważne jest zapobieganie anoreksji poprzez 

eliminację jej podstawowych przyczyn. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 U osób, u których pojawiają się zaburzenia odżywiania często występuje tendencja do 

perfekcjonizmu. Objadanie się i bulimia występuje tylko w pewnych kulturach, prawie wyłącznie 

dotyka kobiety. Zaburzenia odżywiania są niekiedy spowodowane sytuacją społeczną, przeżyciami, 

wywołują objawy depresyjne, a niskie poczucie własnej wartości prowadzi do redukcji 

zainteresowań i społecznej izolacji. 

 Rozwój cywilizacji ma wpływ na codzienne nawyki żywieniowe ludności, w XXI w. 

prowadzi się głównie siedzący tryb życia, co wpływa na zmniejszenie aktywności fizycznej. 

Wysoki odsetek nadwagi i otyłości był spowodowany właśnie zmniejszeniem aktywności fizycznej.  

Brak aktywności fizycznej wpływa na zdrowie, samopoczucie powoduje ryzyko wystąpienia 

przewlekłych chorób: cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwienne serca. 

Przyczyna otyłości są błędy żywieniowe, niektóre choroby  takie jak: zespół Pradera  -Willego, 

zespół Cushinga, niedoczynność tarczycy, insulinomania, niedobór hormonu wzrostu, 
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przyjmowanie niektórych leków ( sterydy, leki psychoaktywne, przeciwalergiczne, 

przeciwarytmiczne, przeciwdepresyjne), niewystarczająca ilość snu. 

 Wiele się mówi o silnej woli w odniesieniu do diet i ćwiczeń fizycznych. Jeżeli nie 

przynoszą zamierzonego rezultatu, ludzie źle o sobie myślą, uważają się za leniwych. Tymczasem 

najważniejsza jest motywacja. Ważne jest aby wykorzystać pozytywne powody do dokonania 

zmian i wierzyć, że osiągnięcie tego jest możliwe. Kieruje nami chęć lepszego wyglądu, bycie 

zdrowym, bardziej sprawnym. Zdarza się, że tryb życia odbiega od ,, zdrowego stylu życia”, u 

niektórych osób brak ruchu, nieprawidłowe nawyki żywieniowe, problemy powodują 

występowanie zaburzeń odżywiania takich jak anoreksja, bulimia, otyłość. 

Anoreksję rozpoznaje się od prawie 200 lat.  Objawami anoreksji mogą być poza ograniczeniem 

przyjmowania pożywienia stosowanie nadmiernych ćwiczeń i metod przeczyszczających. U wielu 

kobiet dochodzi do zatrzymania menstruacji. Pacjenci z anoreksją mogą mieć nieprawidłowe 

parametry życiowe( wolne tętno, niskie ciśnienie krwi), mogą wystąpić nieprawidłowe wyniki 

badań laboratoryjnych oraz np. niedokrwistość, zmniejszenie gęstości kości. 

 Natomiast osoby chore na bulimię w reakcji na depresję i stres łapczywie pochłaniają 

jedzenie w ilościach znacznie wykraczających poza normalny posiłek, mają poczucie utraty kontroli 

nad ilością przyjmowanego pokarmu, prowokowanie wymiotów, przyjmowanie leków 

przeczyszczających i moczopędnych.   Wstydzą się swojego niekontrolowanego zachowania, jedzą 

samotnie, a potem zwracają posiłek.  Chorzy na bulimię oceniają swoją wartość na podstawie wagi 

i wyglądu zewnętrznego. Osoby te, nie mają zniekształconego obrazu ciała- nie uważają się za 

grube, kiedy nimi nie są. Pacjenci z bulimią pochłaniają ogromne ilości jedzenia co najmniej raz w 

tygodniu, utrzymują jednak mniej więcej prawidłową wagę ze względu na swoje zachowania 

kompensacyjne. Czasami tak często prowokują wymioty, że na ich dolnych zębach ściera się 

szkliwo, używają środków przeczyszczających lub innych leków. Inni nadmiernie ćwiczą, bądź 

poszczą między napadami objadania się. Bulimia jest bardziej rozpowszechniona niż anoreksja i 

dotyka 1-2% dorosłych kobiet, a znacznie niej mężczyzn. Po upływie czasu prawie połowa 

pacjentów wraca do zdrowia, ¼ kontynuuje zachowania bulimiczne. Bulimia jest nie mniej groźna 

niż anoreksja. 

 Głównymi objawami bulimii są: 

• terapia biologiczna, czyli przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych, 

• terapia poznawczo- behawioralna, która ma na celu zmianę schematu  zachowania 

dotyczącego jedzenia i spostrzegania własnej sylwetki, 

• terapia rodzinna. 
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 Złe nawyki żywieniowe prowadzą do otyłości. Kiedy w organizmie nadmiernie gromadzi się 

tkanka tłuszczowa, przekraczająca jego fizjologiczne potrzeby może powodować niekorzystne 

skutki dla zdrowia. Za otyłość uważamy stan, kiedy tkanka tłuszczowa stanowi ponad 20% 

całkowitej masy ciała u mężczyzn, a u kobiet 25%. Otyłości towarzyszy nadwaga, czyli nadmierna 

masa ciała powyżej masy optymalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rozmieszczenie 
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tkanki  tłuszczowej w organizmie ma znaczenie. Nagromadzenie tkanki tłuszczowej w powłokach 

brzusznych, nazywane otyłością brzuszną, ma większe znaczenie niż jej równomierne rozłożenie. 

Otyłość zwiększa ryzyko zapadalności na niektóre choroby układu krążenia, cukrzyce typu 2, 

obturacyjny bezdech senny, niektóre typy nowotworów, chorobę zwyrodnieniową stawów. Choroby 

te przyczyniają się do skrócenia długości życia. Duża otyłość prowadzi do niepełnosprawności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nie istnieją idealne diety, należy zdrowo się odżywiać, uprawiać sport lub zażywać ruchu, 

aby uniknąć wielu problemów zdrowotnych. 

Zadania wychowawców w profilaktyce anoreksji i bulimii: 

 Bardzo dobrym miejscem wprowadzania i realizacji strategii profilaktyki anoreksji i bulimii 

jest szkoła. Nauczyciele, wychowawcy często pierwsi  zauważyć  zachowania  będące przejawem 

anoreksji czy bulimii i w związku z tym projektować i realizować programy profilaktyczne w 

zakresie tych schorzeń. 

 Pożądanymi zadaniami nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki anoreksji i 

bulimii u uczniów są: 

• rozpoznawanie nieprawidłowości  w zakresie odżywiania, wizerunku własnego ciała, 

• diagnozowanie stanu zrozumienia przez uczniów specyfiki anoreksji i bulimii, 

• organizacja zajęć/warsztatów dla uczniów, 

• współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologami, lub innymi specjalistami, 

• motywowanie rodziców do włączenia się w działania profilaktyczne ( spotkania edukacyjne 

z udziałem psychologów/psychiatrów), 

• organizowanie pomocy psychologiczno – psychiatrycznej dla chorujących uczniów i ich 

rodziców, 

• motywowanie chorych uczniów do podjęcia specjalistycznego leczenia, 
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• projektowanie i realizowanie na terenie szkoły programów profilaktycznych 

przeznaczonych dla uczniów, obejmujących zagadnienia zdrowego życia i odżywiania się, 

kształtowania samooceny, nabywania dystansu do lansowanych przez mass media kanonów mody i 

urody. 

 W zakresie działań profilaktycznych konieczna jest współpraca rodziców, lekarzy, 

psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych. 

 


