
ZABURZENIA ODŻYWIANIA



CZYM SĄ ZABURZENIA 
ODŻYWIANIA

Grupa chorób psychicznych o odmiennym 
przebiegu i objawach. Maja jednak kilka cech 
wspólnych

• Brak akceptacji samego siebie

• Niska samoocena 

• Zaburzony obraz postrzegania własnego ciała

• Trudności w rozumieniu i rozładowywaniu emocji 

Co ważne, u osób dotkniętych zaburzeniem 
odżywiania występuje silna potrzeba 
kontrolowania całego swojego życia. 



PRZYCZYNY

Przyczyn zaburzeń odżywiania jest wiele, często się powtarzają u 
wielu osób. Jednak każdy jest inny i zawsze trzeba do tego podejść 
indywidualnie.

Najczęstsze przyczyny:

• Uwarunkowania genetyczne (takie osoby mają tendencję do 
zbyt wysokiego poziomu kortyzolu, czyi hormonu stresu, a przy 
tym zbyt niskiego poziomu noradrenaliny i serotoniny, mających 
wpływ na dobry nastrój) 

• Trudne sytuacje rodzinne

• Negatywne wspomnienia, zdarzenia z młodości, dzieciństwa

• Negatywne oddziaływanie portali społecznościowych i 
promowanie idealnego obrazu ciała

• Chęć przejścia na zdrowy tryb życia

• Obsesyjna chęć bycia perfekcyjnym i dążenia do kontroli każdej 
sfery życia

 



RODZAJE ZABURZEŃ 
ODŻYWIANIA

Ø Anoreksja

Ø Bulimia

Ø Bulimoreksja

Ø Ortoreksja

Ø Bigoreksja

Ø Pregnoreksja

Ø Drunkoreksja

Ø EDNOS



ANOREKSJA

q Głodzenie się

q Przesadne dążenie do perfekcji

q Przesadne posłuszeństwo 

q Wrażliwość na krytykę

q Narzucanie sobie zbyt dużych wymagań i 
konsekwentność w ich realizacji

q Wieczne niezadowolenie ze swoich osiągnięć 

q Krytycyzm wobec siebie

q Nienawiść do swojego ciała



BULIMIA

q Kompulsywne objadanie się ogromnymi 
porcjami, często niezdrowego jedzenia i 
wymiotowanie

q Myślenie o sobie z lekceważeniem i pogardą

q Niska samoocena

q Niestabilność emocjonalna przejawiająca się 
niepokojem, impulsywnością, popadaniem w 
stany przygnębienia

q Bulimiczki zwykle są bardzo towarzyskie 

q Dotkliwe przeżywanie każdej porażki 

q Skłonność do prób samobójczych

q Tendencje do uzależnień 



BULIMOREKSJA

q Objawy anoreksji i bulimii 

q Osoba chora przechodzi poprzez okresy silnych 
głodówek po ataki kompulsywnego objadania 
się, a następnie wymiotowania



ORTOREKSJA

q Obsesja na punkcie zdrowego stylu życia i 
zdrowej żywności 

q Sprawdzanie i liczenie nie tylko kcal, ale także 
składu każdego jedzonego przez tą osobę 
posiłku

q Ograniczanie coraz bardziej produktów, gdyż 
żaden nie jest wystarczająco zdrowy 

q W efekcie końcowym dochodzi do głodówek



BIGOREKSJA

q Ten typ dotyczy częściej mężczyzn niż kobiet 

q Dążenie do posiadania idealnie umięśnionej 
sylwetki

q Katowanie się ogromną ilością ćwiczeń, często 
siłowych

q Nadmierne spożywanie białka 

q Odwodnienie 

q Przyjmowanie środków dopingowych



PREGNOREKSJA – 
ANOREKSJA CIĄŻOWA

q Dotyczy kobiet będących w ciąży

q Głodzenie się w celu uniknięcia przybieraniana 
na masie, związanego z ciąża

q W efekcie dochodzi do wcześniejszych 
porodów, a nawet poronień

q Problemy z karmieniem piersią 



DRUNKOREKSJA

q Zaburzenia związane z alkoholizmem

q Ograniczanie jedzenia w celu możliwości 
wypicia większej ilości alkoholu bez 
przybierania na wadze



EDNOS
 Klasyfikacja zaburzeń jako 
EDNOS
qu kobiet - spełnione wszystkie kryteria anoreksji, ale dana 
osoba regularnie miesiączkuje

qspełnione są wszystkie kryteria anoreksji, ale pomimo istotnego 
spadku masy ciała, masa ta pozostaje w normie

qspełnione są kryteria bulimii, ale napady obżarstwa i 
towarzyszące im zachowanie kompensacyjne występują 
rzadziej niż dwukrotnie w ciągu tygodnia przez okres trzech 
miesięcy

qregularne używanie nieodpowiednich zachowań 
kompensacyjnych przez osobę z prawidłową masa ciała po 
zjedzeniu niewielkich ilości pożywienia (np. prowokowanie 
wymiotów po zjedzeniu batonika)

qpowtarzające się rzucie i wypluwanie dużych ilości pożywienia 
bez ich połykania

qzaburzone objadanie się, czyli epizody obżarstwa bez 
towarzyszących im zabiegów kompensacyjnych 

Zaburzenia odżywiania nieklasyfikowane do 
żadnej z poprzednich grup. 

Dlaczego?

Osoby chore, maja zbyt duży wachlarz zachowań, 
których nie można zakwalifikować do żądnej z 
grup. W klasyfikacji jako EDNOS są uznawane 
wszelkie zaburzenia odżywiania, które nie 
spełniają kryteriów anoreksji i bulimii. 



 DSM-IV - klasyfikacja obowiązująca w 
USA, opracowana przez APA (American 
Psychiatric Association)

 Wyróżnia trzy ich rodzaje:

üjadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa)

üżarłoczność psychiczna (bulimia nervosa)

üEDNOS

ICD-10 - klasyfikacja obowiązująca m.in. w Polsce, opracowana 
przez WHO
Klasyfikacja ta wyróżnia następujące zaburzenia odżywiania:
ü jadłowstręt psychiczny
ü jadłowstręt psychiczny atypowy
ü żarłoczność psychiczna
ü żarłoczność psychiczna atypowa
ü przejadanie się związane z innymi czynnikami psychicznymi
ü wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi
ü inne zaburzenia odżywiania
ü zaburzenia odżywiania się, nie określone



SKUTKI

ØBrak miesiączki

ØNadmierne owłosienie całego ciała

ØWypadanie włosów

ØŁamliwość paznokci

ØOgólne wyniszczenie organizmu

ØErozja szkliwa w wyniku nagminnych wymiotów (w przypadku bulimii)

ØCzęsto śmierć


