
 

 
 

ANOREKSJA, BULIMIA, ORTOREKSJA …  

BĄDŹMY CZUJNI 
 

Żyjemy w dobie kultu ciała, hołdowania szczupłości i rozluźniania więzi rodzinnych ….  

Świat staje się z jednej strony ogólnodostępny poprzez media społecznościowe. Z drugiej 

jednak te same komunikatory stwarzają środowisko szerzenia się hejtu, nienawiści, obcości, 

nagości i stwarza warunki zbyt szybkiego dorastania….  

 

Chcemy bądź nie - to właśnie jest nowoczesne środowisko 

wychowawcze dzieci i młodzieży  

 

 

Z mnogości zagrożeń jakie potencjalnie niesie wzrastanie w opisanym wyżej świecie, 

chciałabym skupić się na problemie zaburzeń w odżywianiu.  

 



 

Statystyki pokazują, że liczba przypadków zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży stale 

rośnie. Według lekarzy problem najczęściej ma podłoże psychiczne, które wiąże się 

z głodem emocjonalnym, spowodowanym brakiem ciepła i miłości. 

Zmiany w podejściu do odżywiania zaczynają pojawiać się w coraz niższych grupach 

wiekowych. Obecnie granica wieku przesunęła się z wieku adolescencji na dzieci 8-9 letnie.  

Sklepowe półki czy reklamy telewizyjne kuszą obfitością przeróżnych, smakowitych 

produktów spożywczych, z drugiej strony w tych samych reklamach występują ludzie 

szczupli, o idealnych ciałach i proporcjach … Te dwa sprzeczne przesłania kusza i nakazują 

korzystać z dostępnych dóbr, bo one dadzą „nam radość i są źródłem przyjemności”, 

ale zarazem każą pilnować się, ponieważ trzeba zachować kontrolę, nie można przytyć 

i odbiegać od „szablonu”.  

Frustracja spowodowana tym rozdarciem prowadzi do groźnych dla zdrowia zaburzeń  

w postrzeganiu siebie, swojego ciała i podejściu do jedzenia.  

Do braku akceptacji siebie takiego jakim się jest. 

Najbardziej popularne formy zaburzeń to:  

1. ANOREKSJA, czyli jadłowstręt 

psychiczny. Charakteryzujące się 

wypaczonym obrazem własnego ciała oraz 

stosowaniem drastycznych diet  

i głodzeniem się. Choroba doprowadza 

do szybkiego wyniszczenia organizmu, 

niosąc za sobą wiele powikłań od 

zatrzymania miesiączkowania, wypadania włosów, ubytków w uzębieniu po 

przedwczesną osteoporozę i śmierć.  

 



 

2. BULIMIA – epizodyczne, niekontrolowane i szybkie 

spożywanie dużych ilości pokarmu z prowokowaniem 

wymiotów i stosowaniem środków przeczyszczających 

i/lub moczopędnych. Po kompulsywnym zajadaniu się 

i wymiotach następuje faza intensywnych ćwiczeń 

fizycznych, głodówek i chorobliwego zwracania uwagi 

na kaloryczność spożywanych produktów. Skutki 

uboczne tego zaburzenia to pęknięcia przełyku, liczne 

ubytki w uzębieniu, fatalna kondycja skóry, odwodnienie, zasłabnięcia, zaburzenia 

rytmu serca. Na bulimię w wieku rozwojowym cierpi około 3% populacji, z czego 

nawet do 40% stanowią chłopcy. 

3. ORTOREKSJA – patologiczna obsesja na punkcie spożywania zdrowej żywności.  

Osoby dotknięte tym zaburzeniem spędzają bardzo dużo czasu na wybieraniu, 

przygotowywaniu i odpowiedniej obróbce spożywanego jedzenia. Odstępstwo 

od ustalonych przez siebie zasad skutkuje poczuciem winy i lęku.  

 

Wśród czynników predysponujących do powyższych zaburzeń na pierwszym miejscu 

znajduje się wpływ mediów społecznościowych, ale niemałe znaczenie mają CZYNNIKI 

RODZINNE takie jak:  

* nadmierny dystans emocjonalny między rodzicami a dzieckiem, 

* zacieranie granic, 

* sztywne zasady i brak elastyczności emocjonalnej powodują nieumiejętność 

radzenia sobie ze stresem, 

* wysokie oczekiwania rodziców przy jednoczesnym braku wsparcia budują poczucie 

niekompetencji i wyuczonej bezradności, 

* krytyka i wrogość zamiast opieki, 

* zbytnie skupienie rodziny (lub rodzica) na wyglądzie i wadze prowadzi 

do umieszczania przez dziecko tych wartości na szczycie listy priorytetów –  

ten czynnik obecnie zaczyna nabierać na znaczeniu. 



 

DO CZYNNIKÓW INDYWIDUALNYCH, OSOBOWOŚCIOWYCH NALEŻĄ:  

* czynniki biologiczne, np. zakłócenia neuroprzekaźnictwa, zaburzenia 

funkcjonowania ośrodka głodu, 

* zaburzenia lękowe, nastroju, obsesyjno-kompulsywne, 

* zaburzenia osobowości, 

* nadwrażliwość na krytykę, brak samoakceptacji, 

* problemy tożsamościowe, 

* zaostrzony zmysł rywalizacji, 

* ponadprzeciętny iloraz inteligencji, przy jednoczesnym poczuciu 

bezwartościowości, 

* zaniżona samoocena, zewnątrzsterowność. 

CZYNNIKI SPOŁECZNO-KULTUROWE: 

* destrukcyjny wpływ mediów, 

* kreowanie przez prasę i telewizję wizerunku osoby szczupłej jako również 

inteligentnej, przebojowej, osiągającej sukcesy, 

* osoby aspirujące do zawodów medialnych, jak modeling czy aktorstwo, „anoreksja 

kulturowa”, 

* szybkie tempo życia, presja do podejmowania wielu ról społecznych naraz 

(najlepsza uczennica, świetna córka, najlepsza w dziedzinie sportu czy innej 

aktywności, którą nastolatka się interesuje). 

 

RODZICE BĄDŹCIE CZUJNI !!! 

Zaczyna się zazwyczaj niewinnie. Dziecko z  „grubaska” przeistacza się w szczupłego 

nastolatka, dba o jedzenie (zamiast hamburgera z frytkami woli zjeść marchewkę), przestaje 

jeść słodycze, rezygnuje z cukru, być może zaczyna ćwiczyć… 

Tak może zaczynać się ortoreksja…  Wszystko to, gdyby było utrzymane w zdrowej normie, 

mogłoby zostać uznane za wspaniałą zmianę. Problem zaczyna się, kiedy zdrowe jedzenie 

i chęć bycia szczupłym przeistacza się w obsesję i zniewolenie. Czasami przechodzi  

w anoreksję, czasami w bulimię. Zawsze jednak zamyka dziecko, nastolatka w świecie 

wyrzeczeń, wyrzutów sumienia, zniewolenia. Jego świat dominuje konieczność 

permanentnej kontroli nad tym co wkładają do ust, poczucie rozdarcia i frustracji między 

faktycznymi potrzebami a kuszeniem świata „jedzeniowej przyjemności”.  

 



 

Podejrzewając anoreksję zwróć uwagę na: 

! Wyjątkowo rygorystyczne ograniczenie pokarmów (na przykład sałata,  

pomidory i woda). 

! Niedowagę. 

! Zniekształcony obraz w lustrze – ciągłe postrzeganie siebie jako osobę za 

grubą. 

! Paniczny strach przed zjedzeniem czegoś tłustego, przed przybraniem na 

wadze. 

! Obsesyjne myślenie i mówienie o dietach, odchudzaniu, szczupłości . 

! Osoba chora swoje poczucie własnej wartości opiera na byciu szczupłą. 

! Osoba traci zainteresowanie swoimi pasjami, a wręcz brakuje jej na nie 

siły. 

! Unikanie jedzenia wśród innych osób. 

! Po kryjomu wyrzucanie jedzenia. 

! Mogą się pojawić zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. 
  

Podejrzewając bulimię zwróć uwagę na: 

! Zjadanie ogromnych porcji posiłków na raz. 

! Zjadanie wszystkiego, co jest dostępne, bez względu na apetyt . 

! Kończenie posiłków dopiero w sytuacji krytycznego przejedzenia . 

! Kompulsywne posiłki mają miejsce zwykle po sytuacjach stresujących, 

nieprzyjemnych. 

! W trakcie i po posiłkach pojawia się poczucie wstydu i winy . 

! Osoba chora spożywa wiele posiłków w samotności, zaczyna się kryć 

przed domownikami. 
 

Zwróć uwagę również na: 

 częste zmiany nastroju, 

 nienaturalne kontrolowanie posiłków, 

 wzmożoną aktywność fizyczną, 

 izolowanie się, 

 utratę kontaktu z dzieckiem, 

 utratę wagi, 

 częste wizyty w toalecie (szczególnie po posiłkach), 

 uskarżaniem się na zatwardzenia i domaganiem się kupna środków 

przeczyszczających, 

 odwiedzane strony internetowe. 



 

 

JAK POMÓC? 

✓ podejmuj próby spokojnej rozmowy (nie naciskaj!), 

✓ obserwuj, 

✓ wzmocnij więzi z dzieckiem – zadbaj o atmosferę akceptacji, bezpieczeństwa, 

zrozumienia, ciepła i miłości, 

✓ zastanów się nad sobą - może okazać się, że to Twoje działania mogą być 

przyczyną wystąpienia zaburzenia, 

✓ spędzaj z dzieckiem dużo czasu na normalnych, codziennych czynnościach,  

✓ jeśli twoje podejrzenia okażą się prawdą – konieczna będzie wizyta u specjalisty 

psychologa i/lub psychiatry.  

 

Zaburzenia w odżywianiu są wyleczalne i należy z nimi walczyć gdyż nieleczone 

wyniszczają nie tylko ciało, ale również psychikę człowieka. 

Przy odpowiedniej psychoterapii i wsparciu rodziny, możemy pomóc wyjść  

z tego ślepego zaułka i odkryć szczęśliwe życie na nowo. 

DZIĘKUJĘ ZA POŚWIĘCONY CZAS  

UDANYCH OBSERWACJI  

 

 

 

Materiały źródłowe:  

https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/zaburzenia-odzywiania/zaburzenia-odzywiania-jak-pomagac-by-nie-szkodzic/  

https://psychologiawpraktyce.pl/artykul/zaburzenia-odzywiania-u-wspolczesnych-nastolatkow  

https://zywieniemaznaczenie.pl/zaburzenia-odzywiania-u-dzieci-i-mlodziezy-przyczyny-leczenie-oraz-zasady-zdrowego-zywienia/ 

https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/zaburzenia-odzywiania/zaburzenia-odzywiania-jak-pomagac-by-nie-szkodzic/
https://psychologiawpraktyce.pl/artykul/zaburzenia-odzywiania-u-wspolczesnych-nastolatkow
https://zywieniemaznaczenie.pl/zaburzenia-odzywiania-u-dzieci-i-mlodziezy-przyczyny-leczenie-oraz-zasady-zdrowego-zywienia/

