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                                 Anoreksja 

     -problem XXI wieku. 
 
    
     W XXI wieku  obserwuje się w naszym kraju i na świecie nasilającą się 
modę na odchudzanie. Ludzie, zwłaszcza młodzi chcą pięknie wyglądać. 
Zapominają o zdrowym rozsądku, często nie zwracają uwagi na powikłania 
wynikające z odchudzania. Większość ludzi Ŝartuje sobie z tej choroby  
i sądzi, Ŝe ich to nie dotyczy. Niestety moŜe spotkać kaŜdego z nas. 
Anoreksja ma podłoŜe psychiczne, nie wiemy kiedy zaczyna się przejście ze 
zwykłego odchudzania do pierwszego etapu choroby. Przyczyną są powaŜne 
problemy i konflikty emocjonalne z okresu dzieciństwa i dojrzewania. Osoby 
cierpiące na tę chorobę najczęściej pochodzą z bardzo wymagających rodzin  
i często, bądź nigdy nie zdołały sprostać wymaganiom rodziców. Taka 
sytuacja prowadzi do niskiego poczucia swojej wartości. We współczesnych 
czasach   anoreksja traktowana jest jako choroba. Coraz częściej mówi się o 
niej w mediach. Choroba dotyka najczęściej dziewczęta w wieku 
dojrzewania, ale  spotykana jest równieŜ u chłopców.  
    Ostatnio na lekcji historii koleŜanka z mojej klasy dostała ataku padaczki, 
została  zabrana do szpitala, okazało się, Ŝe przyczyną ataku było 
wygłodzenie organizmu. KoleŜanka nie jadła przez dwa dni, aby schudnąć 
parę kilo. Powodem jej odchudzania była chęć stania się bardziej atrakcyjną. 
Często była wyśmiewana przez swoich rówieśników głównie chłopców za 
swoją niezgrabną sylwetkę. Chciała to zmienić za wszelką cenę, ale czy w ten 
sposób?.  
   UwaŜam, Ŝe naleŜy podjąć wszelkie moŜliwe działania , aby takich historii 
jaka  wydarzyła się w mojej klasie było jak najmniej. 
 
 

 
 



 
 

 



 
 
Co to jest anoreksja? 
   

 Przyczyny i skutki:  

  Jest to choroba o podłoŜu psychicznym. Objawia się silną obawą przed 
utyciem, która prowadzi do unikania jedzenia. Często jeszcze przed 



rozpoczęciem posiłku chorzy twierdzą, Ŝe są syci. Osoby chore postrzegają 
siebie jako duŜo grubsze i brzydsze niŜ są w rzeczywistości. Często chorzy 
czują wstręt do swojego ciała i mają zaniŜone poczucie własnej wartości. 
Jednym z kryteriów rozpoznawczych anoreksji jest spadek naleŜnej masy 
ciała. 
Często pierwszą oznaką są symptomy depresji, która często przeradza się w 
anoreksję u dziewcząt pomiędzy 12 a 25 rokiem Ŝycia. Symptomy choroby są 
praktycznie niezauwaŜalne dla rodziny, tym bardziej, Ŝe choroba zaczyna się 
zupełnie niewinnie – od zwykłych prób odchudzania się, z czasem osoba 
ogranicza jedzenie do tego stopnia, Ŝe przyjmuje jedynie 300kcal. 
dziennie(przy zapotrzebowaniu do 2000 kcal) i spoŜywaniu tylko jednego 
rodzaju produktów, np. kromki  chleba z margaryną, sałaty z kiełkami                 
–wszystko jest skrupulatnie dzielone, odmierzane i układane na talerzu. W 
przypadku, gdy anoreksja pojawia się jako reakcja przeciwko zbyt 
wygórowanym oczekiwaniom otoczenia, staje się ona sposobem na pokazanie 
światu i samemu sobie, Ŝe jest coś nad czym moŜemy sami zapanować – 
własne ciało. 
 
 
 

Leczenie: 
 
 Pierwszą z reakcji rodziny, po zaobserwowaniu zaburzenia, jest przewaŜnie 
narzucenie na chorą przymusu jedzenia. Pojawia się kontrola, takŜe w tej 
sferze Ŝycia, jednocześnie reakcją jest okłamywanie, chowanie jedzenia i 
pojawia się najgorsza z moŜliwych sytuacji - tymczasowa bulimia. Chora 
przyjmuje pokarmy, po czym usuwa je z organizmu przy uŜyciu tabletek 
przeczyszczających lub wymiotując. Powoduje to jeszcze większą frustrację i 
załamanie - anoreksja przez same chore jest postrzegana jako coś czystego, 
dąŜenie do perfekcji w Ŝyciu i sposób na kontrolę, gdy w przypadku bulimii, 
chora czuje się jak śmietnik, nienawidzi swojego ciała i odczuwa wstręt, 
powodujący popadanie w głębszą depresję. Anoreksja jest chorobą mentalną, 
niezdeterminowaną fizycznie, w związku z czym terapia nie moŜe ograniczać 
się tylko do zwykłego przymuszania do jedzenia, czy podawania leków.  
 
Najczęściej stosowaną terapią jest izolacja od toksycznego środowiska, często 
nawet od rodziny. Zaleca się zmianę miejsca pracy, bądź szkoły, zmianę 



przyjaciół. Dopiero kolejnym etapem, po długotrwałej psychoterapii, jest 
nauczanie prawidłowych sposobów odŜywiania. Przyczyny anoreksji są tak 
głęboko zakorzenione w psychice chorej, Ŝe bez odpowiedniego podejścia i 
pomocy psychologicznej niemoŜliwe jest samowyleczenie. 
 

 
 

10  Przykazań anorektyczki: 
 
       

1. Musisz znienawidzić jedzenie, a pokochać głód 
 
2. Waga 
     Waga nigdy nie kłamie , co więcej - to ona jest odzwierciedleniem Twoich 
sukcesów i poraŜek kaŜdego dnia. WaŜ się kaŜdego dnia najlepiej na czczo i o 
tej samej porze. Jeśli wskazówka wag podskoczy w górę zrezygnuj tego dnia 
z kolacji. Oczywiście wahania o 1-2 kilogramy są tzw. w normie. To skutek 
przejściowego zatrzymania wody w organizmie. 

3. Wymiary 
 Mierzymy się co tydzień lub co dwa. Biust, tali, biodra. 
 

4. Cele 
   Wyznacz sobie realne cele i dąŜ do nich.  
 Nie zapomnij o nagrodach to waŜne 
 

5. Kalorie 
     Kalorie są jednym z najwaŜniejszych punktów diety, powinnaś 
kontrolować ilość spoŜytych/spalonych w ciągu dnia kalorii. Najlepiej 
wszystko  zapisuj będą Ci do tego potrzebne tabelki kaloryczne i zwykły 
zeszyt… 
 

6. Thinspiracje 
  To mogą być zdjęcia, fragmenty piosenek, dosłownie wszystko, co mogłoby  
Cię zmotywować w dąŜeniu do   celu. 
 

7. W dąŜeniu do ideału… 
   Miej zawsze doskonały makijaŜ, idealną fryzurę, dokładnie wysprzątany 
pokój, najlepsze notatki, oceny w ogóle staraj się być najlepsza we wszystkim 



co robisz. Kontrola nad sobą pomoŜe Ci to osiągnąć. 
 

8. Lustro  
   Spójrz w lustro i powiedz sobie, Ŝe jesteś gruba. Nie wierz w to, co mówią 
inni. Oglądaj zdjęcia chudych dziewczyn i zostań taka jak one. Nie myśl o 
jedzeniu, nie jedz! Jedzenie sprawi ,Ŝe utyjesz. KaŜde jedzenie tuczy. Pij duŜo 
wody. Przymierzaj ubrania o dwa numery za małe, zmotywuje Cię to do 
niejedzenia by do nich schudnąć. I nie płacz. Płacz pokazuje, Ŝe nie masz nad 
sobą kontroli. 
 

9. Bransoletki 
    To nasz symbol, nieoficjalny  znak rozpoznawczy dla niewtajemniczonych. 
Kolor czerwony oznacza anoreksję, fioletowy- bulimię. Jeśli kiedykolwiek 
spotkasz, druga taka osobę, popatrz jej prosto w oczy i uśmiechnij się do niej. 
 

10. Nasza tajemnica: 
    Nie mów nikomu… 
 
 
 
 

Kryteria diagnostyczne 
 

A. Odmowa utrzymywania wagi ciała na lub powyŜej granicy wagi 
określonej dla danego wieku i wzrostu (np. utrata wagi prowadząca do jej 
spadku poniŜej 85% wagi oczekiwanej lub niezdolność do przybrania na 
wadze w okresie wzrostu, prowadząca do jej utrzymania poniŜej 85% wagi 
oczekiwanej). 
B. Silny lęk przed przybraniem na wadze lub otyłością, nawet pomimo 
niedowagi. 
C. Zaburzenie postrzegania własnej wagi lub kształtu własnego ciała, 
nadmierny wpływ wagi i kształtu ciała na samoocenę lub negowanie 
znaczenia niskiej masy ciała. 

D. U kobiet po pierwszej miesiączce, zatrzymanie miesiączkowania 
(amenorrhoea) tj. nieobecność przynajmniej trzech kolejnych cykli 
menstruacyjnych. 
 

 



Regulacja przyjmowania pokarmów 
 

Ośrodek „głodu” – boczne części podwzgórza 
Wyzwala głównie związki anoreksygenne 
DraŜnienie wyzwala poszukiwanie pokarmu 

Trwałe uszkodzenie prowadzi do jadłowstrętu 
 
W podwzgórzu na ośrodki pokarmowe wpływ wywierają neuromediatory tj.  

 serotonina 
 katecholaminy 
 neuropeptyd Y 
 substancje opiatowe 

 GABA 
 
Rozwój i przebieg anoreksji związany jest z : 
nieprawidłowościami w przekazywaniu sygnałów głodu i sytości przez 
neurony podwzgórzowe 

Dysfunkcjami uwalniania aktywnych czynników pobudzających chęć 
jedzenia (oreksygennych) lub ją hamujących (an oreksygennych) – hipoteza 
tzw. sygnału mieszanego 

 

 



Czynniki biologiczne: 
 

I. UWARUNKOWANIA GENETYCZNE  
 
Częstość współwystępowania anoreksji: 

wśród bliźniąt jednojajowych  55% 
wśród bliźniąt dwu jajowych ok. 14% 
wśród krewnych pierwszego stopnia 10%  
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II. NEUROPRZEKA ŹNIKI 
Nieprawidłowa aktywność serotoninergiczna związana głównie z podtypem 
5-HT2A 
W grupie pacjentek z AN zaobserwowano większą częstość występowania 
allelu A polimorfizmu 1438 A/G genu dla receptora 5-HT2A 

allel A polimorfizmu 1438 A/G genu dla receptora 5-HT2A wiąŜe się z 
przyjmowaniem mniejszej liczby kalorii na dobę 
ObniŜenie aktywności noradrenaliny i dopaminy 

Zwiększona aktywność endogennych receptorów opiatowych 



Wyniki obrazowania mózgu z uŜyciem izotopów radioaktywnych 
Zmniejszona aktywność receptorów serotoniny w korze zakrętu obręczy, 
korze skroniowej i ciemieniowej 
 

Wyniki innych badań: 
 
Badania strukturalne z wykorzystaniem techniki czynnościowego jądrowego 
rezonansu magnetycznego (fMRI)  
znacząca aktywacja ciała migdałowatego u pacjentek, którym prezentowano 
ich własne fotografie 
Pozytonowa tomografia emisyjna (PET)  

podwyŜszony przepływ krwi w płatach czołowych u anorektyczek połączony 
ze zwiększoną pobudliwością asocjacyjnej kory wzrokowej pod wpływem 
wizualnych bodźców pokarmowych. 
 
III. UKŁAD HORMONALNY  

 
 a) oś podwzgórze-przysadka-nadnercza: 
zwiększone stęŜenie CRH, zmniejszenie metabolizmu kortyzolu 

 b) oś podwzgórze-przysadka-gonady: 

spadek wydzielania gonadotropin, obniŜenie stęŜenia estrogenu 
 c) oś podwzgórze-przysadka-tarczyca: 

obniŜenie stęŜenia TSH, niskie stęŜenia trójjodotyroniny w surowicy krwi. 
 

Czynniki osobowościowe: 
 
-Bardzo wysoki poziom aspiracji 
-Perfekcjonizm 

-Wysoki poziom tłumionej agresji 

-Obsesyjność 
-Niska samoocena 

-Negatywny obraz siebie 
 
Psychobiologiczny model osobowości – Inwentarz Temperamentu i 
Charakteru Cloningera 

Wymiary temperamentu: 

„poszukiwanie nowości” (Novelty Seeking) – tendencja do eksploracji 



otoczenia w poszukiwaniu nagrody czy poszukiwania stymulacji 
„unikanie szkody” (Harm Avoidance) – zahamowanie behawioralne w 
odpowiedzi na sygnały zagroŜenia związana z niepewnością, nieśmiałością, 
antycypacyjnym lekiem 
„zaleŜność od wzmocnienia” (Reward Dependence) – skłonność do 
podtrzymywania aktywności w oczekiwaniu na wzmocnienie, szcególnie o 
charakterze społecznym 
„wytrwałość” (Persistence) – tendencja do podtrzymywania aktywności 
pomimo zmęczenia, frustracji i bardzo sporadycznego występowania 
wzmocnień. 
Cecha ta związana jest z ambicją, perfekcjonizmem i determinacją. 
Psychobiologiczny model osobowości – Inwentarz Temperamentu  
 

Wymiary cech: 
 
„samokierowanie” (Self-directedness) – ocenia do jakiego stopnia osoba jest 
odpowiedzialna, nastawiona na cel i świadoma swoich moŜliwości 
„skłonność do współpracy” (Cooperativeness) – relacje z innymi ludźmi, 
postrzeganie siebie jako członka społeczności oraz cechy takie jak empatia, 
tolerncja i wspieranie innych 

„autotranscendencja” (Self-transcendence) – zdolność do postrzegania 
własnej osoby jako elementu świata, duchowość, skromność, poczucie 
spełnienia. 
  
Badania z uŜyciem TCI/TPQ w jadłowstręcie psychicznym 
 
AN-R mniejsze nasilenie „poszukiwania nowości” niŜ osoby AN-B i osoby z 
grupy kontrolnej 
AN-R wyŜsze „unikanie szkody” niŜ osoby z grupy kontrolnej  

AN-R wyŜsza „wytrwałość” niŜ AN-B i osoby z grupy kontrolnej. Wyniki te 
korespondują z cechami predysponującymi do jadłowstrętu psychicznego, tj. 
perfekcjonizm czy cechy osobowości obsesyjno-kompulsyjnej. 

AN-B niŜszy poziom „samokierowania” niŜ AN-R i osoby z grupy 
kontrolnej.  
 
 



Czynniki rodzinne 
-Model rodziny psychosomatycznej 
-Uwikłanie 

-Nadopiekuńczość 
-Mała tolerancja konfliktu 
-Sztywność 
-Włączanie dziecka w konflikt rodzicielski 

Czynniki kulturowe 
Wpływ mediów na kształtowanie modelu idealnej sylwetki: 
szczupła sylwetka = sukces w Ŝyciu prywatnym i zawodowym 
O anoreksję podejrzewani są m.in. Sven Hannawald, Calista Flockhart, Mary 
Kate Olsen  
 
 

Nie zapada się na anoreksję od oglądania zdjęć chudych modelek... 
 
Grupa psychiatrów z Uniwersytetu w Pittsburghu poddała badaniu reakcje 
emocjonalne 13 byłych anorektyczek w porównaniu z reakcjami 13 zdrowych 
osób. 
W celu obserwacji aktywności mózgowej uczestniczek badano pomiar 
przepływu krwi w pewnych częściach mózgowia.  
 

Wyniki: 
U zdrowych uczestniczek badania w prąŜkowiu przednio-brzusznym - rejonie 
mózgu odpowiedzialnym za reakcje emocjonalne – zaobserwowano znaczne 
róŜnice aktywności w czasie wygrywania i przegrywania. Wśród byłych 
anorektyczek te róznice były niewielkie.  
Inna część mózgu - jądro ogoniaste – odpowiedzialna za łączenie działań z 
ich skutkami i planowanie - wykazywała u byłych anorektyczek znacznie 
większą aktywność niŜ w grupie kontrolnej.  
Nie zapada się na anoreksję od oglądania zdjęć chudych 
modelek...  
 
Wnioski z badania: 
Mózgi osób cierpiących na anoreksję działają inaczej; reagują one i myślą 
inaczej niŜ zdrowa osoba 
Pokazuje ono, Ŝe w mózgach anorektyków zachodzą inne procesy, co moŜe 



oznaczać, Ŝe ich mózgi mają inną strukturę lub przetwarzanie myśli zachodzi 
w nich według innych schematów. Dzięki cięŜkiej pracy moŜe nam się uda 
namówić anorektyka do jedzenia, jednak gdzieś głęboko w 

jego głowie pozostaną róŜnice, których nie da się usunąć.  
Otwarty pozostaje nadal problem, w jakim stopniu zakłócenia neuroregulacji 
stwierdzone w przebiegu jadłowstrętu psychicznego wynikają z wrodzonej 
lub nabytej predyspozycji, a w jakim są rezultatem procesu głodzenia się. 
 

Powikłania somatyczne 
-Wychudzenie lub wyniszczenie organizmu 
OUN: 
-zaniki korowe 
-zanik istoty białej 
-trwałe deficyty neuropsychologiczne 

-apatia 
-trudności w koncentracji 
-napady padaczkowe 

 
Układ kr ąŜenia: 
-bradykardia 
-zaburzenia rytmu serca 

-spadek ciśnienia tętniczego krwi 
-sinica 
 

Układ kostny: 
-osteoporoza 
-podatność na złamania kości 
-zahamowanie wzrostu 
 

Narządy rozrodcze: 
-zahamowanie rozwoju psychoseksualnego 
-zanik miesiączki (przy długotrwałym braku miesiączki moŜe dojść do 
niepłodności) 
-liczne zmiany hormonalne 

-zaburzenia elektrolitowe 
 

 



Układ krwiotwórczy: 
-anemia 
 

Układ pokarmowy: 
-bóle brzucha, wymioty, wzdęcia, zaparcia 
-przedłuŜone opróŜnianie się Ŝołądka 
 

Układ moczowy: 
-obrzęki głodowe 
-spadek filtracji kłębkowej 
-kamica nerkowa 
 

Skóra: 
-lanugo 
-suchość skóry i łamliwość paznokci 
-zajady 
-ścieńczenie włosów na głowie 
 

Dekalog 
1. Jeśli nie jesteś chuda, nie jesteś atrakcyjna.  
2. Bycie chudą jest waŜniejsze od bycia zdrową.  
3. Noś odpowiednie ubrania, obetnij włosy, głodź się, Ŝeby wyglądać jeszcze 
chudziej.  
4. Jedz tylko z poczuciem winy.  

5. Jeśli zjesz coś, będziesz musiała się za to ukarać.  
6. Musisz liczyć kalorie i odpowiednio ograniczać jedzenie.  
7. To, co mówi waga jest święte.  
8. Tracenie na wadze jest dobre, a przybieranie na wadze złe.  
9. Nigdy nie będziesz zbyt chuda.  

10. Niejedzenie i bycie chudą są oznaką siły woli i sukcesu. 
 
 

Zachorowania w kręgach kultury zachodnioeuropejskiej i 
amerykańskiej a w kręgu kultury azjatyckiej: 
 

 



RóŜnice: 
- chore z kręgu azjatyckiego pochodzą z niŜszych klas społecznych 
- pacjentki nigdy nie czują się pewne w zakresie własnych zdolności mimo 
dobrych wyników w szkole czego się nie spotyka w kręgach europejskich 
- silniejsza więź z rodziną: w krajach azjatyckich dłuŜej mieszka się z 
 

Podobieństwa: 
- wiek 
- nasilenie 
- perfekcjonizm 

- konformizm 

- uległość 
- nadopiekuńczość rodziców 

- słaba komunikacja emocjonalna w zakresie interakcji rodzinnych pacjentki 
przed objawami choroby 
 
 

Anoreksja a polska 
 
1997 r. - szpitale zarejestrowały 300 pacjentów z  
              zaburzeniami łaknienia 

2001 r. - juŜ ponad 1000  

2003 r. - 5% gimnazjalistek i licealistek cierpi na zaburzenia odŜywiania       
co 2-ga nastolatka chce się odchudzać do szpitala trafiają juŜ nawet 12-latki  
35% spośród młodych osób odchudzających się zapada na anoreksję 
 
 
Polska, mimo ogromnego postępu w dziedzinie terapii  

uzaleŜnień, ciągle naleŜy do krajów w których funkcjonują i narastają 
uprzedzenia i stereotypy na temat  
 

Badania CBOS-u: 
1995r – 73% męŜczyzn opowiedziało się za atrakcyjnością szczupłej sylwetki 
2003r- 63% męŜczyzn opowiedziało się za atrakcyjnością zgrabnej sylwetki, 
za szczupłą - 52%. Dodatkowo w badaniach wykryto iŜ co drugi polak uwaŜa 
Ŝe kobieta o sylwetce modelki jest mniej kobieca. 
 
NFZ oferuje programy profilowane – kompleksowe programy diagnostyczno-



terapeutyczne realizujące szczególne zadania przy pomocy określonych i 
zapisanych 
 
 

 
Anoreksja a świat 
 
USA:  między 8 a 13 przypadków na kaŜde 100 tys. osób na rok jest 
diagnozowane z anoreksją. Badania potwierdziły teŜ, Ŝe problem dotyczy 
głównie kobiet między 15 a 19 rokiem Ŝycia (do 40% badanych)  
Francja: choruje ok. 30-40 tys. osób (dane na 2008 r.)  
Wielka Brytania: ok. 165 tys. chorych, z czego 10% umrze na skutek 
wycieńczenia. Nawet po skutecznym leczeniu, przez min. dwa lata ocenia się, 
Ŝe istnieje zagroŜenie powrotu do “nałogowego niejedzenia” 

Azja: przyczyna w Azji nie jest patologia rodziny, lecz chęć określenia swego 
'ja'; dzieci z AN były opisywane przez rodziców jako bardzo posłuszne, 
właściwie zachowujące się i pragnące aprobaty rodziców. Ten nadmierny 
konformizm często odróŜniał je od rodzeństwa. 
 

Powrót do zdrowia: 
70-80% obserwowanych wypadków anorektyczka w odpowiednim czasie 
zaczyna jeść. 80% przypadków po ok. dwóch latach wracają miesiączki.  
 Wyniki badań wskazują, Ŝe wyzdrowienie obserwuje się u 40- 77 % 
pacjentów, częściowa poprawa występuje w granicach od kilku % do 40 %, a 
chroniczny przebieg choroby stwierdza się u około 20 % pacjentów. Za 
kryterium wyzdrowienia przewaŜnie uznawana jest waga utrzymana w 
równowadze. 
Niestety,10- 20 % zachorowań kończy się śmiercią przez wyniszczenie 
organizmu i towarzyszącymi  mu powikłaniami. 
               

-81% dziesięciolatków boi się, Ŝe kiedyś utyje.  
- 51% dziewięciu i dziesięciolatków czuje się lepiej będąc na diecie 
- Przeciętna kobieta ma około 165 cm wzrostu i waŜy około 75 kg 
- Przeciętna modelka ma 175 cm wzrostu i waŜy około 55 kg Większość 
modelek jest o wiele szczuplejsza niŜ 98% kobiet!!!! 
- 91% kobiet, które ukończyły szkołę średnią próbowało kontrolować 
swoją wagę  



- 22% kobiet jest na diecie od czasu do czasu lub stale. 
- 35% ludzi, którzy stosują diety popada w choroby typu bulimia czy 
anoreksja. 
- 10% dziewcząt i kobiet i około 6% chłopców i męŜczyzn zmaga się z 
chorobami takimi jak anoreksja czy bulimia. 
- 70-80% obserwowanych wypadków anorektyczka w odpowiednim 
czasie zaczyna jeść.  
- 80% przypadków po ok. dwóch latach wracają miesiączki.  
- Przynajmniej 50.000 ludzi umrze z powodu złych nawyków 
Ŝywieniowych 
- 5-10% chorych na anoreksje umiera z wycieńczenia i niedoŜywienia 
organizmu. 
- W Stanach zjednoczonych, na reklamę i promocję środków 
odchudzających wydaje się rocznie 33 miliony dolarów. 
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Choroba a społeczeństwo: 
 
Kulturowa presja wywierana na kobiety dotycząca odchudzania się i 
stosowania diety;  
Niezadowolenie z własnego wyglądu (cecha występująca u młodych kobiet w 
kulturze zachodniej);  

Silna koncentracja na własnym wyglądzie, społeczne oczekiwanie 
atrakcyjności;  
Stygmatyzowanie otyłości;  
Kulturowy konflikt ról u kobiet;  
Ideał szczupłej sylwetki 
 

Choroba a społeczeństwo - rodzina "anorektyczna" 
 
Specyficzny model rodziny (dominująca, intruzywna matka, ambiwalentny, 
pasywny ojciec,); 
Specyficzne wzorce interakcji utrudniające proces separacji- indywiduacji 
(nadopiekuńczość, sztywność, unikanie otwartego konfliktu,);  

Przecenianie oczekiwań społecznych;  
Występowanie zaburzeń odŜywiania się w rodzinie; oraz zaburzeń 
afektywnych i alkoholizmu w rodzinie;  

Dr. Lesterem Bakerem ze Szpitala Dziecięcego w Filadelfii wyodrębnił pięć 
cech charakterystycznych dla rodzin, w których rozwinęła się anoreksja:  
usidlenie, nadopiekuńczość, sztywność, unikanie i nie rozwiązywanie 
konfliktów, wciąganie dzieci w chorobę. 
 

 
 
 

 
Choroba a działanie społeczeństwa 

Roselyne Bachelot, francuska minister zdrowia, otwarcie rozpoczęła 
kampanię przeciwko anoreksji wzbudzając protesty ludzi ze “świata mody” 
(“narzucanie granic piękna”) 
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Listopad, 2007 – umiera brazylijska modelka. To pierwsza śmierć, która 
skłoniła opinię publiczną do zabrania głosu w sprawie anoreksji – 
doprowadzono do podpisania porozumienia, które obejmuje zakaz 
występowania na wybiegu modelek poniŜej 16 roku Ŝycia oraz o wskaźniku 
masy ciała (BMI) mniejszym niŜ 18,5 
blokowanie stron o tematyce “pro-ana” (wzrost o 470% )  
 

 



 
Wywiad  

 
Aby lepiej zrozumieć problem anoreksji w tym celu przeprowadziłem 
wywiad z panią psycholog Moniką Maziarek 
  
Jakie według pani  mogą być przyczyny występowania anoreksji? 
 
Podstawowym problemem osoby chorej są zaburzenia psychiczne. Głównym 
celem jest dąŜenia do osiągnięcia idealnego ciała, często za wszelką cenę, 
kosztem własnego zdrowia.  
Czy to prawda ,Ŝe media kreują modę na odchudzanie? 
 
Oczywiście, jak najbardziej wystarczy spojrzeć na chude wręcz wygłodzone 
modelki paradujące na wybiegu, czy teŜ na aktorki, które prześcigają się w 
prezentowaniu swojego jakŜe szczupłego wyglądu. Wszystkie te czynniki 
wpływają na świadomość młodych dziewcząt, które starają się jak najwierniej 
upodobnić się do swoich idoli. Dlatego uwaŜam Ŝe przede wszystkim TV jest 
wyznacznikiem trendów jakie panują wśród młodzieŜy.  
Jakie są objawy choroby? 
 
Symptomy choroby są praktycznie niezauwaŜalne dla najbliŜszego otoczenia, 
poniewaŜ choroba zaczyna się od niewinnego odchudzania z czasem jednak 
osoba chora tak stara się ograniczyć ilość spoŜywanych kalorii, Ŝe nie są one 
wystarczające do dziennego zapotrzebowania organizmu w składniki 
odŜywcze. 
 
Jak moŜemy pomóc osobie chorej na anoreksję? 
 
Bardzo często zdarza się, iŜ rodzina stara się wymusić na osobie chorej by 
zaczęła jeść Niestety takie metody nie są skuteczne w leczeniu anoreksji. 
Najbardziej skuteczną metoda jest izolacja, pomoc psychologiczna a dopiero 
w późniejszym etapie jest nauczenie prawidłowych sposobów odŜywiania. 
Nie moŜliwe jest samowyleczenie. 
 
 



Rozwiązanie lub zmniejszenie problemu anoreksji. 
 
  Jednym z głównych przyczyn występowania anoreksji jest kształtowanie 
mody, czyli pokazywanie w mediach chorobliwie wychudzonych modelek 
jako ideał piękności. 
 
 1.  Istotnym krokiem w zapobieganiu tej  chorobie mogłoby być przyjęcie 
nowych norm, czyli odpowiedniej wagi modelki w stosunku do jej wzrostu. 
Młode dziewczęta zapatrują się na gwiazdy mody i chcą być do nich 
podobne. Wychudzone modelki, aktorki, sportowcy zachęcają młode kobiety 
i dziewczęta do „bycia lekkimi i mniej kręgłymi”. Proponują stosowanie 
rygorystycznych diet, wykonywanie zabiegów kosmetycznych usuwających 
tkankę tłuszczową w poszczególnych partiach sylwetki, zaŜywanie leków 
wspomagających proces odchudzania oraz uprawianie intensywnych ćwiczeń 
fizycznych. DuŜa część kobiet i dziewcząt ulega tym wpływom, utwierdzając 
się w przekonaniu, Ŝe idealne ciało powinno być pozbawione tkanki 
tłuszczowej. 
 
 2. Choroba rozwija się głównie w organizmach młodych, zwłaszcza w wieku 
dojrzewania. W programie nauczania gimnazjalnego, powinno się poświęcić 
przynajmniej jedną lekcję na zgłębienie wiedzy o anoreksji. Większość 
młodzieŜy nie zdaje sobie sprawy z zagroŜenia wynikającego z nadmiernego 
odchudzania się. Stan ten trzeba zmieniać zwaŜywszy na to, Ŝe wzrasta liczba 
młodzieŜy chorującej na anoreksję. W szkołach powinno podjąć się 
natychmiastową walkę z niewiedzą o tej chorobie. 
 
 3. Szkoły powinny przeprowadzić szkolenia wychowawców klas 
gimnazjalnych, aby ochronili swoich wychowanków przed próbami 
odchudzania się.   
Dane mówią same za siebie: 
Tylko 9% badanych wychowawców klas „prowadzi zajęcia dla uczniów na 
temat zdrowego stylu Ŝycia i odŜywiania się” oraz „organizuje spotkania 
edukacyjne dla uczniów na temat anoreksji i bulimii z udziałem psychologa / 
psychiatry” (7,6% ogółu badanych wychowawców klas). 5,1% badanych 
nauczycieli – wychowawców „uczestniczy w tworzeniu szkolnego programu 
profilaktycznego w zakresie anoreksji i bulimii psychicznej”, a 4,6% 
badanych „współpracuje z organizacjami i instytucjami zajmującymi się 



terapią anoreksji”.  
 
 4. Do akcji przeciw tej chorobie moŜna włączyć równieŜ młodzieŜ,  
np. poprzez konkurs plastyczny. Rysunki, które przedstawiają brzydkie, 
bardzo chude dziewczęta, mogą zmienić w oglądających młodych ludziach 
spojrzenie na nadmierną chudość. Zwrócić  uwagę, Ŝe to jest problem. 
   
 5. Stworzenie ośrodka dla osób, które chorują bądź chorowały na anoreksję. 
Osoby, które chorowały powinny być objęte szczególną opieką przez 
wykwalifikowanych pedagogów i psychologów. Choroba często powraca. 
Pojedyncza jednostka nie poradzi sobie sama chorobą. 
 


