
 

W sidłach anoreksji i bulimii 
W ostatnich latach zaobserwować można bardzo niepokojące 

zjawisko znacznego wzrostu zachorowań na anoreksję i bulimię 

wśród nastolatków. 

Przyczyn zachorowań na anoreksję i bulimię jest wiele. Najczęściej 

mówi się o presji otocznia, które lansuje ideał szczupłej, wręcz 

chudej kobiety. Mogą to być także własne głęboko ukryte problemy, 

z którymi nie potrafimy sobie poradzić, np. kłopoty w rodzinie, 

szkole, brak kontroli nad własnym życiem, a także autodestrukcyjne 

przekonanie, że niewiele zależy od nas samych. Przyczyn trzeba dopatrywać się również we 

wczesnym dzieciństwie i wzorcach myślowych pielęgnowanych często nieświadomie przez 

całe życie.  

Nikogo nie dziwi, że młoda dziewczyna się odchudza. Jeżeli jednak chęć schudnięcia zaczyna 

dominować w codziennym życiu i wyznacza wszelkie nasze działania, to jest to niepokojący 

sygnał. 

ANOREKSJA 

 
Anoreksja- to inaczej jadłowstręt psychiczny, który jest zespołem chorobowym, dążącym do utraty 

masy ciała. Związana jest z zaburzeniami łaknienia, obsesyjnym zwracaniu uwagi na szczupłą 

sylwetkę i wypaczonym wyobrażeniu o własnym ciele. Zbyt duży spadek wagi stanowi poważne 

zagrożenia dla życia i może skończyć się śmiercią. Choroba ta zaczyna się najczęściej w okresie 

dojrzewania, między trzynastym a piętnastym rokiem życia. 

 

Początki anoreksji 
 

Bardzo często początkiem anoreksji u młodej dziewczyny jest uświadomienie przez 

nią, że nie jest zadowolona z kształtu lub rozmiarów swego ciała. Zaabsorbowanie 

dziewczyny swoją wagą lub sylwetką następuje często po jakimś incydencie, np. rodzina lub 

przyjaciele, którzy dokuczają z powodu wyglądu. Może ona również zacząć 

współzawodniczyć z przyjaciółką, która z nich pierwsza schudnie. Czasami początek 

anoreksji związany jest z wydarzeniami, które same w sobie są stresujące, np. zerwanie z 

chłopakiem, bardzo ważny egzamin, rozpad małżeństwa rodziców lub jeśli na dziewczynę 

wywierany jest nacisk, aby osiągnęła sukcesy w sporcie czy tańcu. 

Dziewczyna cierpiąca na anoreksję długo nie uświadamia sobie, że jest chora. Większość 

trafia do lekarza dopiero wtedy, gdy ich waga spada poniżej 85% normy. 

 Początkowo odchudzanie daje jej bardzo dużo satysfakcji. Widzi, że starania przynoszą 

efekty i z tego zaczyna czerpać poczucie bezpieczeństwa, wartości, siły. Z drugiej strony boi 

się utracić kontrolę nad swoim odżywianiem i dlatego stosuje coraz surowszą dietę.  

 

 

Kryteria rozpoznania anoreksji: 
 

 silny lęk przed przybraniem na wadze lub przed otyłością mimo utrzymującej się 

rzeczywistej niedowagi, 

 zaburzenie sposobu doświadczenia własnej wagi i kształtu ciała - chora pomimo 

niedowagi widzi siebie jako osobę otyłą, 

 brak przynajmniej trzech kolejnych menstruacji 

 



Objawy anoreksji: 
 

 ograniczanie jedzenia  poprzez wycofanie z jadłospisu niektórych potraw, posiłków 

lub ograniczanie ilości spożywanych pokarmów, 

 drażliwość dotycząca tematu jedzenia, wyglądu i wagi, 

 unikanie jedzenia w obecności innych osób, by móc się go pozbyć, 

 ukrywanie pokarmów pod talerze, w różnych skrytkach, 

 podrzucanie posiłków innym osobom. 

 unikanie kontaktu z innymi osobami, szczególnie z chłopcami. 

 

 

Skutki anoreksji: 

 
 wychudzone ciało,  

 sucha, łuszcząca się skóra,  

 na ramionach ,nogach i twarzy pojawia się delikatne, meszowate owłosienie, które jest 

objawem głodu, 

 „twarz wiewiórki”- uszy mocniej odstają od głowy i zaokrągla się twarz w okolicach 

kości policzkowych (chora widzi w lustrze pucułowatą   twarz, a to ją tylko utwierdza 

w przekonaniu, że jest gruba), 

 brak miesiączki, 

 nieprawidłowa praca serca (wolniejsze tętno), 

 anemia, 

  nieprawidłowa praca nerek,  

 zapalenie wątroby, 

  wrzody żołądka, 

 zmniejszenie warstwy korowej kości kręgosłupa, 

  zapalenie trzustki, 

 wzdęcia, 

  zaparcia, 

 obrzęki dłoni i stóp,  

 wypadanie włosów pod pachami i na wzgórku łonowym, 

 zwiększa się potliwość, 

 obniża się ciepłota ciała, 

  uczucie zimna, 

 łamiące się włosy i paznokcie, 

  zaburzenia snu, 

 zanik jajników, 

  pogorszenie wzroku, 

 uszkodzenie struktur mózgowych 

 koncentracja niemal wyłącznie na walce z  jedzeniem. 

 

Leczenie anoreksji: 

 
Pierwszym krokiem jest uznanie, że problem rzeczywiście istnieje. Niepokój pojawia 

się, gdy młoda osoba jest bardzo wychudzona lub stosuje ścisłą dietę. Chora zapytana o 

jedzenie zwykle zmienia temat, dlatego pomocy specjalisty szuka się dopiero po dużej utracie 

wagi. Należy wówczas uzyskać skierowanie do psychiatry. Po zapoznaniu się z chorobą w 



pierwszej kolejności stosuje się metody powstrzymujące dalszy spadek masy ciała.. 

Podstawowe znaczenie ma  ustalenie ilości  jedzenia, którą obecnie spożywa chora. 

Jednak bardzo ważną rolę odgrywa rodzina zarówno w powstawaniu jak i 

rozwiązywaniu problemu. Osoby dorosłe powinny pozostawać przy stole z osobami chorymi 

dopóki nie zjedzą wszystkiego. Należy ustalić konkretne menu i pilnować, by dziecko zjadło 

wszystko z talerza- konieczne jest stopniowe zwiększanie porcji jedzenia. Warto również 

prosić dziecko  aby usiadło z wami do stołu nawet jeśli odmawia jedzenia. 

Nie istnieje konkretny lek, który zwalczyłby anoreksję, dlatego zastosowanie środków 

farmakologicznych ogranicza się do dwóch przypadków. W pierwszym leki pomagają w 

łagodzeniu lęków związanych z przybieraniem na wadze. Drugi przypadek to sytuacje, w 

których anoreksja towarzyszy depresji. 

 Lekarz musi uświadomić chorej osobie i jej rodzinie, że anoreksja nie jest jedynie 

odchudzaniem się, ale chorobą psychiczną, zagrażającą zdrowiu i życiu.  

W przypadku ciężkiego przebiegu konieczne bywa przymusowe żywienie, a nawet 

umieszczenie chorej osoby w szpitalu. Trzeba mieć przy tym świadomość, że im dłużej trwa 

choroba, tym mniejsze są szanse na wyleczenie. 

 

BULIMIA 

Słowo Bulimia oznacza po grecku wilczy apetyt, co nie jest adekwatne do obrazu choroby, bo 

pomija ogromnie istotną drugą stronę objadania, a mianowicie wymuszane przeczyszczanie i 

wymioty. Bulimik potrafi w krótkim czasie przyjąć nawet do sześciu tysięcy kalorii. Potem 

następuje faza przeczyszczania, która może się objawiać regularnym wywoływaniem 

wymiotów, stosowaniem środków przeczyszczających, moczopędnych, pigułek 

dietetycznych, trzymaniu określonej diety albo uprawianiu intensywnych ćwiczeń fizycznych. 

Wszystkie te czynności wynikają z obsesyjnego strachu przed utyciem. Osoba chora na 

bulimię może doprowadzić się do stanu takiego wyniszczenia jak przy anoreksji. 

Kryteria rozpoznania bulimii: 

 
 powtarzające się objadania, zjadanie wielkiej ilości pożywienia w krótkim 

czasie, 

 poczucie braku kontroli podczas objadania się, 

 regularne stosowanie metod mających na celu zapobieganie przyrostowi wagi 

ciała, takich jak prowokowanie wymiotów, nadużywanie środków 

przeczyszczających lub moczopędnych, ścisła dieta, głodówka lub bardzo 

wyczerpujące ćwiczenia fizyczne, 

 co najmniej dwa napady żarłoczności w tygodniu i stosowanie po nich 

sposobów prowadzących do redukcji wagi, przez przynajmniej trzy miesiące, 

trwała , przesadna troska o wagę i wymiary ciała. 

 

Symptomy bulimii: 

 
Wszyscy zaniepokojeni tym problemem powinni zastanowić się nad poniższymi  

objawami. Jeśli większość  z nich zauważyliście istnieje podejrzenie o początkach bulimii. 

 osoba  dużo je, lecz nie przybiera na wadze, 

  natychmiast po posiłku osoba zamyka się w toalecie i słychać odgłosy wymiotów, 

  podjadanie w tajemnicy przed innymi , bądź w dziwnych okolicznościach znikają z 

półek ciastka lub pieniądze, 



  na grzbietach dłoni widać blizny od wywoływania wymiotów, 

  powiększone gruczoły ślinowe, 

  objadanie się wysoko kalorycznym pożywieniem i po takiej uczcie wywoływanie 

środkami farmakologicznymi wymiotów, wypróżnień lub oddawanie moczu, 

  nadużywa leków, 

  przygnębienie, zmienne nastroje, 

 zawroty głowy, omdlenia, skarżenie się na bóle mięśni i gardła, 

 zniszczone szkliwo na zębach w wyniku działania kwasów żołądkowych podczas 

wymiotów, liczne zmiany próchnicowe, ubytki zębów i poważne schorzenia dziąseł 

 

 Powikłania bulimii: 
 

 osłabienie, 

 nadmierna próchnica zębów, 

 chrypka, 

 rozdęcie byzucha, 

 obrzęki nóg, 

 biegunki, 

 silne pragnienie, 

 duszność, zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienie, 

 skurcze mięśni, napady drgawek, 

 uszkodzenie gardła, przełyku oraz żołądka, 

 powiększenie ślinianek- efekt tzw. twarzy chomika. 

 nałogi- niektórzy uzależniają się od środków uspokajających, amfetaminy, czy 

alkoholu 

 zmienność nastrojów- bulimii często towarzyszy przygnębienie, ale także 

impulsywność i zmienność nastrojów 

 zaburzenia miesiączkowania 

 poczucie podporządkowania się jedzeniu- przed rozpoczęciem jedzenia większość 

chorych odczuwa nerwowość, zaczyna się pocić 

 poczucie samotności w tłumie- choć na pozór bulimik sprawia wrażenie osoby 

towarzyskiej to naprawdę czuje się bardzo samotny. Powodem jest konieczność 

ukrywania dziwacznych obyczajów. 

 

Jak należy leczyć   bulimię?  
 

O ile anoreksję da się zauważyć  bez problemu, to jednak gorzej jest na pierwszy rzut 

oka rozpoznać bulimię. Ale należy pamiętać że jest to choroba również ciężka jak anoreksja, 

nie tylko dla cierpiącej dziewczyny, ale i dla całej jej rodziny. Im wcześniej zostanie 

rozpoczęte leczenie, tym większe szanse na wyjście z nałogu. Chora, pomimo, że ma 

świadomość tego, że jej zachowanie nie mieści się w określonych normach, to jednak nie jest 

w stanie sama sobie pomóc, i fakt objadania się i wymiotów ukrywa przed otoczeniem. 

Dlatego środowisko, które ją otacza powinno być czujne. Wykrycie bulimii jest bardzo 

trudne. Jedyną dostępną wskazówką jest często dochodzący odgłos wymiotów z toalety, poza 

tym brak jest wyraźnych objawów. Wyznacznikiem choroby jest więc deklaracja osoby. 

Najbardziej naturalnym sposobem postępowania w przypadku wykrycia bulimii jest 

skierowanie do szpitala psychiatrycznego, ewentualnie zwrócenie się o pomoc do pielęgniarki 

środowiskowej. Wśród wielu metod stosowanych w leczeniu bulimii najczęściej 

wykorzystuje się dwie. Pierwsza polega na próbie zrozumienia problemów wywołujących 



trudności- kojarzona jest z terapią poznawczą i polega na określeniu myśli , które pojawiają 

się w związku z potrzebą wywołania torsji, a następnie na poszukiwaniu alternatywy w celu 

zredukowania chęci zwymiotowania.  Druga to leczenie farmakologiczne. .  

Jednak bezpośrednia pomoc polega na ciągłym czuwaniu nad chorą i wspieraniu jej. 

Jeżeli wiemy, że najtrudniejsza jest dla chorej pierwsza godzina po posiłku, wówczas należy 

zadbać oto aby chora nie miała możliwości  zwrócenia pokarmu. . Najważniejsze jednak jest 

dostarczanie chorej zajęć, gdyż niczym nie wypełniony czas stanowi zagrożenie 

Ogromnym źródłem pomocy są przyjaciele. Warto poprosić ich o czujność wobec chorej, a 

bliskich przyjaciół upoważnić do stanowczego zapobiegania samotnym wycieczkom do 

toalety. Jednak ten rodzaj pomocy sprawdza się tylko w przypadku, gdy młoda osoba wyraża 

zgodę. W przeciwnym razie przynoszą wiele niekorzyści, a nawet mogą doprowadzić do 

zerwania kontaktów z otoczeniem i pogłębić poczucie izolacji. 

 

Gdzie szukać pomocy? 

 
www.centrumzaburzenodzywiania.pl  Wrocław, ul. Piaseczna 38, tel. 515 481 545 

N.Z.O.Z Ośrodek Terapii i Psychoedukacji "KOMPAS", 

ul. Zwycięstwa 38A, Czeladź,  tel. 032 - 265-02-89, tel. kom. 0698-44-34-24 

Poradnia Zdrowia Psychicznego, Katowice, ul. Lompy 16, tel. (032) 258 02 32 

Szpital Dziecięcy w Klimontowie, Oddział Psychiatrii, tel.32 263 00 58, 263 84 29 

Katowice 40-708, ul. Franciszkańska 25, tel./fax. (032) 25-24-517 

Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia, Gliwice ul Asnyka 10, tel. 32  238 34 70 

 

 

 

 

http://www.centrumzaburzenodzywiania.pl/

