
Temat. Choroby cywilizacyjne- otyłość, anoreksja, bulimia. 

 

Zestaw ćwiczeń które mogą poprawić twoją sylwetkę i wzmocnić twoje mięśnie. 

https://www.youtube.com/watch?v=JXRDb-0ki74 

Na poprzedniej lekcji omówiony był temat  o OTYŁOŚCI i jak otyłość wpływa na 
nasze życie zdrowie. 

Napiszcie jakie produkty trzeba ograniczyć aby nie być otyłym. -na pocztę , lub 
na dziennik. 

 

 

Przesyła wam informacje o anoreksji i bulimii. 

Co to jest anoreksja? 

Najbardziej charakterystycznym objawem anoreksji jest uporczywe dążenie do zmniejszenia 
masy ciała. Osoby chore nie zaprzestają się odchudzać nawet wtedy, kiedy ich organizm jest 
wyniszczony. Największa zapadalność na jadłowstręt psychiczny przypada wśród dziewcząt 
pomiędzy 13. a 25. rokiem życia. Coraz częściej obserwuje się również anoreksię u 
mężczyzn. 
 
 
Na czym polega anoreksja? Zaburzenie to ma podłoże psychopatologiczne, polegające na 
obawie przed tyciem, zmianą kształtu ciała. Najczęściej anoreksja zaczyna się od 
odchudzania, które często jest sprowokowane niewinną uwagą na temat zmiany sylwetki, 
związanej z okresem dojrzewania. Osoba cierpiąca na jadłowstręt psychiczny odchudza 
się dalej, mimo osiągnięcia zaplanowanej wagi. Żadna waga nie jest dostatecznie niska, 
ponieważ chorzy nie akceptują swojego wyglądu. 

Co to jest bulimia? 

Bulimia to napady obżarstwa i następujących po nim wymiotów na zmianę z drakońskimi 
dietami. Choroba bardzo wyniszcza organizm i często rozwija się niezauważona przez 
przyjaciół lub rodzinę. Należy na nią bardzo uważać. Leczenie bulimii polega głównie na 
psychoterapii, jest trudne i długotrwałe. Jakie są objawy i przyczyny bulimii? 

Bulimia to poważne zaburzenie odżywiania. Niebezpieczne jest to, że objawy bulimii są 
często trudne do zauważenia nawet przez najbliższych. Bulimia sprawia, że osoba chora ma 
od kilku do kilkunastu w tygodniu napadów wielkiego apetytu. W międzyczasie stara się 
utrzymywać dietę. Bulimiczna uczta składa się zazwyczaj z potraw wysokokalorycznych 
pochłanianych bez opamiętania. Potem następuje ogromne poczucie winy i chora 
prowokuje wymioty lub nadużywa środków przeczyszczających i moczopędnych.  
Nie pozostaje to bez wpływu na organizm. Poraniona śluzówka jamy ustnej, uszkodzone 
szkliwo zębów od kwasu żołądkowego to tylko niektóre skutki choroby. Dołączają się do nich 
zaburzenia rytmu serca i cyklu miesięcznego, bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia, mdłości, 
zawroty głowy. 



Objawy bulimii: 

Na pierwszy rzut oka objawy bulimiimogą być niedostrzegalne, chora utrzymuje 

bowiem prawidłową wagę lub ma nieco nadwagi. Czasami ma lekko opuchniętą 

twarz. Podobnie jak anorektyczka, jest zafascynowana jedzeniem: wiele czyta 

na ten temat, zna na pamięć tabelę kalorii różnorodnych produktów. Nieraz po 

wspólnym obfitym posiłku chodzi do toalety i wymiotuje, zagłuszając 

charakterystyczny dźwięk np. włączeniem suszarki. Z reguły jednak do uczty 

zasiada, gdy nikogo nie ma w domu albo w nocy, by uniknąć przyłapania na 

gorącym uczynku. Dlatego choroba przez bardzo długi czas może pozostawać 

niezauważona. 

Leczenie bulimii 

Bulimiczki często zgłaszają się do lekarza po wielu latach wyniszczającej 

choroby. Z reguły mają większą motywację do leczenia niż anorektyczki, bo 

czują, że utraciły kontrolę nad jedzeniem i życiem. Ale nie jest to regułą, gdyż 

nierzadko trudno im jest wytrwać w leczeniu.  

Podstawą leczenia jest psychoterapia – zarówno indywidualna, rodzinna, jak i 

grupowa. Leczenie prowadzone jest w szpitalach psychiatrycznych lub na 

oddziałach dziennych (jeśli bulimiczka nie stosuje środków przeczyszczających 

i odwadniających). 

Pozdrawiam. E. Marczewska-Buk 

 

 

 


