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Jak sobie radzić z zaburzeniami jedzenia? 

 

O etiologii i symptomatologii w zaburzeniach łaknienia pisałam na łamach "Edukacji i 

Dialogu" w numerach 5/98 i 2/99; teraz chciałabym omówić sposoby opracowania i 

popularyzacji programów profilaktycznych i edukacyjnych, które mogłyby pomóc 

młodzieży w radzeniu sobie z tym poważnym problemem. 

 

Panuje przekonanie, iż anomalie rozwojowe dojrzewającej młodzieży można wytłumaczyć 

naturalnymi, przejściowymi zmianami psychofizycznymi, i nie widzi się potrzeby 

specjalistycznej ingerencji i ewentualnych działań korekcyjnych. Z uwagi jednak na rosnącą 

liczbę zachorowań właśnie w okresie adolescencji oraz to, że anoreksjai bulimia mogą 

przebiegać w sposób ostry, nawet zagrażający życiu pacjenta, tym większe znaczenie ma 

rychła i trafna diagnoza, która umożliwi właściwe postępowanie lecznicze. 

 

Drugim problemem, którego rozwiązanie może się przyczynić do radzenia sobie z tego 

rodzaju zaburzeniami, jest opracowanie i propagowanie programów edukacyjno-

profilaktycznych oraz ich realizowanie w środowiskach szczególnie podatnych na zaburzenia 

oraz wśród osób pozostających w bliskim kontakcie z dziećmi i młodzieżą oraz mających 

duży wpływ na kształtowanie ich osobowości i modelowanie zachowań. 

 

Kryzys tożsamości, problemy z identyfikacją płciową, nieadekwatna i niestabilna samoocena, 

upadek dotychczasowych autorytetów, pozostawanie pod silnym wpływem grupy 

rówieśniczej i mody, wyolbrzymianie problemów, a wreszcie nadmierne skupianie się na 

własnym ciele i dokonujących się w nim zmianach, to tylko niektóre determinanty 

wyzwalające częstokroć niekonstruktywne sposoby radzenia sobie przez młodych ludzi z 

"normalnymi" trudnościami życiowymi. Dlatego w procesie programowania działań 

edukacyjnych i profilaktycznych ważny jest nie tylko treściowy aspekt komunikacji (jakość i 

rodzaj przekazywanych informacji), ale i aspekt relacyjny (forma kontaktu edukatora z 

młodzieżą). 

 

Okazuje się, iż coraz większa liczba dzieci i młodzieży podejmuje działania autodestrukcyjne 

(nadużywanie narkotyków, leków, alkoholu, szybka jazda samochodem, wyczynowe 

uprawianie niebezpiecznych sportów, samookaleczanie się, niehigieniczny tryb życia, 

restrykcyjne praktyki żywieniowe itp.) bez zachowania umiaru, środków ostrożności, a także 

bez świadomości groźnych, a często nieodwracalnych skutków, jakie one niosą. Owe 

ryzykowne zachowania oznaczają działania zwiększające prawdopodobieństwo pojawienia 

się niekorzystnych konsekwencji psychologicznych, społecznych i zdrowotnych (Kazdin 

1996). W ich wyniku dochodzi do zaburzeń w różnych obszarach funkcjonowania 

emocjonalnego (np. zmienność nastroju, nagłe przechodzenie od stanów euforycznych do 

depresyjnych, nieumiejętność nawiązywania trwałych więzi uczuciowych, nieufność), 



poznawczego (np. zaburzenia spostrzegania schematu własnego ciała, przecenianie roli 

wyglądu fizycznego w osiąganiu powodzenia życiowego, zbyt częste korzystanie z 

mechanizmów obronnych, nieadekwatna i niestabilna samoocena) i behawioralnego (np. 

czynności kompulsywne, nadaktywność, rywalizacja w wielu sferach działalności 

jednocześnie), co w znacznej mierze rzutuje na przyszłość jednostki, jej wybory, decyzje, 

postawy, stosunki społeczne, czyli szeroko rozumiany jej dalszy rozwój. Tym ważniejsza 

wydaje się dbałość o zdrowie psychiczne osób będących w tym trudnym rozwojowo stadium 

życia i objęcie ich edukacją prozdrowotną oraz działalnością profilaktyczną. 

 

Niewątpliwie ważnym powodem nadawania szczególnego znaczenia profilaktyce mającej na 

celu zapobieganie wystąpieniu i rozwojowi zaburzenia są ograniczone możliwości leczenia. 

Atutem profilaktyki jest też to, iż obejmuje ona jednocześnie swym zasięgiem duże grupy 

ludzi, a prowadzone w jej ramach kampanie są tańsze od długotrwałego postępowania 

klinicznego i nie zawsze skutecznej rehabilitacji. Problem zasadności prowadzenia 

profilaktyki i edukacji społeczeństwa dotyczy między innymi zaburzeń jedzenia. Są one 

bowiem formą uzależnienia, a zatem podlegają niebezpieczeństwu nawrotów, zwłaszcza pod 

wpływem działania czynników stresujących albo przerodzenia się w inny, niekonstruktywny 

sposób radzenia sobie z trudnościami (np. ucieczka w alkohol, narkotyki czy zaniechanie 

jakichkolwiek działań oraz sztywne stosowanie mechanizmów obronnych). Zapobieganie 

ekspresji zaburzeń łaknieniawobec niedostatków współczesnej medycyny, farmakologii i 

psychologii jest zatem częstokroć jedynym sposobem ustrzeżenia potencjalnego pacjenta 

przed śmiercią lub zgubnymi konsekwencjami tej chronicznej choroby. Celem działań 

profilaktycznych jest więc przede wszystkim zmniejszenie zasięgu działania czynnika 

zagrażającego (np. niedopuszczenie do obniżania się granicy wieku potencjalnych bulimików 

i anorektyków) oraz (lub) zredukowanie liczby i natężenia symptomów świadczących o 

zagrożeniu występowania zaburzeń jedzenia. 

* 

Ze względu na to, iż - jak wspomniano - zaburzenia łaknienia można uznać za swoisty sposób 

radzenia sobie jednostki w trudnych sytuacjach, należałoby propagować także programy o 

charakterze edukacyjnym, pozwalające w przyszłości aktywnie i konstruktywnie mierzyć się 

z problemami, a usprawniające ich rozwikłanie trudne sytuacje i swoje kompetencje 

poddawać rzetelnej i obiektywnej ocenie. Tego rodzaju działania mające na celu ochronę 

przed często patologicznymi sposobami radzenia sobie powinny być zalecane rodzinom i 

instytucjom opiekuńczym czy wychowawczym od wczesnego dzieciństwa, co nie 

dopuściłoby do kształtowania się pasywnego stylu radzenia sobie z trudnościami, w skrajnych 

zaś przypadkach do ekspresji autodestrukcyjnych zachowań w przyszłości. 

 

Uczenie sprawnego pokonywania trudności miałoby na celu trenowanie sposobów 

realistycznego radzenia sobie z problemami, pobudzanie twórczego i elastycznego myślenia, 

nazywanie i ujawnianie swoich myśli, przekonań i uczuć w relacji z innymi ludźmi, naturalne 

przyjmowanie porażek i czerpanie z nich życiowej nauki, nauczenie umiejętności szukania 

pomocy i dostrzegania wsparcia w najbliższym otoczeniu, budowanie stabilnego obrazu "ja" - 

adekwatnego do rzeczywistych kompetencji, zdolności i indywidualnych właściwości 

jednostki, oraz - co ważne w przypadku zaburzeń jedzenia - ograniczenie czynnika 

rywalizacji i niszczycielskiego dążenia do perfekcjonizmu we wszystkich obszarach 

aktywności. Tak rozumiana edukacja powinna być nastawiona na działania w grupach 



bezpośredniego ryzyka (dzieci i młodzież ) w kręgach osób pozostających z nimi w bliskim 

kontakcie (rodzice, nauczyciele, trenerzy i inni opiekunowie). 

 

Stała opieka dorosłych, sprawowana uważnie, kompetentnie, wrażliwie i konsekwentnie 

chroni dziecko nie tylko przed podejmowaniem ryzykownych działań, ale zwiększa też 

jednocześnie szeroko rozumiane zdolności adaptacyjne młodego człowieka, sprzyja 

rozwojowi jego zdolności, kompetencji, wrażliwości społecznej, zapewnia poczucie 

skuteczności, mocy oraz sprawstwa w sytuacjach problemowych, a zatem jest czynnikiem 

prowokującym i wzmacniającym pozytywne zmiany rozwojowe. Umiejętne i świadome 

stawianie dziecku zadań, stwarzanie bezpiecznych warunków do ich nieskrępowanej i 

spontanicznej realizacji, przyzwolenie na eksperymentowanie i popełnianie błędów 

przyczyniłoby się zapewne do obiektywnego interpretowania przez nie w przyszłości sytuacji 

trudnych i trafnego dobierania środków zaradczych. 

 

Poza realizowaniem tego rodzaju programów edukacyjnych jest konieczne szerzenie wiedzy 

przybliżającej problematykę zaburzeń jedzenia wśród młodzieży i rodziców, nauczycieli, 

trenerów i innych osób sprawujących opiekę nad młodymi ludźmi. Ten rodzaj edukacji 

uzasadnia poniekąd realizowanie omawianych wyżej programów ochronnych, gdyż nazywa i 

charakteryzuje zagrożenia, jakie towarzyszą różnym stadiom rozwojowym. 

Odpowiedzialnymi za tego rodzaju działalność uczyniłabym lekarzy, psychologów, a także 

osoby, które dzięki własnym doświadczeniom czy też przeżyciom swoich bliskich dysponują 

odpowiednią wiedzą. Ten nurt interwencji powinien opisywać zasięg zjawiska, jego specyfikę 

i grupy ryzyka na danym terytorium; analizować symptomatologię, czyli podstawowy 

syndrom zakłóceń rozwoju i niepokojące niespecyficzne objawy nasuwające podejrzenie 

nieprawidłowości w sferze odczuwania i realizowania potrzeby pokarmowej; dawać 

orientację w lokalizacji i profilu działalności różnego rodzaju instytucji mogących pośrednio 

lub bezpośrednio się przyczynić do walki z chorobą. 

 

Oprócz tak sprofilowanych programów edukacyjnych jest ważne opracowanie i wdrażanie 

programów profilaktycznych mających na celu zapobieganie ekspresji zaburzeń łaknienia w 

ogóle bądź uniemożliwiających wybuch ich pełnego, specyficznego syndromu. Tego rodzaju 

interwencja może przybierać wieloraką postać i uruchamiać zróżnicowane metody 

oddziaływania. Do zadań, jakie powinny spełniać programy profilaktyczne, zaliczyłabym: 

propagowanie zdrowego trybu życia; szerzenie wiedzy na temat dietetyki; ćwiczenie 

umiejętności komponowania posiłków dostosowanych do wieku rozwojowego i aktualnych 

potrzeb organizmu, podsuwanie młodym ludziom pomysłów na zdrowe sposoby podnoszenia 

własnej atrakcyjności oraz pobudzanie indywidualnej kreatywności w tym zakresie, nabranie 

dystansu do własnej fizyczności, nieprzecenianie wagi wyglądu zewnętrznego jako źródła 

powodzenia w życiu osobistym i zawodowym, kształtowanie się świadomości własnego ciała, 

trafne interpretowanie informacji płynących z wnętrza organizmu, uczenie się czerpania 

przyjemności z kontaktu z własnym ciałem i akceptowanie go takim, jakim jest. 

* 

Omawiane do tej pory założenia i cele programów interwencyjnych były związane z 

profilaktyką pierwszego stopnia, dotyczyły zatem osób, które nie doświadczyły jeszcze 

zaburzeń określonego rodzaju. Ich zadaniem byłoby niedopuszczenie do wystąpienia 



pewnych zachowań i symptomów (tutaj: rygorystycznych, autodestrukcyjnych praktyk 

żywieniowych). Z kolei profilaktyka drugiego stopnia dotyczyłaby tych osób, u których 

zauważono pierwsze niepokojące sygnały (np. nagła i znaczna utrata wagi, wzmożona 

aktywność, częste stany przygnębienia) mogące grozić w przyszłości wybuchem któregoś ze 

specyficznych zaburzeń jedzenia. I w jednym, i w drugim przypadku nie wystarczą 

sporadyczne, okazjonalne działania. Zarówno programy edukacyjne, jak i profilaktyczne 

powinny obejmować szerokie grupy społeczne w sposób systematyczny i konsekwentny. Z 

kolei współdziałanie edukatorów mogłoby się przyczynić do zwiększenia skuteczności 

realizowanych praktyk oraz zasięgu oddziaływania tychże programów. I tak, w przypadku 

zaburzeń łaknienia profilaktyce i edukacji przez środki masowego przekazu, reklamę, sztukę, 

specjalistyczne porady, treningi, warsztaty itp. powinni być poddani równocześnie rodzice, 

nauczyciele i młodzież. Ze względu na to, iż grupą bezpośrednio zagrożoną i podlegającą 

działaniom interwencyjnym jest ucząca się młodzież, wydaje się zasadne włączenie 

programów edukacji prozdrowotnej (także w zakresie zaburzeń łaknienia) do systemu nauki 

szkolnej. Uczyniłoby to owe oddziaływania bardziej naturalnymi, np. dzięki znajomości 

elementów budujących fizyczne i społeczne otoczenie młodych ludzi. Ponadto dawałoby to 

gwarancję dotarcia do szerszego audytorium niż w przypadku realizowania działań 

interwencyjnych przez inne placówki poza planem obligatoryjnych zajęć szkolnych. 

 

Praktyczne doświadczenia dotyczące omawianej tematyki potwierdzają żywotność problemu, 

jego niepokojącą eskalację oraz luki informacyjne w tym zakresie z jednej strony, z drugiej 

zaś ukazują olbrzymie trudności w dostępności programów oraz braki w zakresie działań 

profilaktyczno-edukacyjnych. Do tego rodzaju wniosków uprawnia mnie, jak sądzę, 

współpraca z paroma poznańskimi szkołami, w których zatrudnieni tam psychologowie i 

pedagodzy nie są w stanie skutecznie interweniować w tak dużych zespołach bądź też nie 

dysponują odpowiednią wiedzą, kompetencjami i materiałami umożliwiającymi szerzenie 

profilaktyki i edukacji na temat narkotyków, leków i alkoholu, rozwoju psychoseksualnego, 

AIDS, zaburzeń jedzenia itp. Już choćby ten fakt uzasadnia konieczność podjęcia 

odpowiednich działań poprzedzonych wspólną twórczą refleksją środowiska lekarzy, 

psychologów, pedagogów, rodziców i nauczycieli. 

 


