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CELE 
 
� Zaznajomienie wychowanków z negatywnymi skutkami odchudzania                

i niewłaściwych diet 
� Uswiadomienie nłodzieży przyczyn anoreksji i bulimii 
� Uswiadomienie wychowankom jak groźnymi chorobami są anoreksja              

i bulimia  
� Zaznajomienie z charakterystycznymi objawami tych chorób 
� Wskazanie instytucji i osób wspomagających leczenie 
 
TOK ZAJĘĆ 
 
1. Wprowadzenie. 
W codziennej pogoni za urodą, figurą i powodzeniem niektórzy z nas nieco się 
gubią. Tak, niektórzy, ponieważ w pewnej części dotyczy to również 
mężczyzn. Nie okłamujmy się, telewizja i wszystkie media ciągle zasypują nas 
obrazami "idealnej" kobiety i doskonałego mężczyzny. Oczywiście są obrazy 
wyidealizowane, ale bardzo przemawiające do osób szczególnie wrażliwych na 
akceptację środowiska. 



I w ten sposób każda dziewczyna chce mieć figurę jak Claudia Schiffer,              
a chłopak posturę Sylwestra Stallone. A jak to osiągnąć, jak ma się 160 cm 
wzrostu i waży się 65 kg? Oczywiście zaraz w przerwie na reklamy albo na 
drugiej stronie dowiadujemy się o istnieniu magicznych diet oraz 
kieszonkowych wersji sprzętu kulturystycznego. I tu zaczyna się spirala 
śmierci. Kobiety rozpoczynają niekończące się cykle diet i odejmowania sobie 
od ust, a panowie wręcz konwulsyjnie zaczynają ćwiczyć i zajadać tzw. "koks" 
i co tam jeszcze koledzy z siłowni polecą.  
 
W ten sposób rozpoczyna się wiele smutnych historii ludzi opętanych 
wizerunkiem idealnego ciała. Niestety w 95% przypadków wizerunek ten 
pozostaje w sferze marzeń, ponieważ żadna dieta nie zamieni kobiety w panią 
Schiffer, żaden pan też nie upodobni się do Stallone. 
 
2. Projekcja filmu dotyczącego anoreksji – film dokumentalny. 
 
3. Dyskusja z młodzieżą na temat materiału filmowego – uczestnicy podają 

przykłady z życia codziennego, wychowawcy dzielą się swoimi 
spostrzeżeniami. 

 
4. Objawy anoreksji – wychowankowie starają się wypisać jak najwięcej 

widicznych symptomów tej choroby. Wychowawcy uzupełniają zebrane 
informacje. 

 
Zaczyna się niewinnie... od marzenia, żeby zostać modelką/modelem albo 
po prostu bardzo silnej potrzeby poprawienia wyglądu. Potem lista 
objawów rośnie w zastraszającym tempie, oto niektóre z nich:  

• Pomimo znacznej utraty wagi (poniżej 85% normy dla wieku i wzrostu) 
dieta jest kontynuowana  

• Nawet po spadku wagi rosnąca obawa przed przybraniem na wadze  

• Zanik okresu lub bardzo wydłużone okresy między menstruacjami  

• Pierwszy temat do rozmowy z taką osobą to jedzenie, kalorie, 
zawartość tłuszczu i diety  

• Spożywanie posiłków w samotności (wstyd przed innymi)  

• Gotowanie dla innych tzw. "zdrowych posiłków"  

• Wypadanie włosów  

• Zimne dłonie, nadmierne pocenie się stóp  

• Intensywne ćwiczenia fizyczne mające niejako poprawić figurę  

• Kłamstwa o ilości zjedzonych posiłków  

• Ogólne osłabienie  

• Wyczerpujące okresy "superaktywności"  



• Nadmierne owłosienie u dziewcząt 

• Nierówny puls (arytmia serca)  

• Sucha, łuszcząca się skóra  

• Krótki oddech  

 

Jeżeli masz więcej niż 4 objawy, najpierw zastanów się nad sobą, a jeżeli 
podejrzewasz siebie o skłonności do anoreksji - bezzwłocznie udaj się do 
lekarza! To jest choroba, którą należy leczyć! Nie leczona zabija w ok. 10% 
przypadków. 
 

 

 
 

Ostatnie stadium choroby potrafi doprowadzić organizm do skrajnego 
wyczerpania 

 
5. Przyczyny anoreksji – dyskusja w grupie na temat przyczyn anoreksji. Co 

sądzi młodzież na temat rozwoju choroby? 
 

Anorexia Nervosa - tak brzmi jej łacińska nazwa, jest jedną z nowych 
chorób cywilizacyjnych. Jednak spośród innych schorzeń wyróżnia ją 
szybko postępujące wyniszczenie organizmu, które pozostawia często już 
nieodwracalne zmiany. 

 

Przyczyny anoreksji  

• Zaburzone postrzeganie obrazu własnego ciała - chorzy nie zdają sobie 
sprawy z tego, jak bardzo są wyniszczeni, nie widzą swojej chudości. 

 
• Niezadowolenie z figury - prowadzi do obsesyjnego myślenia o jedzeniu             
i strachu przed przybraniem na wadze, co powoduje stosowanie diet 
odchudzających zwiększających ryzyko zaburzeń jedzenia. 

  
• Przekonanie, że szczupła sylwetka jest pomocą w życiu - wiele nastolatek 
jest przekonanych, że ładna figura pomoże im zdobyć dobrą pracę, znaleźć 
chłopaka, zapewni sympatię rówieśników oraz pozycję w rodzinie. 

 
• Negatywny stosunek do dojrzewania - dziewczęta cierpiące na anoreksję 



unikają kontaktu z innymi osobami, zwłaszcza z chłopcami. Zaprzeczają 
własnej seksualności. Często towarzyszy temu poczucie niepewności własnej 
atrakcyjności. 

• Lęk przed "dorosłością" - część kobiet cierpiących z powodu anoreksji boi 
się dojrzałości fizycznej i psychicznej. W wyniku unikania jedzenia sylwetka 
pozostaje podobna do dziecka przed okresem pokwitania, miesiączka nie 
pojawia się lub zanika. 

 
• Niska samoocena i brak wiary w siebie - osoby chore są solidne, 
koncentrują się na nauce, cechuje je duża potrzeba sukcesu, ale także 
niepewność, lęk przed niepowodzeniami, nadmierny krytycyzm wobec siebie.  

 

Bulimia 

Bulimia klasyfikowana przez DSM IV jako choroba psychiczna, jest 

zaburzeniem łaknienia. Występująca często jako następstwo anoreksji 

bulimia ma podobne podłoże psychiczne, różni się jednak objawami. Według 

DSM IV bulimia występuje gdy: 

 

A. Występują powtarzające się epizody objadania się. Epizody te 

charakteryzują się: 

  zjadaniem w krótkim okresie czasu ilości jedzenia większej, niż przeciętna 

zjadana przez przeciętnego człowieka w podobnych okolicznościach 

  poczucie utraty kontroli nad jedzeniem w czasie trwania epizodu 

objadania się. 

B. Powtarzają się nieprawidłowe zachowania kompensacyjne, mające na celu 

uchronienie się przed wzrostem wagi - takie jak prowokowanie wymiotów, 

nadużywanie środków przeczyszczających czy intensywne ćwiczenia fizyczne 

C. Epizody objadania się oraz niewłaściwe zachowania kompensacyjne 

objawiają się minimum dwa razy w tygodniu w okresie przynajmniej trzech 

miesięcy 

D. Samoocena jest pod przesadnym wpływem kształtu sylwetki oraz wagi 

ciała. 

E. Zaburzenia nie występują jako "przerwy" w anoreksji. 

Dodatkowo, według DSM IV bulimia ma dwa typy: 

  przeczyszczający, jeśli po ataku objadania się wywoływane są wymioty lub 

nadużywane środki przeczyszczające, oraz 



  nieprzeczyszczający, jeśli stosowane są inne nieprawidłowe zachowania 

kompensacyjne, jak na przykład intensywne ćwiczenia, wywoływanie zaś 

wymiotów i nadużywanie środków przeczyszczających jest nieregularne  

Bulimia polega więc na zjadaniu potężnych ilości pokarmu oraz pozbywaniu 

się go w nienaturalny sposób. Prowokowane w bulimii wymioty lub/i zabiegi 

przeczyszczające wywołują uczucie lekkości i podwyższają nastrój aż do 

euforii, przyspieszając równocześnie procesy redukowania ciężaru ciała.  

W zaawansowanym stadium bulimia powoduje zaburzenia w obrębie 

funkcjonowania przewodu pokarmowego utrudniające lub uniemożliwiające 

samoistne wypróżnianie, pogłębiając tym samym uzależnienie od środków 

przeczyszczających. 

Warto znać również symptomy - dzięki wiedzy jak objawia się bulimia być 

może uda się dostrzec ją odpowiednio wcześnie u bliskich... 

 

Bulimia – Symptomy 

  Znikanie w toalecie po posiłkach  

  Wielogodzinne ćwiczenia fizyczne  

  Sekretne, rytualne zachowania jedzeniowe  

  Przyjmowanie pokarmów ułatwiających wymioty  

  Obrażenia na grzbietowych powierzchniach dłoni powstające w wyniku 

pobudzania wymiotów  

  Erozja szkliwa i przebarwienia towarzyszące próchnicy zębów  

  Nieregularne miesiączkowanie  

  Senność, spowolnienie psychoruchowe  

  Odwodnienie skóry  

  Obrzęki stóp, dłoni, twarzy  

  Powiększenie ślinianek przyusznych  

  Nadżerki w przełyku i żołądku  

  Chrypka  

  Bóle w zakresie nerwu twarzowego,  

  Dzwonienie w uchu  

  Duże, występujące w krótkim czasie spadki masy ciała przebiegajace              

z objawami odwodnienia  

  Izolacja społeczna 
 

 


