
 Διαηροθικές διαηαρατές  
η μάζηιγα ηης εποτής μας.  

Αίηια, ζσνέπειες και θεραπεία.  

ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΛΑΠΟ BSc, MSc 

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΟ-ΔΙΑΣΡΟΦΟΛΟΓΟ 

 

 

ΑΝΘΙΑ ΥΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ BSc, MSc 

ΦΤΥΟΛΟΓΟ-ΦΤΥΟΘΕΡΑΠΕΤΣΡΙΑ 

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΧΝ ΔΙΑΣΑΡΑΥΧΝ 

& ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ 
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Δηαηαναπή ζηεκ 
πνόζιερε ηνμθήξ   

 

Δηαηνμθηθέξ Δηαηαναπέξ    



BODY IMAGE – ςμαηηθή 
Γηθόκα 



BODY IMAGE – ωμαηική Εικόνα  (.Ε) 



BODY IMAGE – ωμαηική Εικόνα  (.Ε) 

...Η  .Γ  δεκ ακηαπμθνίκεηαη πάκηα ζηεκ πναγμαηηθόηεηα 



BODY IMAGE – ωμαηική Εικόνα  (.Ε) 



Πα πενηζζόηενα από αοηά ηα παηδηά  
θαη ημοξ εθήβμοξ δεκ έπμοκ  

δηαηνμθηθή δηαηαναπή  

Πα πενηζζόηενα έθεβα θμνίηζηα  
εθθνάδμοκ ακεζοπίεξ γηα ημ βάνμξ  

ημοξ θαη θάκμοκ ακμνζόδμλεξ δίαηηεξ 



Body Image - Άζθεζε 



BODY IMAGE – ωμαηική Εικόνα  (.Ε) 



Ακαπηύζζεηαη ζε έκα άημμμ ζημ μπμίμ ε 
δίαηηα θαη ε θαθμπμίεζε μέζς ημο 

θαγεημύ πνεζημμπμηείηαη ςξ μεπακηζμόξ 
άμοκαξ γηα κα ακηημεηςπίζεη ημ άημμμ 

πνμζςπηθά πνμβιήμαηα, δηαπνμζςπηθέξ 
ζπέζεηξ θαη άιιεξ δύζθμιεξ 

θαηαζηάζεηξ.  

ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΣΑΡΑΧΗ  
 
 

ΔΙΑΣΑΡΑΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΡΟΦΗ 



Αιηιολογία 

    Γνλίδηα 

Ημοιημύνα/Ημηκςκία 

  Ννμζςπηθόηεηα 

Γλειηθηηθμί Νανάγμκηεξ 

  Μηθμγεκεηαθό Νενηβάιιμκ 



Παπάγονηερ  πος πποδιαθέηοςν 

    για διαηποθικέρ διαηαπασέρ 

ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ /ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 ΠΟΛΤΠΛΟΚΑ ΜΗΝΤΜΑΣΑ ΑΠΟ ΜΜΔ 

 Η ΠΙΔΗ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΔ       ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΟΜΟΡΦΙΑ 

 ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΔΜΦΑΝΙΗ          ΠΗΓΗ ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ 



Οι Διαηποθικέρ Διαηαπασέρ  

είναι επιδημία ζε σώπερ όπος 

ςπάπσει εςμάπεια ςλικών 

αγαθών και πληθώπα 

ηποθίμων 



Παπάγονηερ Διαηποθικών 

Διαηαπασών 

 

  ΑΚΘΡΖΓΓΖΚΕ  ΔΖΑΠΞΜΦΕ ΠΩΚ ΙΓΘΩΚ ΠΕΟ  ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑΟ  

  ΑΞΚΕΠΖΗΕ ΟΩΙΑΠΖΗΕ ΓΖΗΜΚΑ ΟΠΖΟ ΙΕΠΓΞΓΟ 
   
 
     ΑΞΚΕΠΖΗΕ ΟΩΙΑΠΖΗΕ ΓΖΗΜΚΑ ΟΠΖΟ ΗΜΞΓΟ 

ΟΙΚΟΓΓΝΓΙΑΚΟ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝ  

  ΙΕΠΓΞΓΟ ΟΓ ΟΡΚΓΕ ΔΖΑΖΠΑ  ΜΞΖΔΜΡΚ ΝΞΜΠΡΝΜ  
     ΟΠΖΟ ΗΜΞΓΟ 



Παπάγονηερ Διαηποθικών 

Διαηαπασών 

 

   ΓΚΠΜΚΕ ΗΞΖΠΖΗΕ ΑΝΜ ΙΓΘΕ ΠΕΟ ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑΟ  
      ΓΖΑ ΠΜ ΡΝΓΞΒΑΞΜ Ή ΓΖΑ ΠΜ ΟΩΙΑ ΠΕΟ ΗΜΞΕΟ 

   ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑΗΜ ΠΞΑΡΙΑ 

ΟΙΚΟΓΓΝΓΙΑΚΟ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝ  

  ΝΞΜΒΘΕΙΑΠΖΗΕ ΓΗΦΞΑΟΕ ΟΡΚΑΖΟΘΕΙΑΠΩΚ:   
      Απνπζία πλαηζζεκαηηθήο Έθθξαζεο  Αλνξεμία 

      πλαηζζεκαηηθό Γξάκα     Βνπιηκία, Υξήζε Οπζηώλ 

  ΟΓΛΜΡΑΘΖΗΕ ΗΑΗΜΝΜΖΕΟΕ  Υαμηλή αςηοεκηίμηζη, ενοσέρ, 

                                                                                            απνηηική .Ε. 

 

 ΟΡΚΑΖΟΘΕΙΑΠΖΗΕ ΗΑΗΜΝΜΖΕΟΕ    Αποζύνδεζη από ηο ζώμα,      

                                                                                           ηον εαςηό, ηην ππαγμαηικόηηηα. 

 



 σκαηηθέο Αλσκαιίεο θαηά ηελ παηδηθή 
ειηθία – αξλεηηθή εηθόλα γηα ην ζώκα 

     

 Απόξξηςε από άηνκν/πξόζσπα ζεκαληηθά 

    γηα ην παηδί 

 Δπηζεηηθόηεηα από άιια παηδηά  

Παπάγονηερ Διαηποθικών 
Διαηαπασών 

 
ΓΞΓΛΙΚΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΓ 



 Υακόο/Θάλαηνο  αγαπεκέλνπ πξνζώπνπ 

    ρσξίο ην άηνκν λα ζξελήζεη ηθαλνπνηεηηθά 

Παπάγονηερ Διαηποθικών 

Διαηαπασών 

 
ΓΞΓΛΙΚΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΓ 

 Μεηαηξαπκαηηθό ηξεο πξηλ ή θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηεο εθεβείαο (Εισβολή, Πόλεμος, Ατύχημα, Κακοποίηση, ή 
άλλο συμβάν που απείλησε την ζωή του ατόμου) 

 Αιιαγή ζρνιείνπ        άγρνο αξλεηηθά  

                                       ζπλαηζζήκαηα ζην παηδί     



 Οηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ πνπ πξνθάιεζε 

ελνρέο θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα  

 Σπθιή ηήξεζε δίαηηαο από ην παηδί κε 

απνηέιεζκα  ηα ζεηηθά ζρόιηα λα νδεγήζνπλ 

ζηελ αλνξεμία (ηειεηνκαλία θαη αλάγθε γηα 

αλαγλώξηζε θαη έγθξηζε) 

 Δμάξηεζε από νπζίεο (λαξθσηηθά, αιθνόι, θιπ)  

ΓΞΓΛΙΚΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΓ 

     Παπάγονηερ Διαηποθικών 

Διαηαπασών 

 

 Δθεβεία-σκαηηθέο αιιαγέο 



Παπάγονηερ Διαηποθικών 

Διαηαπασών 

 

 Κεονςηηθή  ηειεημμακία  

 Αμεπακία γηα εηιηθνηκή  έθθναζε 
ζοκαηζζεμάηςκ  

 Αλάγθε γηα ηθαλνπνίεζε θαη επραξίζηεζε  ησλ 

άιισλ ππνβηβάδνληαο ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο 

 Έιεγπμξ ζοκαηζζεμάηςκ («δεν είναι επιτρεπτό», «δεν 

αρμόζει»)  

ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ 



Παπάγονηερ Διαηποθικών 

Διαηαπασών 

 

 Έκημκε ακάγθε γηα ακαγκώνηζε θαη απμδμπή  

ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ 

 Άηνκν κε εκκνλέο, Άγρνο θαη Έληνλε Αλεζπρία 

 Νηξνπαιό άηνκν πνπ δελ δηεθδηθεί ηα δηθαηώκαηα  

   ηνπ θαη αηζζάλεηαη θνηλσληθά αλεπαξθήο  

 Τπεξβνιηθή ζύλδεζε κε έλα «απηαξρηθό» γνληό   

   Αλεζπρία γηα απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία 



Θόγς πιεζώναξ παναγόκηςκ πμο 
πνμδηαζέημοκ έκα άημμμ γηα 

Δηαηνμθηθή Δηαηαναπή είκαη πμιύ 
δύζθμιμ κα πνμβιέρμομε πμημ άημμμ 
ζα ακαπηύλεη μηα ηέημηα δηαηαναπή.  

Δηαηνμθηθέξ Δηαηαναπέξ 



 

 Γηα πξνβιεκαηηζκό: 
Η ειηθία πνπ απαηηεί ε θνηλσλία από ηα παηδηά λα 
σξηκάζνπλ θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ ελήιηθεο όιν 
θαη κηθξαίλεη. Πνιιά δελ είλαη έηνηκα λα ην πξάμνπλ.  

 

 Πξόηππα παηδηώλ (θνξίηζηα) – ηειεόξαζε, πεξηνδηθά  

         δύζθνιν, αθαηόξζσην λα επηηεπρζνύλ.  

 

 Η αμία ηνπ ιεπηνύ ζώκαηνο έρεη ππεξηνληζηεί. Σν ιεπηό 
ζώκα επηδεηθλύεηαη σο ην θπξηόηεξν πξνζόλ γηα λα 
πεηύρεη θάπνην θνξίηζη (     Απηνεθηίκεζε). 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ 



“Οημ μοαιό μμο ήηακ ημ πςξ κα θάς ιηγόηενμ  
θαη πςξ κα λεγειάζς ηεκ μεηένα μμο  

όηη έθαγα. Ημίηαδα θάζε μένα ημ ζώμα μμο κα  
δς ακ είπα πάνεη βάνμξ. Δογηδόμμοκ  

ζοκέπεηα, πάκς από 15 θμνέξ ηεκ εμένα. 
 Ε πενίμδμξ μμο ζηαμάηεζε, είπα γίκεη ζθειεηόξ, 
 αιιά δεκ μπμνμύζα κα δς ηεκ πναγμαηηθόηεηα. 

 Οηα μάηηα μμο ήμμοκ παπμοιή  
αιιά έπνεπε κα πάζς θαη άιιμ βάνμξ.  
Ήηακ θόιαζε θαη ήμμοκ μόκε μμο....”   

 
ΟΜΦΖΑ  

ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ 



Η παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ 

ζπλίζηαηαη ζε έλαλ παξάινγν 

θόβο ηος αηόμος όηι είναι 

ςπέπβαπο κε απνηέιεζκα λα 

αξλείηαη ηελ πξόζιεςε 

ηξνθήο γηα κεγάιν δηάζηεκα 

Δεν ππέπει να ζςγσέεηαι με ηην έλλειτη όπεξηρ (διόηι ηο 

άηομο έσει θςζιολογική όπεξη αλλά παπόλα αςηά 

επιβάλλει ζηον εαςηό ηος αςζηηπή ζηέπηζη θαγηηού).  

ΨΥΧΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ 



Όηακ ε δίαηηα γίκεηαη απεηιή ...  
(Κνηηήνηα ακμνελίαξ) 
 
Άνκεζε ημο αηόμμο κα δηαηενήζεη ημ βάνμξ ημο ζημ επίπεδμ 
(ή πάκς από ημ επίπεδμ) ημο ειάπηζηα θοζημιμγηθμύ γηα ημ 
ύρμξ θαη ηεκ ειηθία ημο 
 
Έκημκμξ θόβμξ γηα αύλεζε ζςμαηηθμύ βάνμοξ 
 
Αμεκόννμηα  
 
Δηαηαναγμέκε εηθόκα ημο ζώμαημξ 
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Αύγνπζηνο 2006 
 
Luisel Ramos:  
Μνληέιν (Οπξνπγνπάε)  
Αηηία: θαξδηαθή αλεπάξθεηα 
Ύςνο: 1,75κ.  
Βάξνο: 44 θηιά (ΒΜΙ: 14,36) 
Ηιηθία ζαλάηνπ: 22 εηώλ  
 
Δίρε αξθεηέο κέξεο λα θάεη 
Γίαηηα: καξνύιη & diet Cola   
(3 κήλεο πξηλ θαηαιήμεη) 

Νόσος που σκοτώνει! 



Ννέκβξηνο 2006 
 
Ana Carolina Reston: κνληέιν (Βξαδηιία)  
Ύςνο: 1,73κ. Βάξνο: 40 θηιά (ΒΜΙ: 13,36) 
Αηηία: Νεθξηθή δπζιεηηνπξγία –  
Γεληθεπκέλε κόιπλζε 
Ηιηθία ζαλάηνπ: 21 εηώλ  

Νόσος που σκοτώνει! 



Φεβξνπάξηνο 2007 
 
Eliana Ramos:  
Μνληέιν (Οπξνπγνπάε)  
Ύςνο: 1,73κ.  
Αηηία ζαλάηνπ:  
έκθξαγκα κπνθαξδίνπ 
Ηιηθία ζαλάηνπ: 18 εηώλ  

Νόσος που σκοτώνει! 



Ννέκβξηνο 2010 
 
Isabelle Caro:  
Μνληέιν – εζνπνηόο (Γαιιία)  
Ύςνο: 1,65κ. 
Χακειόηεξν βάξνο: 25 θηιά! (ΒΜΙ: 9,18!) 
Αηηία ζαλάηνπ: αλαπλεπζηηθό (λνζειεία) - 
αλνζναλεπάξθεηα 
Ηιηθία ζαλάηνπ: 28 εηώλ  
 
Λίγν κεηά ηνλ ζάλαηό ηεο, ε κεηέξα ηεο 
απηνθηόλεζε θαηεγνξώληαο ηνλ εαπηό ηεο.  

Νόσος που σκοτώνει! 



Kate Chilver ήηαλ 32 ρξ. Καη δπγηδε  25 θηιά 
 
Ήηαλ ηόζν αδύλαηε πνπ ην ζηνκάρη θαη ην 
έληεξό ηεο είραλ λεθξώζεη αθνύ δελ 
αηκαηώλνληαλ. 
 
«Δίρε ηελ πην ζνβαξή αζζέλεηα πνπ έρσ δεη 
ζε αζζελή» ιέεη ε ςπρνιόγνο Frances 
Connan πνπ ηελ παξαθνινπζνύζε  

Νόσος που σκοτώνει! 



To 1976 ε Κάνεκ με ύρμξ 1,65 δύγηδε 38 θηιά 





 Απόηνκε θαη ζεκαληηθή ειάηησζε 

βάξνπο 

 Απώιεηα κπτθήο κάδαο 

 Αλαζηνιή αλάπηπμεο (ρακειό 

ύςνο)  

 Οζηεοπόπωζη  

 Αθπδάησζε  

 Πξεζκέλνη ζηεινγόλνη αδέλεο 

 Γπζθνηιηόηεηα 

 Πξνβιήκαηα ύπλνπ  

 Ναπηία 

 Μνύδηαζκα άθξσλ/θξύα άθξα 

 Οηδήκαηα θάησ άθξσλ 

 Σξηρόπησζε 

 Οδνληηθή δηάβξσζε 

 Υλνύδη ζε άθξα, πιάηε, 

πξόζσπν 

 Κηηξηληζκέλεο παιάκεο ρεξηώλ 

θαη πέικαηα πνδηώλ 

 Τπόηαζε 

 Καπδιακέρ αππςθμίερ 

 Αλαηκία  

 Ακελόξξνηα 

 Μειωμένη ανοζία 

 Απνξξύζκηζε ζπξενεηδηθήο 

ιεηηνπξγίαο 

 Γπζαλνρή ζην θξύν (ππνζεξκία) 

 Μεησκέλε libido 

Κλινικά χαρακτηριστικά 



Η δηαθνξά κεηαμύ πγηεηλήο 

δίαηηαο θαη Ν. Αλνξεμίαο 
    Τγιεινή Διαηποθή  
 Μηα πξνζπάζεηα λα ειέγμεη 

θαλείο ην ζσκαηηθό ηνπ βάξνο. 

 Η απηνεθηίκεζε ηνπ 

δηαηηώκελνπ εμαξηάηαη από 

πνιύ πεξηζζόηεξα πξάγκαηα 

πέξα από ην ζσκαηηθό ηνπ 

βάξνο θαη ηελ εμσηεξηθή 

(ζσκαηηθήο) ηνπ εηθόλα. 

 Σν ράζηκν βάξνπο  ηξόπνο 

γηα βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο 

εμσηεξηθήο εκθάληζεο.   

 ηόρνο  λα ραζεί ην πεξηηηό 

βάξνο κε ηξόπν πγηεηλό.  

    Ν. Ανοπεξία 
 Μηα πξνζπάζεηα λα ειέγμεη 

θαλείο ηε δσή θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 

 Απηνεθηίκεζε βαζίδεηαη 

εμνινθιήξνπ ζηα θηιά θαη ζην 

λα γίλεη θαλείο όζν ην δπλαηόλ 

πην ιεπηόο. 

 Υάζηκν βάξνπο  ηξόπνο γηα 

επίηεπμε επηπρίαο.  

 Λεπηή  Σν κόλν πνπ έρεη 

ζεκαζία, ε πγεία δελ ηίζεηαη 

σο αλεζπρία.   

 

 

 



Ννμζςπηθόηεηα 

Νανόιμ πμο θάζε ακμνεθηηθό άημμμ είκαη 

λεπςνηζηό, εκημύημηξ οπάνπμοκ θμηκά 

παναθηενηζηηθά  ζηα  άημμα με Κ. Ακμνελία. 



 
 ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ 

      

 Δπζπλείδεηα θαη πξνζηαηεπηηθά άηνκα κε κεηξηθά 
έλζηηθηα. 

 

 Αλάγθε γηα λα πξνζθέξνπλ επραξίζηεζε ζηνπο άιινπο: 
 Ιθαλνπνίεζε αλαγθώλ 

 Αληαπόθξηζε πξνζδνθηώλ 

 

 Άηνκα πνπ επηδηώθνπλ ηελ επηηπρία. 

 

 Δπηδεηνύλ ηελ επηβξάβεπζε/επηβεβαίσζε.  

 

 Αγαπεηά, νξγαλσκέλα, ήζπρα, ππεξβνιηθά επγεληθά 
θαη πάληα ιεηηνπξγνύλ βάζε ησλ θαλόλσλ ηεο 
νηθνγέλεηαο. 



 

Καηά ηελ εθεβεία: 

 πλαηζζήκαηα ζπκνύ ή επαλάζηαζεο, αλάγθε γηα 
αλεμαξηεζία  «ακαξηία», «ιάζνο» «ληξνπή». 

 
 

   

Σν άηνκν ληώζεη ηε δσή ηνπ εθηόο ειέγρνπ. 



Πνηέ δελ αηζζάλεηαη αξθεηά θαιό.  

 

             πάληα απνηπρεκέλν 

Υακέλε αίζζεζε ηνπ εαπηνύ θαη ησλ 
αλαγθώλ  θαη πξνηεξαηνηήησλ. 



 

«Γελ αμίδσ ηίπνηα» 

 

«Δίκαη θαθό άηνκν» 

 

«Δίκαη ζθάξηε/νο» 



Αηζζήμαηα πνμξ ημκ εαοηό: 

«Νηξνπή θαη αεδία» 



Ε νίδα ημο θαθμύ… 

ΑΤΣΟΕΚΣΘΜΗΗ  



 Πμ άημμμ παίνκεη αοηό πμο πημ πμιύ 
πνεηάδεηαη  ηεκ επηβνάβεοζε ηεξ θμηκςκίαξ.  
 

 Ηνομμέκε αδοκαμία θη απειπηζία ιόγς 
ακηθακόηεηαξ κα ειέγλεη άιιμοξ ημμείξ ηεξ 
δςήξ ημο. 

Οώμα: ημ ακηηθείμεκμ πμο είκαη ημ 
πημ αζθαιέξ κα ειέγλεη ημ άημμμ 
μέζς δίαηηαξ 

 Μ έιεγπμξ ζώμαημξ     ημ μεγαιύηενμ επίηεογμα 
    θαη ε θαιύηενε αοημπεηζανπία 



  Άημμα πμιύ ελανηεμέκα από γμκείξ. 

Γζςηενηθή Ούγθνμοζε:  
Ακάγθε γηα ακελανηεζία ΓΚΑΚΠΖ αίζζεζεξ            
ακηθακόηεηαξ γηα ακελανηεημπμίεζε από γμκείξ. 
 



 Λίπορ / Πάσορ                                       Λιπόβαπα /Αποζκελεηωμένα 

 Τγεία                                                     Αζθένεια 

 Γεμάηο ηομάσι                                    Άδειο ηομάσι 

 «Λιμοκηονώ»                                        «Θα θελα να θάω μέσπι  

                                                                      ζκαζμού» 

 Εμμονή με ηο θαγηηό                          Αποθςγή θαγηηού 

 Υαμηλή αςηοεκηίμηζη                         Επιηςσίερ 

 «Θέλω ηον έλεγσο»                     «Είμαι εκηόρ ελέγσος» 

 Εςζςνείδηηορ/Τποηακηικόρ                Επαναζηάηηρ   

 Γονέαρ/ύνηποθορ/Φίλορ                                                     Εσθπόρ 

 Αγάπη/Αποδοσή/Ζεζηαζιά                                   Μαπηύπιο  

 Πλεονεκηήμαηα                                    Μειονεκηήμαηα 

 Τποζηήπιξη                                          Καηαπίεζη 

 Εύθπαςζηα                                           Δςναμικόηηηα 

Νεςπογενήρ Ανοπεξία: Μια διαηαπασή 

ένηονων ανηιθέζεων 



  

Δίκαη ε Μαξία θαη είκαη 13 ρξόλσλ, κηα 
αλαζθαιήο έθεβνο. 

Σν ζώκα κνπ αιιάδεη, θάηη πνπ δελ είκαη έηνηκε λα 
δερζώ. (Έρσ πάξεη θάπνηα πεξηηηά θηιά). 

Τπάξρνπλ ζηε δσή κνπ δπζθνιίεο πνπ αηζζάλνκαη αλήκπνξε 
λα ηηο δηαρεηξηζηώ (π.ρ., ζύγθξνπζε ζηε ζρέζε κε κεηέξα ή 

έλα δηαδύγην γνλέσλ ή ζπλαηζζεκαηηθή/ζεμνπαιηθή 
θαθνπνίεζε ή απώιεηα ή ζρνιηθόο εθθνβηζκόο)  

Αλαθάιπςα όηη θόβνληαο πνιιέο ηξνθέο 
εύθνια ράλσ βάξνο (πξνεγείηαη ζπλήζσο 

θάπνην ζρόιην).   

Η δηαηηεηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη θνηλσληθά απνδερηή (επηβξάβεπζε)  Σν λα 
ιέσ «όρη» ζην θαγεηό θαη λα αηζζάλνκαη ηελ κεγαιύηεξε πείλα, λα βιέπσ ην 

δίρηπ ηεο δπγαξηάο λα θαηεβαίλεη κνπ δίλεη ηελ αίζζεζε επηηεύγκαηνο θαη 
δύλακεο. Αλαθάιπςα έλα μερσξηζηό ηαιέλην.  

Έιεγρνο ηξνθήο & Υάζηκν βάξνπο  Δκκνλή 

Αληηπεξηζπαζκόο  δελ ρξεηαδόηαλ λα 
δηαρεηξηζηώ ηηο δπζθνιίεο θαη ηα αξλεηηθά κνπ 

ζπλαηζζήκαηα. 

θνπόο κνπ όηαλ 
μεθίλεζα δελ ήηαλ 
λα γίλσ ζθειεηόο 

αιιά θάπνπ έραζα 
ηνλ έιεγρν.  

Αηζζάλνκαη αλήκπνξε λα 
βγσ από ην θαύιν θύθιν 

ηεο Γηαηξνθηθήο κνπ 
Γηαηαξαρήο 



       Γελεηηθή Πξνδηάζεζε 

        Αίζζεκα Απνηπρίαο 

        Υακειή Απηνεθηίκεζε 

           Αίζζεκα Έιιεηςεο Διέγρνπ 

            Αλάγθε γηα αλάθηεζε ειέγρνπ  

          ΔΘΑΘΣΑ 

       Αίζζεκα επηηεύγκαηνο  

       Αύμεζε δηαηηεηηθήο πκπεξηθνξάο 

                ΝΕΤΡΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΘΑ 

   ηξεζνγόλεο 

      πλζήθεο 

      

       Δθεβεία 



Έξεπλεο εηζεγνύληαη ηα πην θάησ πνζνζηά 
Ν. Α. ζηνπο άλδξεο :  

 

 2% ησλ αλνξεθηηθώλ αηόκσλ 
 Κξηηηθή από ζπλνκήιηθνπο (εκθάληζε). 

 πλήζσο θξίζε ζεμνπαιηθήο ηαπηόηεηαο. 

 

                     
 

Νεαξνί άλδξεο κε Γ.Γ.  



 Γίαηηα  Μέρξη λα αληηιεθζνύλ νη άιινη, ην 
άηνκν έρεη ήδε ράζεη ππεξβνιηθό βάξνο 
(ραιαξά ξνύρα). 

 

Ιοζηηθηζμόξ θαη πνμζπάζεηα κα ελαπαηήζεη 
όηη ηνέθεηαη θακμκηθά εκώ μπμνεί κα 
ιημμθημκεί. 

 

Νεηάεη ημ θαγεηό ή ημ θνύβεη ζημ μακίθη. 
 

 Ζζπονίδεηαη πςξ έπεη θάεη αιιμύ. 
 

ΠΩ ΓΞΓΛΙΓΣΑΙ Η ΑΝΟΡΓΞΙΑ 



 

 Θενώκεη ηα πηάηα ζθόπημα γηα κα πηζηέρμοκ 
μη άιιμη όηη έπεη θάεη.  
 

 πλερέο δύγηζκα. Η παξακηθξή αιιαγή ζην 
δείθηε δπγαξηάο, πνιύ ζεκαληηθή. 

 

 Βαζηθόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ζηελ αλνξεμία,  

    η άπνηζη. 

 

 Η ζεξαπεία γίλεηαη αληηιεπηή σο 
«ζπλνκσζία» πνπ ζέιεη λα ην παρύλεη.  

ΠΩ ΓΞΓΛΙΓΣΑΙ Η ΑΝΟΡΓΞΙΑ 



  Άνκεζε ημο  πνμβιήμαημξ. 
 
  Δύζθμιμ κα ημ ακηηιεθζμύκ. 
 
Μη γμκείξ ζα πνέπεη κα ακεζοπήζμοκ όηακ:  
 

   Γκώ ημ παηδί έπεη πάζεη ανθεηά θηιά επημέκεη κα θάκεη δίαηηα. 
 

  Αιιαγή ζημκ ηνόπμ έκδοζεξ  παιανά νμύπα. 
 

  Ηόβεη ηεκ ηνμθή ζε μηθνά θμμμαηάθηα.  
 
 
  

 
 

ηα πνώηα ζηάδηα ηεξ Ακμνελίαξ: 



 
 Ηόβεη ηεκ ηνμθή ζε μηθνά θμμμαηάθηα. 

 
 Απμθιεηζμόξ ζογθεθνημέκςκ ηνμθώκ (πμνημθαγηθή δίαηηα).  

 
 Ανγό μάζεμα ή παίνκεη πμιιή ώνα ε μιμθιήνςζε εκόξ 

γεύμαημξ.  
 

 Ρπενβμιηθή θαηακάιςζε  ακαροθηηθώκ θαη θαθέ.  
 

 Ρπενβμιηθή θαη μακηώδεξ άζθεζε. 
 
 

 

  Ιε ηεκ πάνμδμ ημο πνόκμο ημ παηδί απμμαθνύκεηαη από όια θαη όιμοξ. 

 Απμθογή θμηκςκηθώκ ζοκακαζηνμθώκ πμο πενηιαμβάκμοκ θαγεηό.  

  Οε ηειηθό ζηάδημ  200/300 Kcal εμενεζίςξ.   



 Αιιαγέξ ζηεκ πεμεία ημο εγθεθάιμο 

 Ηαηάζιηρε   ημ άημμμ μμηάδεη                                 
«ζοκαηζζεμαηηθά θεκό» 

   Απμβάιιεη ηα ζεηηθά ζοκαηζζήμαηα  

         βηώκεη ανκεηηθά ζοκαηζζήμαηα 

           (ζομό, εκμπέξ) 

 



• Απώιεηα ζςμαηηθμύ Βάνμοξ >40%  
• Σμ άημμμ μμηάδεη θαη ζομπενηθένεηαη ζακ 

μηθνό παηδί. 
• Έπεη επενεαζηεί ηόζμ πμιύ ε ιμγηθή θαη ε 

θνίζε ημο. 
 
 

• ΓΜΠΟΔΙΟ ΣΗ ΦΤΥΟΘΓΡΑΠΓΙΑ 
 




