
Τι είναι θ βουλιμία 

• Δηαηαναπή θαηά ηεκ μπμία ζομβαίκμοκ  ζοπκά επεηζόδηα/ 
θνίζεηξ οπενθαγίαξ με ηνόθημα ηα μπμία ζεςνμύκηαη 
«παποκηηθά» θαη θαηά ζοκέπεηα «απαγμνεομέκα» γηα ημ 
άημμμ ημ μπμίμ πνμζπαζεί απεγκςζμέκα κα ειέγλεη ημ 
βάνμξ ημο.  
 

• Επανειλημμένη αππόζθοπη ανηιζηαθμιζηική ζςμπεπιθοπά 
πποκειμένος να αποηπαπεί η αύξηζη βάποςρ  



Ο φαφλοσ κφκλοσ τθσ Ν. Βουλιμίασ 

Ζνταςη/άγχοσ & 
επιθυμία για 

φαγητό 

Κρίςη 
Υπερφαγίασ 

Εμετόσ/καθαρτικά 
εξοντωτική γυμναςτική 

Ζντονεσ Ενοχζσ & 
Αηδία 

 

Στερητική 
Δίαιτα 



• ατροφία δοντιϊν, καταςτροφι του 
ςμάλτου (οξζα ςτομάχου)  

• πρθςμζνο πρόςωπο (ερεκιςμζνοι 
ςιελογόνοι αδζνεσ) 

• οιςοφαγικι παλινδρόμθςθ 

• διαταραχι θλεκτρολυτϊν 

• αφυδάτωςθ - υπογλυκαιμία  

• καρδιακι αρρυκμία – υπόταςθ 

• λιποκυμία  

• μυϊκι αδυναμία 

• νεφρικζσ βλάβεσ 

• Ξθρότθτα δζρματοσσ (αφυδάτωςθ)  

• Επθρεαςμόσ τθσ φωνισ (φκορά  

 ςτόματοσ-λαιμοφ) 

• Ακανόνιςτθ ζμμθνοσ ρφςθ  

 επίμονος ζηοματικός πόνος 

 πρηζμένα άκρα 

 δσζκοιλιόηηηα  

 διαηαρατή ηλεκηρολσηών 

 αθσδάηωζη - σπογλσκαιμία  

 καρδιακή αρρσθμία – σπόηαζη 

 νεθρικές βλάβες 

Αςηοπποζκαλούμενοι εμεηοί Λήτη διοςπηηικών & καθαπηικών 

Κλινικά χαρακτηριστικά 





• Έκα επεηζόδημ οπενθαγίαξ λεθηκά «ζομπηςμαηηθά» θαη 
αθμιμοζείηαη από μηα πνμζπάζεηα απμβμιήξ ηεξ ηνμθήξ 
πμο θαηακαιώζεθε με ηεπκεηά μέζα. 

 
• Μεηά όμςξ γίκεηαη «επηιμγή» θαη πιέμκ «ζοκήζεηα».  

 
• Σα επεηζόδηα οπενθαγίαξ πνμγναμμαηίδμκηαη θαη 

γίκμκηαη απαναίηεηα γηα ηεκ θαζεμενηκή δςή ημο 
αηόμμο.  





  

Άτομο με χρόνια βουλιμία: 
 

 «Δεν μπορώ να λειτουργήςω κανονικά εάν δεν 
ενδώςω ςε ζνα επειςόδιο υπερφαγίασ. Μετά απ’ 
αυτό μπορώ να ςυνεχίςω κανονικά τη μζρα μου.» 

Από ηοπαία επηιμγή  
ζε ηνόπμ δςήξ… 



  Ηαηακμώκηαξ ηε δηαηαναπή 

    Ακηηπνμζςπεύεη ημκ θνομμέκμ αιιά εκενγό    
ζοκαηζζεμαηηθό θόζμμ ημο αηόμμο. 
 

    Π.ρ., κηα θνπέια κε βνπιηκία αηζζάλεηαη έθηνο ειέγρνπ εμαηηίαο ηωλ  

                πξνβιεκάηωλ πνπ αληηκεηωπίδεη ζην ζπίηη, θαηαπηέδεη ην ζπκό 

                ηεο κέζα από ηα επεηζόδηα ηεο ππεξθαγίαο, εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα  

                ηεο κε ηελ πξόθιεζε εκεηνύ, θαη έηζη ηεο επηηξέπεηαη λα ληώζεη ηελ 

                ελνρή. 



ε ακηίζεζε με ηα άημμα με ακμνελία ηα άημμα με 
βμοιημία ακαγκςνίδμοκ όηη έπμοκ ακάγθεξ, πανόιμ πμο 
δοζθμιεύμκηαη κα ένζμοκ ζε επαθή με αοηέξ  

Το άτομο αιςκάνεται ανάξιο για ικανοποίθςθ των 
πραγματικϊν του αναγκϊν 

Ανικανοποίηηερ ανάγκερ:  

 

 Yπενθαηακάιςζε  εκμπέξ  «είμαη ιαίμανγε/μξ», 
«είμαη απαηηεηηθή/μξ».   

 
 Ακηηζηαζμηζηηθέξ ζομπενηθμνέξ:  

 Γθθαζάνηζε (εμεημί, θαζανηηθά)  Απόννηρε ακαγθώκ 



«Μια βιτρίνα απ’ ζξω»:   

 Επιτυχθμζνθ καριζρα (π.χ., διευκυντικζσ κζςεισ ι κζςεισ με 
πολλά κακικοντα).   

 Κοινωνικι και επαγγελματικι επιτυχία  μάςκα που   
κρφβει αμφιβολία, αναςφάλεια, και τρομακτικι μοναξιά   

 «Ωραίο περιτφλιγμα»  ΕΝΑΝΤΙ «κακό τζρασ».    



Η ανάγκη για απόλυτο ζλεγχο:  
  

 

  Άηομα ποσ θέλοσν να έτοσν ηον έλεγτο ζε 
όηι κάνοσν. 

 

 Ν. Βοσλιμία: Έτω ηον έλεγτο…Χάνω ηον 
έλεγτο… 

 



• Υαμειή αοημεθηίμεζε θαη αοημπεπμίζεζε  
αδοκαμία γηα έιεγπμ  γεγμκόηςκ ηεξ δςήξ  

   
• Έιιεηρε ειέγπμο  έιεγπμξ εμθάκηζεξ θαη 

δηαηνμθήξ με πηεζηηθμύξ θαη με νεαιηζηηθμύξ 
ζηόπμοξ 

Ομοιόηηηα με Ν.Α.  Η ανάγκη για απόλςηο έλεγσο:   



Αναγνωρίηοντασ πότε ζνα άτομο υποφζρει από βουλιμία: 

  
• Eξαφανίηεται για πολλι ϊρα ςτο μπάνιο μετά από ζνα 

γεφμα. 

• Παράξενθ βραδινι ςυμπεριφορά.  

• Ξφπνιο μζχρι αργά. 

• Βόλτεσ ςτθν κουηίνα.  

• Ή πθγαίνει για περπάτθμα ι βόλτα με το αυτοκίνθτο χωρίσ 
προειδοποίθςθ. 

• Εξαφανίηονται ςυχνά μεγάλεσ ποςότθτεσ τροφίμων από το 
ςπίτι. 

 

 

 

 



Αναγνωρίηοντασ πότε ζνα άτομο υποφζρει από βουλιμία: 

  
• Συχνι υπερφαγία χωρίσ όμωσ το άτομο να παίρνει το 

ανάλογο βάροσ. 

• Ανεξιγθτεσ διακυμάνςεισ βάρουσ. 

• Φοφςκωμα ςτο πρόςωπο. 

• Συχνά ανακαλφπτονται περιτυλίγματα τροφίμων               (π.χ., 
μπιςκότων, ςοκολάτασ κλπ) κρυμμζνα πίςω από μαξιλάρια 
πολυκρόνασ, ι κάτω από κρεβάτια. 

• Ανεξιγθτοσ εκνευριςμόσ και κυκλοκυμικι διάκεςθ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Θεραπευτική Αγωγή  

Διαηποθολογική  

Αγυγή 

Ψςσολογική Σηήπιξη/ 

    Ψςσοθεπαπεία 

Οικογενειακή  

Σηήπιξη 

Ιαηπική  

Πεπίθαλτη 

(Ν.Α.) 



Στόχοι θεραπείας ΒΟΥΛΙΜΙΑΣ  

(διαιτολογική παρέμβαση): 

-Αποδοχι ενόσ υγιοφσ βάρουσ. 
 

 
-Να τρϊει τακτικά γεφματα.  
Αυτό κα μειϊςει τθν ανάγκθ για υπερκατανάλωςθ τροφισ.  
 
-Να είναι με άλλα άτομα μετά τα γεφματα.  
 
-Να απαςχολείται με άλλεσ δραςτθριότθτεσ μετά από κάκε γεφμα.   
 
-Αν προκαλζςει εμετό/ κάνει χριςθ κακαρτικϊν, να προςπακιςει να πάρει το 
επόμενο γεφμα κανονικά.  



Γπακαθμνά θαη ζηαζενμπμίεζε ζςμαηηθμύ 
βάνμοξ ζε θοζημιμγηθά επίπεδα 

 

Βαζμηαία εγθαηάζηαζε  

θοζημιμγηθήξ δηαηνμθηθήξ  

ζομπενηθμνάξ 

Στόχοι θεραπείας ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ 

(διαιτολογική παρέμβαση): 





Ψυχολογικι Στιριξθ / Ψυχοκεραπεία  
Ο ρόλοσ του κεραπευτι 

• Εξειδίκευςθ  ςτισ διατροφικζσ διαταραχζσ 
 

• Ηεςτό και κετικό άτομο με πολλι ενζργεια 
 

• Κατανόθςθ των αναγκϊν του ατόμου  
 

• Να δείχνει ενκουςιαςμό και ενδιαφζρον 
 

• Να βοθκιςει το άτομο να αυξιςει το κίνθτρο του για 
κεραπεία 

 

• Να προετοιμάςει το άτομο για αλλαγι 



 
 Ο ρόλοσ τθσ Συμβουλευτικισ / Ψυχοκεραπείασ για  

Διατροφικζσ Διαταραχζσ  
 

Θεραπευτική Συμμαχία: 
• Δμοιεύμομε ΜΑΔΖ με ημ άημμμ (ΟΥΖ ΓΝΑΝΣΖΟΝ!) γηα κα ημ 

βμεζήζμομε κα λεπενάζεη ηεκ δηαηνμθηθή δηαηαναπή. 
 

• Ε ζεναπεία πνέπεη κα θαζμνηζηεί ακάιμγα με ηεκ εημημόηεηα ημο 
αηόμμο γηα αιιαγή.  
 

Καταπίεση: 
 Όζμ πενηζζόηενμ πηέδμομε ηα άημμα με ακμνελία γηα κα ηνώκε θαη κα 

πάνμοκε βάνμξ ηόζμ πενηζζόηενμ πνμθαιμύμε ηεκ ακηίζηαζε. 



Ο ρόλοσ τθσ Συμβουλευτικισ/Ψυχοκεραπείασ για  
Διατροφικζσ Διαταραχζσ 

   Ενημέπυζη και επιμόπθυζη όζυν 

αθοπά ηιρ λειηοςπγίερ ηος ζώμαηορ 

(όπεξη, κοπεζμόρ, σημική 

ιζοπποπία/ανιζοπποπία) 



Ο ρόλοσ τθσ Συμβουλευτικισ/Ψυχοκεραπείασ για  
Διατροφικζσ Διαταραχζσ 

• «Οι εμετοί διακόπτουν το πολφπλοκο ςφςτθμα μθνυμάτων 
(κυρίωσ τα μθνφματα κορεςμοφ που ςτζλνει ο εγκζφαλοσ για να 
πάψει το άτομο να τρωει αφοφ επζλκει κορεςμόσ τθν κατάλλθλθ 
ςτιγμι)».  

• «Ο εγκζφαλοσ ποτζ δεν ξζρει αν το φαγθτό που καταναλϊνεται 
κα κρατθκεί ςτον οργανιςμό, ενκαρρφνει υπερφαγία με τθν 
ελπίδα ότι κάποιο από το φαγθτό που καταναλϊνεται κα μείνει 
μζςα ςτον οργανιςμό και κα απορροφθκεί κανονικά». 

 
                            «Φαφλοσ Κφκλοσ» 

Οι ςυχνοί εμετοί: 



Ο ρόλοσ τθσ Συμβουλευτικισ/Ψυχοκεραπείασ για  
Διατροφικζσ Διαταραχζσ 

H Kατάχρθςθ Κακαρτικϊν 

   «Τα κακαρτικά δεν εμποδίηουν τθν 
απορρόφθςθ κερμίδων που 
καταναλϊνονται κατά τθν κρίςθ 
υπερφαγίασ». 

 



Ο ρόλοσ τθσ Συμβουλευτικισ/Ψυχοκεραπείασ για  
Διατροφικζσ Διαταραχζσ 

 

• Γνυζιακή Θεπαπεία για Διαηποθικέρ Διαηαπασέρ:  

        

     Ενηόπιζη και ανηικαηάζηαζη απνηηικών ζκέτευν, 
λανθαζμένυν ανηιλήτευν και πποβλημαηικών ζηάζευν 
απένανηι ζηη διαηποθή, ηο μεηαβολιζμό και ηο ζώμα, μύθοι 
και ππαγμαηικόηηηερ. 

 

           Π.χ., λανκαςμζνθ αντίλθψθ 

           «Ζφαγα και φοφςκωςα» = «ζβαλα κιλά»  

 



• Ενκάρρυνςθ για απόχτθςθ υγιεινισ ςυμπεριφοράσ 
και υγιεινϊν ςυνθκειϊν απζναντι ςτο ςϊμα και ςτθ 
διατροφι 

 

• Relaxation training/Αςκιςεισ Χαλάρωςθσ: το άτομο 
εκπαιδεφεται ϊςτε να μάκει να χαλαρϊνει μζςο 
αςκιςεων για αντιμετϊπιςθ άγχουσ, ζνταςθσ, 
αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων κλπ.   

Ο ρόλοσ τθσ Συμβουλευτικισ/Ψυχοκεραπείασ για 
 Διατροφικζσ Διαταραχζσ 



Προςωπική ανάπτυξη: 
 

• Ηηίζημμ αοημπεπμίζεζεξ: ημ άημμμ μαζαίκεη κα αγαπά ημκ 
εαοηό ημο, κα δηεθδηθεί ηα δηθαηώμαηα ημο εκίζποζε ηεξ 
αίζζεζεξ ημο ειέγπμο ζημκ εαοηό ημο θαη ζημ πενηβάιιμκ 
ημο με ογηεηκά μέζα  

 
• οκαηζζήμαηα: Γκζαννύκεηαη ε ζςζηή έθθναζε 

ζοκαηζζεμάηςκ 
 

• Βειηίςζε ηεξ ζςμαηηθήξ εηθόκαξ 
 

Ο ρόλοσ τθσ Συμβουλευτικισ/Ψυχοκεραπείασ για  
Διατροφικζσ Διαταραχζσ 



Γηδηθέξ Πενηπηώζεηξ  
θαη  

Γπηθίκδοκεξ Ηαηαζηάζεηξ 

• Ν. Ακμνελία 
 
• Δ. Μ. . ≤ 15 : 
• Σμ άημμμ πνέπεη κα πάνεη βάνμξ γηα κα μπμνέζεη κα δεπζεί 

ροπμζεναπεία. Γίκαη πμιύ ελαζζεκεμέκμ γηα κα μπμνεί 
επηθμηκςκήζεη θαη κα ιάβεη μένμξ ζε μηα ζοδήηεζε ή αθόμε γηα 
κα θάκεη οπεύζοκεξ επηιμγέξ.  
 

• Γπηιμγή: 
• Σίτιςθ μζςω ρινογαςτρικοφ κακετιρα ή το άτομο να αρχίςει να τρϊει 

από μόνο του 



Για άηομα με Δ. Μ. Σ. ≤ 15 
«Όηακ ημ άημμμ επηιέλεη κα πάνεη ηα θηιά ηνώγμκηαξ από μόκμ ημο» 
 

Δηαπναγμαηεύζημα: 
Γπηιμγέξ: 
• Που να τρϊει  
• Πϊσ να τρϊει 
• Με ποιον να τρϊει 
• Ποιοσ κα κάκεται που 
• Τι κα φοράει 
• Τι μουςικι 

 
 
    
    
 

 
 

Με Δηαπναγμαηεύζημα: 
 
 Θα ηρώει  
 
 Αριθμός θερμίδων καηανάλωζης 

 
 

 



 
 

 
    
    
 

Ο ρόλοσ τθσ Συμβουλευτικισ/Ψυχοκεραπείασ για  
Διατροφικζσ Διαταραχζσ 

 
 

Συχνά τα άτομα με Ν. Ανορεξία λζνε ότι δεν είχαν 

πρόβλθμα με τα «μθ διαπραγματεφςιμα» 

(εφχονται κάποιοσ άλλοσ να αναλαμβάνει τθν 

ευκφνθ). 



Παιδιά και ζφθβοι: Ο ρόλοσ τθσ 
οικογζνειασ ςτθ ψυχοκεραπεία 

• Ηαηά ηε ροπμζεναπεία πανέπεηαη ζηήνηλε ζηεκ μηθμγέκεηα 
(γμκείξ, αδέιθηα, θιπ). 
 

• οκενγαζία ηεξ μηθμγέκεηαξ απαναίηεηε ζηε ροπμζεναπεία 
(ζομπανάζηαζε, ζηήνηλε, ζςζηή πανέμβαζε). 
 
– «Δμοιεύμομε όιμη μαδί γηα κα βμεζήζμομε ημ παηδί κα 

πμιεμήζεη ηεκ αζζέκεηα». 
– «Οη γμκείξ είζηε ζε πιεμκεθηηθή ζέζε γηα κα βμεζήζεηε ημ 

παηδί ζαξ». 
 

• Γθπαίδεοζε ηςκ γμκέςκ γηα ηε δηάγκςζε, ηε δηαδηθαζία 
ζεναπείαξ, ηηξ δοζθμιίεξ, ημοξ ζηόπμοξ θαη ημ επηζομεηό 
απμηέιεζμα. 

 



Ο ρόλοσ τθσ οικογζνειασ ςτθ 
ψυχοκεραπεία 

• Οηθμγεκεηαθή Θεναπεία (Ν. Ακμνελία): 
 
• ηόπμη/ Γπηδηώλεηξ : 
 
• Ακηημεηώπηζε άγπμοξ/ακεζοπίαξ  
• Βειηίςζε επηθμηκςκίαξ 
• Γπίιοζε ζογθνμύζεςκ 
• οκμπή /ζηαζενόηεηα ηςκ επηηεογμάηςκ θαη ζπέζεςκ 

μεηαλύ ηςκ μειώκ  
• οκενγαζία μεηαλύ ηςκ μειώκ ηεξ μηθμγέκεηαξ 

 



Επίλογοσ 

 
• Οη Δ.Δ. Έπμοκ πμιύ ζμβανέξ ζοκέπεηεξ γηα 

ηεκ ογεία θαη μπμνμύκ κα μδεγήζμοκ αθόμε 
θαη ζημ ζάκαημ. 
 



Επίλογοσ 

Ε ζεναπεία είκαη πημ απμηειεζμαηηθή από ηεκ με ζεναπεία!   
 

– Ε εοθαηνία κα απμζεναπεοηεί ημ άημμμ  
– Υςνίξ ζεναπεία ημ πνόβιεμα ζοκηενείηαη & δηαηςκίδεηαη 

(«ζκτοσ ελζγχου»). 
 

• ΟΖ ΔΖΑΣΡΟΦΖΗΓ ΔΖΑΣΑΡΑΥΓ ΘΓΡΑΠΓΤΟΝΣΑΖ! 
 

 



Ο  θαζέκαξ με ημ 
ζςμαηόηοπό ημο… 

…θαη με ηεκ αλία ημο…! 




