
  

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ 
ΝΕΩΝ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 Η φροντίδα για τη λήψη τροφής αποτελεί μια από τις κυριότερες  

ασχολίες του ανθρώπου. Όσο σημαντική είναι για τον άνθρωπο η 
τροφή τόσο σημαντική είναι και η στέρηση αυτής όπως συμβαίνει 
στην ψυχογενή ανορεξία  αλλά και η έλλειψη μέτρου στην 
πρόσληψη της όπως συμβαίνει στην ψυχογενή βουλιμία και 
παχυσαρκία Τα τελευταία χρόνια όμως παρά τη μεγάλη πρόοδο που 
έχει σημειωθεί σε όλους τους τομείς φαίνεται ότι η σύγχρονη 
κοινωνία έρχεται σε επαφή με μια δυσεπίλυτη επιδημία.



  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Ο έφηβος μετά από την ταύτιση του με άτομα από 
το οικογενειακό του περιβάλλον αναζητά την 
ανεξαρτητοποίηση του. Νιώθοντας λοιπόν αυτήν την 
ανάγκη αρχίζει να ταυτίζεται με πρότυπα της εποχής 
του που προβάλλονται από τον τύπο και κυρίως από 
τα Μ.Μ.Ε. Στην εποχή όμως που ζούμε οι ταυτίσεις  
γίνονται με άτομα που προβάλλουν την εξωτερική 
ομορφιά ως το παν. Έτσι ο έφηβος επηρεάζεται 
αρνητικά δημιουργώντας λανθασμένες αντιλήψεις 
στους νέους. 



  

ΣΚΟΠΟΣ

 Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η 
επισήμανση πληροφοριών γύρω από 
το θέμα των διατροφικών διαταραχών 
καθώς και η ενημέρωση των νέων για 
τις συνέπειες και τους τρόπους 
αντιμετώπισης των διαταραχών. 



  

ΥΠΟΘΕΣΗ

 Οι διατροφικές διαταραχές αποτελούν 
ένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα της σύγχρονης 
κοινωνίας. Από τη μια πλευρά η 
αφθονία τροφής και η έλλειψη 
άσκησης οδηγούν τους νέους σε 
τάσεις βουλιμίας και υπερφαγίας και 
από την άλλη τα Μ.Μ.Ε. και τα 
πρότυπα  ομορφιάς που προβάλλουν 
οδηγούν κυρίως νεαρά κορίτσια στην 
ψυχογενή ανορεξία.
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ΟΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

 Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε από τις 
25/03 -15/04 στην περιοχή της Καλλιθέας.

 Αποτελεί περιγραφική έρευνα άρα δεν 
συμπεριλαμβάνονται στατιστικά στοιχεία



  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
Ψυχογενής ανορεξία: χαρακτηρίζεται από 

έντονο φόβο ότι το άτομο θα γίνει 
παχύσαρκο. Οι πάσχοντες ασχολούνται 
υπερβολικά με το τι τρώνε, με τη μέτρηση 
θερμίδων και αποστρέφονται κάθε είδους 
παχυντικό. Κύρια συμπτώματα: ακανόνιστος 
τρόπος λήψης τροφής, έντονος φόβος ότι το 
άτομο θα γίνει «παχύ», διαταραχή στην 
αντίληψη σωματικής εικόνας, συνεχής τάση 
άσκησης.



  

 Ψυχογενής βουλιμία: χαρακτηρίζεται 
από υπερφαγία και πρόκληση εμετού. Ένα 
άτομο που πάσχει έχει συνήθως φυσιολογικό 
βάρος και έτσι είναι πιο δύσκολο να 
αναγνωρισθεί. Αρχίζει με τη δίαιτα και την 
προσπάθεια μείωσης βάρους καταλήγει όμως 
σε σωματική κούραση και παρορμήσεις 
υπερφαγίας. Έχει δραματικές συνέπειες στην 
ψυχολογία του ατόμου.  



  

 Υπερφαγία: συνδέεται με τρία 
χαρακτηριστικά:

 1.το άτομο τρώει μεγάλες ποσότητες 
φαγητού ακόμα και εάν δεν πεινάει

 2. τρώει  μόνο του επειδή ντρέπεται 
σχετικά με την ποσότητα 

 3.αισθάνεται αηδία για τον εαυτό του 
κατάθλιψη και ενοχές



  

 Β. ΑΙΤΙΑ
 Δεν υπάρχουν ακριβείς αιτίες. Ο 

πιο ισχυρός παράγοντας 
κινδύνου όμως είναι η δίαιτα

 Άλλοι παράγοντες: 
κληρονομικοί, βιοχημικοί 
(χημικές-ορμονικές  
διαταραχές), προσωπικοί 
(αλλαγές περιστάσεων ζωής, 
φόβοι ενηλικίωσης, ανεπαρκής 
επικοινωνία μελών οικογένειας) 
κοινωνικοί (προβολή 
προτύπων που προάγουν ως 
ιδανικό το αδύνατο σώμα και 
εμφανίζουν τάσεις αρνητικής 
τυποποίησης των υπέρβαρων 
ατόμων-αξιολόγηση εμφάνισης 
και όχι δυνατοτήτων), 
ψυχολογικοί



  

 Γ.ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
 ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ: βλάβη σε 

πολλά μέρη του σώματος 
(στομάχι, νεφρά), μυϊκοί 
σπασμοί, ξηρότητα 
δέρματος, αδυναμία 
συγκέντρωσης (ψ.α.), χρόνιο 
ερεθισμό λαιμού και 
οισοφάγου (ψ.β.), καρδιακά 
νοσήματα κ.α.  

 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ: απομόνωση 
από τους γύρω, φόβοι 
αποδοκιμασίας από το 
περιβάλλον, απότομες 
αλλαγές διάθεσης-
συναισθηματικά 
ξεσπάσματα



  

 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
ποσοστό 
νοσούντων =>13%

 Νευρική 
ανορεξία:1% και 
ποσοστά 
θνησιμότητας 20%

 Νευρική 
βουλιμία:5%
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Οι διατροφικές διαταραχές είναι αρκετά 
επικίνδυνες για την υγεία των νέων 

 Είναι κυρίως γένους θηλυκού και 
παρατηρούνται κυρίως στις χαμηλοτέρου 
οικονομικού επιπέδου οικογένειες

 Οι συνέπειες είναι οδυνηρές άρα πρέπει 
να είναι άμεση η διάγνωση τους.



  

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

 =>διατροφική επιμόρφωση
 =>ψυχολογική βοήθεια
 =>συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα 
 =>(χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων)
 =>ΚΥΡΙΩΣ: υποστήριξη οικογενειακού 

περιβάλλοντος



  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 Προτείνω να γίνει άλλη μια έρευνα 
σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες 
των νέων 

 Καθώς επίσης και με τις διατροφικές 
διαταραχές των μεγαλύτερων σε ηλικία 
ατόμων 
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