
JÓ HA TUDOD… 

MI A KÖVETKEZMÉNYE A RENDSZERTELEN 

ÉTKEZÉSNEK 
 

 

Vegyük figyelembe a következő tényeket! 
 

A kollégiumi diákok 10-15 %-a rendszertelenül 

táplálkozik. A legtöbben közülük lányok. Bár a 

rendszertelen étkezés a serdülőknél és a fiatal 

felnőtteknél a leggyakoribb, minden korosztályt 

érinti. 
Azok a személyek étkeznek rendszertelenül, akik általában „jó 

gyerekek”, vonzóak, sikeresek, perfekcionisták, akik olyan otthonból 

származnak, ahol mindkét szülő „szakember”. 
A rendszertelen étkezés komoly dolog. Állandósult szervi betegséghez, 

sőt halálhoz is vezethet, ha nincs kezelve. 
 

Anorexia nervoza azonosítása  

 

A fokozott félelem az elhízástól, amely nem múlik el a súlycsökkenés 

hatására sem. 

Az egyén kövérnek érzi magát, még akkor is, ha nem az. 
20 százalékos súlyveszteség következik be, figyelmen kívül hagyva a 

betegség veszélyeit. 
Kedvetlenség, depresszió és növekvő szociális elszigetelődés alakul ki. 

 

A bulimia azonosítása 
 

Vissza-visszatérő mohó étkezések (rövid idő alatt nagy mennyiségű étel 

elfogyasztása). 
A lakmározást általában öklendezés és hányás követi.  
Gyakori testsúlyingadozás, lakmározási és böjti időszak váltakozása 

miatt. 
Félelem attól, hogy az illető nem képes elhagyni ezt a szokását. 
Mivel a bulimia szégyenletes dolog, a jeleneteit a depresszió és az 

önsajnálkozás gondolatai kísérik. 

 

Hogyan segíthetünk? 
 

1. Nyújtsunk támaszt. Az egyén ne érezze magát vétkesnek a történtek 

miatt. Bátorítsuk, hogy javulása érdekében kezeltesse magát. A 

szenvedőnek fontos tudni, hogy nem egyedül kell szembe nézni a 

problémával. 
 

2. Nyújtsunk támaszt a családnak is. A családtagokat bátorítani kell, 

hogy vegyék komolyan a problémát, és tanúsítsanak kellő figyelmet. 

Bátorítsuk arra, hogy segítsenek. 

 

3. Vonjuk be a szenvedőt egy szakértői kezelési programba. A kezelés 

eredményessége érdekében ismertessük meg családját is a szakértővel. 

Ne próbáljuk magunk kezelni a problémát. 
 

4. Ha jónak látjuk, szánjunk időt, hogy részt vehessünk a családi, baráti 

támaszcsoportba. A leghatékonyabb kezelés ebben a környezetben 

történik. 
 

5. Mivel a gyógyulás folyamata sokszor fájdalmas mind az egyén, mind 

a család számára, időközönként bátorítani kell a családtagokat, hogy ne 

vonják meg a kezelést az egyéntől a kényelmetlen helyzet miatt. 
 

Miért nyugodnak bele az emberek a visszaesésbe? 
 

1. Azt hiszik, hogy partnerük megváltozik. Ezt megerősíti az a tény, ha 

a vétkes személy a jelenetek között „jó” és bűnbánó magatartást tanúsít. 

2. Azt hiszik, hogy valahol hibáztak, és megérdemlik a visszaéléseket. 

Gyakori a személyes értéktelenség érzése.  
3. Az áldozatok attól félnek, hogy partnerük a gyermekeket fogja 

bántani, ha ők elmennek. 

4. Az elszigeteltség miatt nem tudják, hogy merre menjenek, kihez 

forduljanak segítségért 
5. Nincs pénz, vagy biztos hely, ahová mehetnének. 
6. Úgy érzik, hogy partnerük gondoskodó, vagy jó szülő, ezért nem 

akarják megbontani a családi egységet. 
7. Vallásos felfogásuk tiltja, hogy elhagyják a családjukat. 


