6 maja obchodzimy Światowy Dzień Walki z Anoreksją.
Co warto wiedzieć?
Anoreksja jest poważną chorobą wymagającą leczenia. Chora osoba nie jest
w stanie po prostu „zacząć jeść”. Rozpoznanie symptomów we wczesnej fazie
zapobiega wielu powikłaniom, jak np. zaburzenia hormonalne, zaburzenia pracy serca,
nawykowe wymioty.

Niepokojące zachowania:

nadmierna koncentracja na sylwetce, figurze, masie ciała, częste kontrolowanie
wagi i mierzenie obwodów (np. talii, uda);

wyrażanie niezadowolenia ze swojej sylwetki, mimo szczupłego wyglądu,
uzależnianie samooceny w znacznej mierze od figury i masy ciała;

podejmowanie odchudzania, mimo że dziecko (nastolatek) jest i było szczupłe
lub kontynuowanie odchudzania mimo osiągnięcia szczupłej sylwetki;

podejmowanie i kontynuacja odchudzania z wyznaczeniem sobie zbyt niskiej (w
stosunku do norm) docelowej masy ciała;

nadmierne zainteresowanie rodzajami diet i kalorycznością posiłków (liczenie
kalorii);

sztywne przekonania dotyczące odżywiania (np. „tłuszcze są obrzydliwe i
szkodliwe”, „nigdy nie tknę słodyczy”);

drastyczna zmiana sposobu odżywiania (ograniczenie ilości spożywanych
posiłków, wykluczenie lub skrajne ograniczenie ilości spożywanych grup produktów
spożywczych ― tłuszczów i węglowodanów, unikanie dań dotychczas ulubionych,
głodówki), domaganie się od rodziców wprowadzenia odżywania niskokalorycznego
(produkty light, kuchnia bez użycia tłuszczów);

lęk przed zmianą sposobu odżywiania, utratą kontroli nad jedzeniem, wyrzuty
sumienia, gdy zje więcej lub zje „niedozwolony” produkt;

bardzo wolne tempo jedzenia, nieestetyczne jedzenie, z wydłubywaniem z niego
drobinek tłuszczu, wycieranie naleśników, placków serwetkami;

manipulowanie jedzeniem ― oszukiwanie, wyrzucanie jedzenia, przekazywanie
drugiego śniadania kolegom;

unikanie spożywania posiłków w obecności innych osób w domu, restauracji lub
gdy dziecko/nastolatek nie zna kaloryczności posiłku;

nadmierne zainteresowanie sprawami kuchni, przepisami kulinarnymi,
przygotowywanie posiłków i karmienie innych członków rodziny, odmowa jedzenia ich
samemu;

nadmierna, obsesyjnie podejmowana aktywność fizyczna, unikanie wypoczynku w
celu zmniejszenia masy ciała;

stosowanie w celu odchudzania metod takich jak: prowokowanie wymiotów,
nadużywanie środków przeczyszczających, specyfików zmniejszających apetyt,
przyśpieszających przemianę materii, odwadniających, wypijanie nadmiernej ilości
wody w celu zmniejszenia apetytu (np. przed posiłkami) i in.;


załamanie rozwoju dziecka ― znaczny spadek masy ciała skutkujący
wychudzeniem lub wyniszczeniem, zahamowanie przyrostów masy ciała, zatrzymanie
wzrastania oraz dojrzewania;

znaczne wahania masy ciała w krótkich okresach czasu;

w trakcie odchudzania dziecko dotychczas zgodne i pogodne staje się ponure,
rozdrażnione, konfliktowe a nawet agresywne (konflikty dotyczą najczęściej sfery
odżywiania), ogranicza relacje z rówieśnikami, staje się jeszcze bardziej wymagające
w stosunku do siebie i perfekcyjne jeżeli chodzi o naukę;

opór, drażliwość, konfliktowość w porach spożywania posiłków, gdy opiekunowie
nalegają na zwiększenie wielkości spożywanych porcji;

nieregularne miesiączki lub ich zanik u dziewczynek, które wcześniej
miesiączkowały regularnie.


Zapobieganie
Na zachorowanie ma wpływ wiele czynników genetycznych, np.
temperament, dziedziczna skłonność do depresji.
Warto jednak budować pozytywną i adekwatną samoocenę dziecka
opartą na jego działaniu, umiejętnościach, sukcesach w pokonywaniu
trudności a nie na wyglądzie zewnętrznym.

Wysoka samoocena oraz samoakceptacja wydają się być bardziej skuteczne niż
skupienie na zachowaniach związanych z jedzeniem.

Negatywne znaczenie mają przekazy typu: „grube (tłuste) jest złe”, „cukier ―
biała śmierć”. Tego typu przekonania mogą mieć negatywny wpływ szczególnie na dzieci
z tendencjami perfekcjonistycznymi lub zbyt dosłownie rozumiejące wypowiedzi.

Dorośli powinni być też świadomi, że w okresie poprzedzającym dojrzewanie
dzieci dość szybko przybierają na wadze, zwiększa się u nich udział tkanki tłuszczowej
w organizmie, co z kolei zapoczątkowuje zmiany hormonalne z tzw. pokwitaniowym
skokiem wzrostu (szybki wzrost wysokości ciała).
W tym okresie negatywne uwagi typu: „ale ci się przytyło”, „ale sadełko”, mogą być
przyczyną podjęcia przez dziecko odchudzania i rozwoju objawów jadłowstrętu.

W przypadku, kiedy u dziecka występuje nadwaga lub otyłość, negatywne,
przykre uwagi na ten temat mogą zwiększyć problem przejadania (dziecko pociesza
samo siebie) albo ― u osób predysponowanych ― może zapoczątkować jadłowstręt.
Dlatego w przypadku nadwagi i otyłości ważne jest podjęcie odchudzania na zasadzie
współpracy rodzice ― dziecko ― dietetyk i/lub lekarz oraz kontrolowanie tego
procesu przez dietetyka i/lub lekarza.

Co robić, gdy zauważyliśmy niepokojące symptomy u dziecka?
Najważniejsze – nie rzucajmy oskarżeń w stosunku do siebie i bliskich. Wiele rzeczy
mogło przyczynić się do problemu. Właściwą drogę wskażą nam specjaliści. Zwykle
terapią objęta jest cała rodzina, ale w różnym stopniu.

Po pierwsze porozmawiajmy z naszym dzieckiem o swoich obserwacjach i niepokoju z
tym związanym. Unikajmy obwiniania, krzyków, okażmy zrozumienie dla pragnień bycia
zgrabniejszym, piękniejszym. Zapytajmy od czego zaczął się problem? Zaproponujmy
wspólną wizytę u psychologa, dietetyka, lekarza. Okażmy wsparcie deklarując, że
będziemy towarzyszyć córce/synowi w rozmowie z terapeutą czy lekarzem, że sami
podejmiemy terapię, aby pomagać skutecznie.

Gdzie szukać pomocy?
Osobami pierwszego kontaktu są szkolni specjaliści (psycholog, pedagog) ale też
lekarz rodzinny, pediatra. Oni pokierują do poradni zdrowia psychicznego. Najczęściej
polecaną formą terapii jest terapia rodzinna. Dziecko może być także czasowo leczone
farmakologicznie na depresję.
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