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Jeżeli niepokoją Państwa zwyczaje dziecka związane z jedzeniem, np. ciągłe diety, spadek 

masy ciała, przesadne objadanie się, prowokowanie wymiotów, zachęcamy do odpowiedzi na 

poniższe pytania, które pozwalają na zidentyfikowanie symptomów zaburzeń odżywiania. 

Udzielenie pozytywnych odpowiedzi na pytania nie jest profesjonalną diagnozą – nie 

przesądza o występowaniu zaburzeń, ale powinno skłonić do zgłoszenia się do specjalisty 

diagnozującego zaburzenia odżywiania. 

Symptomy anoreksji 

Jeżeli niepokoją Państwa ciągłe diety dziecka i spadek masy ciała, warto odpowiedzieć na 

poniższe pytania : 

 Czy w krótkim czasie dziecko znacznie straciło na wadze? 

 Czy dziecko dąży do osiągnięcia jakiejś wagi, a kiedy to się uda, znowu ustanawia 

sobie następny próg? 

 Czy narzeka, że czuje się grube, choć jest bardzo szczupłe? 

 Czy nie przyznaje się do uczucia głodu, choć je bardzo mało? 

 Czy spędza dużo czasu w samotności i woli jeść samo? 

 Czy ma obsesję na punkcie ćwiczeń fizycznych? 

 Czy u córki zatrzymała się miesiączka? 

 Czy dziecko wygląda na coraz bardziej nieszczęśliwe i przygnębione? 

 Czy wykazuje szczególny zapał do nauki? 

Pozytywna odpowiedź na kilka z powyższych pytań, powinna skłonić rodzica do zgłoszenia 

się z dzieckiem do specjalisty (lekarza, psychologa) na diagnozę w kierunku anoreksji. 

UWAGA! Osoby chorujące na anoreksję uważają często, że ich ten problem nie dotyczy. 

Jeżeli otoczenie zaczyna zwracać uwagę na niską wagę lub małą ilość zjadanego jedzenia, 

anorektyczki zazwyczaj zaprzeczają – informują, że zjadły coś wcześniej, że po prostu nie 

mają  zbyt wielkiego apetytu. Takie komentarze ze strony dziecka nie powinny usypiać 

czujności rodziców! 

Poza tym w trakcie posiłków wspólnych z rodziną osoba chora na anoreksję może udawać, że 

żuje i przełyka pożywienie, ale w istocie może dyskretnie wypluwać je w chusteczkę. Niską 

masę ciała anorektycy ukrywają pod kilkoma warstwami koszulek i swetrów. 

Symptomy bulimii 

 Czy dziecko bardzo dużo je, lecz mimo to nie przybiera na wadze? 

 Czy dziecko zaraz po posiłku znika w toalecie? Czy zdarza się Państwu słyszeć 

odgłosy wymiotów? 

 Czy dziecko stosuje dietę, ale nie traci na wadze? 

 Czy podejrzewają Państwo, że dziecko podjada w ukryciu? Czy znaleźli Państwo 

ukryte papierki po cukierkach, woreczki po chrupkach, pudełka po słodyczach? Czy 

zdarzyło się, że zniknęły Państwu pieniądze lub żywność? 

 Czy zauważyli Państwo na grzbietach dłoni blizny od wywoływania wymiotów? 



 Czy gruczoły ślinowe dziecka są powiększone? 

  Czy dziecko nadużywa leków, pije alkohol? 

 Czy dziecko często jest przygnębione? 

 Czy zaskoczyli Państwo dziecko przy objadaniu się dużą ilością jedzenia – często 

wysokokalorycznego (np. słodycze)? Czy po takich ucztach miało miejsce 

wywoływanie środkami farmakologicznymi wymiotów, wypróżnienia lub oddawania 

moczu? 

 Czy Państwa zdaniem po „ucztach” (objedzeniu się) dziecko czuje do siebie wstręt? 

  Czy zachowanie dziecka także w innych sferach (poza jedzeniem) wymyka się spod 

kontroli? Np. dziecko łatwo wybucha złością, zmiennym nastrojom? Czy mimo 

zakazów pozostaje poza domem do późnej nocy? 

Twierdząca odpowiedź na kilka z powyższych pytań sugeruje potrzebę skontaktowania się ze 

specjalistą (lekarzem, psychologiem) w celu diagnozy bulimii. 

Symptomy wewnętrznego przymusu jedzenia 

 Czy dziecko się objada (bez przeczyszczania i okresów postu) i czy przybiera na 

wadze? 

 Czy w towarzystwie innych je niewiele lub stale stosuje diety, a mimo to przybiera na 

wadze? 

 Czy dziecko je w ukryciu? 

 Czy wstydzi się swojej wagi i ogranicza z tego powodu aktywność fizyczną i życie 

towarzyskie? 

 Czy okazuje oznaki zmęczenia? 

 Czy waga ciała stała się głównym problemem w życiu dziecka? 

 Czy jest przygnębione, mówi o sobie z pogardą? 

 Czy ma świadomość, że objadanie się jest czymś złym, a jednocześnie obawia się, że 

nie potrafi z tym skończyć? 

 Czy dziecko czuje się znękane swoimi zwyczajami żywieniowymi? Czy jego 

samoocena jest zależna od rozmiarów i wagi ciała (np. uważa, że dopiero jako osoba 

szczupła będzie się czuła wartościowa)? 

Twierdząca odpowiedź na kilka z powyższych pytań sugeruje potrzebę kontaktu ze specjalistą 

(lekarzem, psychologiem) w celu diagnozy wewnętrznego przymusu jedzenia. 

Osoby cierpiące na wewnętrzny przymus jedzenia zwykle mają nadwagę. 
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