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Ψυχικά χαρακτηριστικά των έφηβων αγοριών και κοριτσιών που πάσχουν 

από διατροφικές διαταραχές: 

Τελειοθηρία:(είναι τελειομανείς και επιθυμούν να επιτυγχάνουν σε ότι ασχολούνται.) 

Χαμηλή Αυτοεκτίμηση:(έχουν μια άσχημη εικόνα του εαυτού τους καθώς και 

αντίληψη  

                                           για τους ίδιους) 

Κατάθλιψη:(η ευμετάβλητη διάθεση,τα συναισθήματα 
απόγνωσης,ανησυχίας,απομόνωσης   

                       και μοναξιάς είναι αισθήματα κοινά για τους πάσχοντες από διατροφικές            

                       διαταραχές) 

Ιδεοληψία:(το βάρος γίνεται η σημαντικότερη ιδιότητά τους,η οποία προσδιορίζει 
άμεσα  

                     τον εαυτό τους) 

Ενοχή:(οι έφηβοι με διατροφικές διαταραχές αισθάνονται συχνά ένοχοι,επειδή δεν  
              θεωρούν ότι έχουν ικανοποιήσει τις προσδοκίες άλλων) 

    Επιφανειακά, οι διατροφικές διαταραχές δεν μπορούν να είναι τίποτε άλλο παρά μια 

επικίνδυνη ιδεοληψία με τα τρόφιμα και το βάρος, αλλά στην πραγματικότητα για τους 

εφήβους είναι συχνά το αποτέλεσμα σοβαρών συναισθηματικών ζητημάτων. Αυτά τα 

ζητήματα οδηγούν σε μια ψυχιατρική ασθένεια, που είναι συχνά δυσκολότερο να 

θεραπευτεί και έχει υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας. 

        Σημασία της σωστής διατροφής στην εφηβεία 
         Ο οργανισμός του εφήβου ζει μια πολύμορφη οργανική- βιολογική έκρηξη,και 

γιαυτό                                  χρειάζεται ασφαλώς, ποσότητα και ποιότητα θρεπτικού 

υλικού και ενεργειακού δυναμικού για να κατορθώσει να διεκπεραιώσει σωστά το έργο 

του. 

      Για την αποφυγή των διατροφικών διαταραχών ,θα πρέπει να υιοθετηθεί μία 

ισορροπημένη διατροφή βασισμένη στους κανόνες της υγιεινής διατροφής, σε συνδυασμό 

πάντα με άσκηση.(Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη κατανάλωση τροφίμων, πλούσιων σε 
φυτικές ίνες και σύνθετους υδατάνθρακες τόσο στα κύρια, όσο και στα ενδιάμεσα 

γεύματα, ενώ παράλληλα επιδιώκεται περιορισμός της πρόσληψης λιπών, κυρίως ζωικής 

προέλευσης.) 

        Μια διατροφική διαταραχή είναι πολύ επικίνδυνη γιατί οδηγεί επίσης και 

σε: 

Διαταραχή του μεταβολισμού και της λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα 

Μείωση της αύξησης σε ύψος 

Διακοπή της περιόδου(στα κορίτσια) 

Προβλήματα στο σκελετό(οστεοπόρωση,κατάγματα) 

Κακή λειτουργία της καρδιάς,του συκωτιού και άλλων οργάνων 

Προβλήματα στην εξωτερική εμφάνιση όπως:χαλάρωση στήθους και 

δέρματος,ανεπιθύμητη   

τριχοφυΐα-χνούδι,''βρώμικη'' όψη επιδερμίδας,πρήξιμο στα πόδια κ.α. 

Ποία παιδιά κινδυνεύουν περισσότερο από διατροφικές διαταραχές: 
        Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες που δημιουργούν διατροφικές διαταραχές στους 

εφήβους ωστόσο: 
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Τα παιδιά στην εφηβεία έχουν 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσουν δίαιτα 

Τα γονίδια και η προσωπικότητα του παιδιού παίζουν σημαντικό ρόλο  
 

Ποιες είναι οι διατροφικές διαταραχές των εφήβων: 
Η παχυσαρκία 

Η ανορεξία 

Η βουλιμία 
 
 
 
 

1)Η παχυσαρκία 

 
Ως παχυσαρκία ορίζεται το περίσσιο σωματικό λίπος. 

 Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ενδοκρινολογικής Μονάδας της Α΄ Παιδιατρικής 

Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το ποσοστό των υπέρβαρων και παχύσαρκων 

αγοριών κατά την εφηβεία ήταν 20.63% και 11.8% αντίστοιχα. Τα αντίστοιχα ποσοστά 

για τα κορίτσια ήταν 14.48% και 3.65%.Η συχνότητα εμφάνισης της παχυσαρκίας έχει 

αυξηθεί σε ποσοστό 10-40% περίπου, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία 

10 χρόνια. 

Έχει αποδειχθεί ότι η παχυσαρκία, αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών νοσημάτων, 

εγκεφαλικών επεισοδίων και σακχαρώδους διαβήτη. Η παχυσαρκία είναι ένα πολύ 

σοβαρό νόσημα,μια ασθένεια του 20ου και 21ου αιώνα. 

Παράγοντες-Επιρροές 

Τόσο τα γονίδια όσο και το περιβάλλον επιδρούν στην εμφάνιση της παιδικής 
παχυσαρκίας. 

Διατροφή 
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Τρόπος ζωής 

Φυσική δραστηριότητα  

Ψυχολογικά αίτια  

Θεραπεία παχυσαρκίας 

Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στην Ελλάδα 2 φάρμακα για την αντιμετώπιση της 
παχυσαρκίας. Η Σιμπουτραμίνη (αυξάνει τον κορεσμό και τις καύσεις) και η Ορλιστάτη 

(αποβάλει μέρος του λίπους της τροφής). Η Παχυσαρκία, ως χρόνια νόσος απαιτεί και 
χρόνια αντιμετώπιση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σχεδίασε τη στρατηγική 

αντιμετώπισης της Παχυσαρκίας: 

                       

Πως ορίζεται η παχυσαρκία: 

Η Παχυσαρκία ορίζεται μέσω ενός δείκτη που συσχετίζει το σωματικό βάρος με το ύψος 
του ατόμου. 

                           

Εάν ο Δείκτης Μάζας Σώματος είναι πάνω από 30 ή και πάνω από 27 το άτομο είναι 
παχύσαρκο. 

2)Η ανορεξία 
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Η νευρική ανορεξία μπορεί να 

βλάψει σοβαρά τα οστά  

και να αποτελέσει ένα σοβαρό παράγοντα κινδύνου για 

οστεοπόρωση στο μέλλον. Κατά την νευρική ανορεξία η εμμονή με το αδυνάτισμα 

οδηγεί σε επικίνδυνες δίαιτες και υπερβολική απώλεια βάρους. Μελέτες λένε πως η 

πλειοψηφία των κοριτσιών ηλικίας από 11 έως 17 ετών θεωρεί ότι πρέπει να χάσει 
βάρος,ενώ μόνο το ένα τρίτο εξ αυτών είναι πράγματι υπέρβαρες..Τα κορίτσια είναι τα 

πλέον επιρρεπή σε αυτά τα προβλήματα,ιδιαίτερα καθώς πλησιάζουν προς την 

ενηλικίωση οπότε το σώμα τους αλλάζει και ''στρογγυλεύει''.Παρόλο που τα κορίτσια 

έχουν 10 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν διατροφικές διαταραχές δεν 

είναι λίγα και τα αγόρια που ακολουθούν επικίνδυνες δίαιτες. Αυτό συμβαίνει συχνά 

γιατί θέλουν να φτάσουν σε ένα συγκεκριμένο βάρος για τις ανάγκες κάποιου 

αθλήματος. 

Ορισμός-κριτήρια διάγνωσης: 

Άρνηση διατήρησης του ελάχιστου για την ηλικία και το ύψος σωματικού βάρους 

Έντονος φόβος για την παχυσαρκία 

Διαταραχή της εικόνας σώματος 

Αμηνόρροια 
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Βραδυκαρδία 

Καταναγκαστική άσκηση 

Διαταραχή διάθεσης 

      3)Η βουλιμία  

      

 

Με τη νευρική βουλιμία το άτομο καταναλώνει ακατάσχετα φαγητό και έπειτα 

''απαλλάσσεται''  από αυτά κάνοντας εμετό ή λαμβάνοντας πολλά καθαρτικά ή 

διουρητικά. Ένας βουλιμικός έφηβος μπορεί να έχει τα ίδια συμπτώματα με έναν 

ανορεξικό,αλλά μπορεί να μην χάνει βάρος και να δείχνει κατά τα άλλα υγιής. 
Ωστόσο,υπάρχουν και βουλιμικοί που δεν κάνουν εμετό μετά την ακατάσχετη 

κατανάλωση φαγητού,οπότε καταλήγουν να παχαίνουν. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΙΕΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ 2500 Kcal 

ΠΡΩΙΝΟ 

• 1 ποτήρι γάλα ελαφρύ 240ml ή 1 γιαούρτι με 2% λιπαρά 

• ¾ φλιτζάνι δημητριακά ή 3 φρυγανιές ή 1 φέτα ψωμί 50 γρ. 

• 1 φρούτο εποχής 

ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ 

• 1 σάντουιτς ( τυρί, αυγό, γαλοπούλα, μπιφτέκι, κοτόπουλο, τόνος, λαχανικά εποχής) 
• 1 φρούτο εποχής 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ 
• 150 γρ. φιλέτο μοσχαρίσιο ή κοτόπουλο στήθος ή ψάρι ( μαγειρ.) 

• άφθονη σαλάτα από ωμά ή βραστά λαχανικά εποχής ή χόρτα βραστά 

• 1 κ. σούπας ελαιόλαδο 

• 1 φλιτζάνι ζυμαρικά ή ρύζι ή πατάτες ή όσπρια ή αρακάς ή καλαμπόκι (μαγειρ.) 

• 1 φέτα ψωμί (περίπου 30 γρ.) 

• 1 φρούτο εποχής 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

• 1 ποτήρι γάλα ελαφρύ 240ml ή 1 γιαούρτι (2% λιπαρά) 

• 1 φρούτο ή 1-2 κ. σούπας ξηρές σταφίδες ή 2 ξηρά δαμάσκηνα ή βερίκοκα 

• Αμύγδαλα (6-10) ή φιστίκια (15-20)ή καρύδια ( 3-4) 

ΒΡΑΔΥ 

• 90-100 γρ. κρέας ή κοτόπουλο ή ψάρι (μαγειρ.) 

• άφθονη σαλάτα από λαχανικά εποχής 
• 1 κ. σούπας ελαιόλαδο 

• 1 φλιτζάνι ζυμαρικά ή ρύζι ή πατάτες ή όσπρια ή αρακάς ή καλαμπόκι (μαγειρ.) 

• 1 φέτα ψωμί 30 γρ. 

• 1 φρούτο εποχής 

ΠΡΟΥΠΝΟΥ 

• 1 ποτήρι γάλα ελαφρύ 240ml ή 1 γιαούρτι 2% λιπαρά 

 


