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Η National Eating Disorders Collaboration (NEDC) επιδοτείται από το Department of Health της Αυστραλιανής Κυβέρνησης.

Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο είναι για γενικές πληροφορίες μόνο και δε θα πρέπει να αντικαθιστά τις ιατρικές συμβουλές ή τις συμβουλές υγείας. 
Παρόλο που καταβάλλεται κάθε προσπάθεια προκειμένου να σιγουρευτούμε ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς, το NEDC δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες  
είναι επίκαιρες, ολοκληρωμένες ή κατάλληλες για οποιαδήποτε χρήση. Αναθεωρήθηκε και ενημερώθηκε τον Νοέμβριο του 2021. 

Για βοήθεια ή για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε το 
nedc.com.au Evidence Experience Expertise
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Τι είναι η διατροφική διαταραχή;
Οι διατροφικές διαταραχές είναι σοβαρές, 
περίπλοκες ψυχικές ασθένειες που συνοδεύονται 
από περιπλοκές της σωματικής και ψυχικής υγείας οι 
οποίες μπορεί να είναι σοβαρές και απειλητικές για 
τη ζωή. Αυτές χαρακτηρίζονται από διαταραχές στη 
συμπεριφορά, τις σκέψεις και τα συναισθήματα όσον 
αφορά το βάρος και το σχήμα του σώματος, και/ή το 
φαγητό και τη διατροφή.

Οι διατροφικές διαταραχές δεν κάνουν διακρίσεις και 
μπορούν να παρουσιαστούν σε οποιοδήποτε στάδιο 
της ζωής. 

Περίπου ένα εκατομμύριο 
Αυστραλοί ζουν με μία 
διατροφική διαταραχή 
κάθε χρόνο (1). 

Είδη διατροφικών διαταραχών
Οι διατροφικές διαταραχές ταξινομούνται σε διαφορετικούς τύπους, σύμφωνα με το Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM-5), Fifth Edition (2). Ταξινομήσεις γίνονται σύμφωνα με τα συμπτώματα και το 
πόσο συχνά παρουσιάζονται.

Διαταραχή υπερφαγίας (BED)
Η BED χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπερφαγίας, που περιλαμβάνουν την κατανάλωση 
μεγάλης ποσότητας φαγητού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου υπερφαγίας 
το άτομο αισθάνεται ανικανότητα να σταματήσει να τρώει και συχνά συνδέεται με υψηλά επίπεδα άγχους. 
Ένα άτομο με BED δε θα χρησιμοποιήσει αντισταθμιστικές συμπεριφορές, όπως αυτοπροκαλούμενο εμετό 
ή υπερβολική άσκηση μετά από υπερφαγία.

Νευρική Βουλιμία 
Η νευρική βουλιμία χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια υπερφαγίας τα οποία διαδέχονται 
αντισταθμιστικές συμπεριφορές όπως εμετός ή υπερβολική γύμναση προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση 
του σωματικού βάρους. Ένα άτομο με νευρική βουλιμία μπορεί να κολλήσει σε έναν κύκλο διατροφής με τρόπο 
ανεξέλεγκτο, ακολουθούμενο από προσπάθειες αντιστάθμισης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα 
ντροπής, ενοχής και αηδίας. Αυτές οι συμπεριφορές μπορεί να γίνουν πιο καταναγκαστικές και ανεξέλεγκτες 
με την πάροδο του χρόνου και να οδηγήσουν σε εμμονή με το φαγητό, σκέψεις σχετικά με το φαγητό (ή να μην 
τρώνε), την απώλεια βάρους, τη δίαιτα και την εικόνα σώματος.

Νευρική Ανορεξία 
Η νευρική ανορεξία χαρακτηρίζεται από περιορισμό της ενεργειακής πρόσληψης που οδηγεί σε σημαντικά 
χαμηλό σωματικό βάρος που συνοδεύεται από έντονο φόβο αύξησης βάρους και διαταραχή της εικόνας 
του σώματος. Οι αλλαγές που συμβαίνουν στον εγκέφαλο λόγω της πείνας και του υποσιτισμού μπορεί να 
δημιουργήσουν δυσκολία σε ένα άτομο με νευρική ανορεξία να αναγνωρίσει ότι δεν είναι καλά ή να κατανοήσει 
τις πιθανές επιπτώσεις της ασθένειας.

Η άτυπη νευρική ανορεξία είναι μία υποκατηγορία του OSFED (δείτε OSFED στη σελίδα 4). Ένα άτομο με άτυπη 
νευρική ανορεξία θα πληροί όλα τα κριτήρια για τη νευρική ανορεξία, ωστόσο, παρά τη σημαντική απώλεια 
βάρους, το βάρος του ατόμου είναι εντός ή άνω του φυσιολογικού εύρους ΔΜΣ. Η άτυπη νευρική ανορεξία 
είναι σοβαρή και πιθανά απειλητική για τη ζωή και θα έχει παρόμοιες επιπτώσεις και επιπλοκές με τη νευρική 
ανορεξία.
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Άλλες καθορισμένες διαταραχές σίτισης ή διατροφής (OSFED)
Ένα άτομο με OSFED μπορεί να παρουσιάσει πολλά από τα συμπτώματα άλλων διατροφικών διαταραχών όπως 
η νευρική ανορεξία, η νευρική βουλιμία ή η διαταραχή υπερφαγίας, αλλά δεν θα πληροί τα πλήρη κριτήρια για 
τη διάγνωση αυτών των διαταραχών. Αυτό δε σημαίνει ότι η διατροφική διαταραχή είναι λιγότερο σοβαρή ή 
λιγότερο επικίνδυνη. Οι ιατρικές επιπλοκές και οι σκέψεις και οι συμπεριφορές της διατροφικής διαταραχής 
που σχετίζονται με τις OSFED είναι το ίδιο σοβαρές όπως με τις άλλες διατροφικές διαταραχές.

Διαταραχή αποφυγής/περιορισμού πρόσληψης τροφής (ARFID)
Η ARFID χαρακτηρίζεται από την έλλειψη ενδιαφέροντος, την αποφυγή και την αποστροφή όσον αφορά το 
φαγητό και τη διατροφή. Ο περιορισμός δεν οφείλεται στη διαταραχή της εικόνας του σώματος, αλλά είναι 
αποτέλεσμα άγχους ή φοβίας για το φαγητό ή/και τη διατροφή, αυξημένης ευαισθησίας σε αισθητήριες πτυχές 
του φαγητού όπως η υφή, η γεύση ή η όσφρηση ή έλλειψης ενδιαφέροντος για φαγητό και/ή τη διατροφή. 
Η ARFID σχετίζεται με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: σημαντική απώλεια βάρους, σημαντική διατροφική 
ανεπάρκεια, εξάρτηση από εντερικό (σωλήνα) σίτισης ή συμπληρώματος, και μία έκδηλη παρέμβαση στην 
ψυχοκοινωνική λειτουργία.

Μη καθορισμένη διαταραχή σίτισης ή διατροφής (UFED) 
Η UFED είναι μια διαταραχή σίτισης και διατροφής που προκαλεί σημαντική ανησυχία και μείωση σε 
κοινωνικούς, επαγγελματικούς ή άλλους σημαντικούς τομείς της λειτουργικότητας, ωστόσο, δεν πληροί τα 
πλήρη κριτήρια για καμία από τις άλλες διαταραχές σίτισης και διατροφής. Αυτή η κατηγορία χρησιμοποιείται 
σε περιπτώσεις στις οποίες το κλινικό προσωπικό επιλέγει να μην προσδιορίσει τον λόγο που δεν πληρούνται 
τα κριτήρια για μια συγκεκριμένη διαταραχή σίτισης και διατροφής και περιλαμβάνει παρουσιάσεις στις οποίες 
δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να γίνει πιο συγκεκριμένη διάγνωση (π.χ. παρουσίαση στα επείγοντα 
περιστατικά).

Pica
Η Pica χαρακτηρίζεται από την επίμονη κατανάλωση μη θρεπτικών, μη διατροφικών ουσιών, η οποία είναι 
ακατάλληλη για το επίπεδο ανάπτυξης του ατόμου.

Διαταραχή μηρυκασμού
Η διαταραχή μηρυκασμού χαρακτηρίζεται από την επαναλαμβανόμενη παλινδρόμηση της τροφής. 
Ο επαναλαμβανόμενος μηρυκασμός δε μπορεί να συσχετιστεί με κάποια άλλη ιατρική πάθηση ή συμβαίνει 
αποκλειστικά κατά τη διάρκεια μιας άλλης διάγνωσης διατροφικής διαταραχής. 
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Επικράτηση
Οι διατροφικές διαταραχές είναι 
συνηθισμένες

• Περίπου ένα εκατομμύριο Αυστραλοί ζουν με μία 
διατροφική διαταραχή κάθε χρόνο, δηλαδή ένα 
4% του πληθυσμού (1).

• Από τα άτομα με μία διατροφική διαταραχή, 3% 
έχουν νευρική ανορεξία, 12% νευρική βουλιμία, 
47% BED και 38% άλλες διατροφικές διαταραχές 
* (1).

• Πολύ περισσότερα άτομα βιώνουν διαταραχές 
στη διατροφή (π.χ. συμπτώματα και 
συμπεριφορές διατροφικών διαταραχών αλλά 
σε μικρότερη συχνότητα ή χαμηλότερο βαθμό 
σοβαρότητας) που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις 
μιας διατροφικής διαταραχής. Περίπου το 
ένα τρίτο (31,6%) των Αυστραλών εφήβων 
εμπλέκονται σε διαταραγμένες διατροφικές 
συμπεριφορές κάθε χρόνο (3).

• Τα συμπτώματα της διατροφικής διαταραχής 
αυξάνονται με την εβδομαδιαία υπερφαγία να 
αυξάνεται τουλάχιστον σχεδόν έξι φορές από 
τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και την αυστηρή 
δίαιτα να αυξάνεται σχεδόν τέσσερις φορές (3).

Εικόνα 1: Επικράτηση διαταραχών διατροφής σύμφωνα με τη 
διάγνωση

* Οι Άλλες Διατροφικές Διαταραχές περιλαμβάνουν όλες τις 
άλλες διαγνώσεις διατροφικών διαταραχών εκτός της νευρικής 
ανορεξίας, της νευρικής βουλιμίας και της BED.

Ηλικία
Ενώ ένα άτομο μπορεί να εμφανίσει μια διατροφική διαταραχή σε οποιαδήποτε ηλικία, οι διατροφικές 
διαταραχές παραμένουν πιο διαδεδομένες μεταξύ των εφήβων και των νέων, με μέσο όρο έναρξης των 
διατροφικών διαταραχών μεταξύ 12 και 25 ετών (4, 5). Η εφηβεία είναι καιρός υψηλού κινδύνου για την 
ανάπτυξη μιας διατροφικής διαταραχής. 

Φύλο
Το 8,4% των γυναικών και το 2,2% των ανδρών εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν κάποια διατροφική διαταραχή 
κάποια στιγμή στη ζωή τους (6).

Ενώ οι γυναίκες αποτελούν περίπου το 80% των ατόμων με νευρική ανορεξία και το 70% των ατόμων με 
νευρική βουλιμία, πρόσφατα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η επικράτηση της BED μπορεί να είναι σχεδόν 
τόσο υψηλή στους άνδρες όσο και στις γυναίκες (7).

Το ακριβές ποσοστό των ανδρών ανάμεσα στα άτομα με διατροφικές διαταραχές μπορεί να είναι 
υψηλότερο καθώς οι εμπειρίες τους ίσως να μη ληφθούν υπόψη από το κλινικό προσωπικό ή να 
διαγνωστούν λανθασμένα (8).

Ενώ η έρευνα σχετικά με την επικράτηση των διατροφικών διαταραχών/διαταραχής πρόσληψης τροφής σε 
μη δυαδικά και τρανσέξουαλ άτομα είναι περιορισμένη, η αναδυόμενη έρευνα δείχνει ότι τα μη δυαδικά 
και τρανσέξουαλ άτομα έχουν δύο έως τέσσερις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν συμπτώματα 
διατροφικής διαταραχής ή διαταραγμένες διατροφικές συμπεριφορές από άλλους άνδρες ή γυναίκες (9-12).

Για βοήθεια ή για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε το 
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Αλλες 
Διατροφικές 
Διαταραχές

Νευρική 
Ανορεξία

Νευρική 
Βουλιμία

Διαταραχή 
Υπερφαγίας
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Ανησυχητικά σημάδια
Ψυχολογικά
Τα ψυχολογικά ανησυχητικά σημάδια μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Ανησυχία όσον αφορά τη διατροφή, το φαγητό (ή τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το φαγητό), 
την εικόνα του σώματος και το βάρος

• Έντονο φόβος για αύξηση βάρους

• Αυξημένο άγχος ή ευερεθιστότητα κατά την ώρα των γευμάτων

• Αίσθηση του να είναι κανείς «εκτός ελέγχου» γύρω από το φαγητό

• Έντονη δυσανεξία με το σώμα ή αρνητική εικόνα σώματος

• Άκαμπτο «μαύρο ή άσπρο» τρόπος σκέψης (π.χ. σκέψεις ότι το φαγητό είναι «καλό» ή «κακό»)

• Αυξημένη ευαισθησία σε σχόλια ή κριτικές (πραγματικές ή αντιληπτές) σχετικά με το σχήμα του σώματος, 
τη διατροφή ή τις συνήθειες γύμνασης

• Διακυμάνσεις της διάθεσης (π.χ. αυξημένη ευερεθιστότητα, χαμηλή διάθεση και/ή άγχος καθώς και 
αυτοτραυματισμός και/ή τάσεις αυτοκτονίας)

• Χαμηλή αυτοεκτίμηση (π.χ. αισθήματα ντροπής, ενοχής και απέχθειας για το ίδιο το άτομο)

• Χρήση τροφής ως αυτοτιμωρία ή για ρύθμιση των συναισθημάτων (π.χ. άρνηση φαγητού ή υπερφαγία λόγω 
κατάθλιψης, στρες ή άλλων συναισθηματικών λόγων)

Σωματικά
Τα σωματικά ανησυχητικά σημάδια μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Ξαφνική απώλεια βάρους, αύξηση ή διακύμανση

• Σε παιδιά και έφηβους, μία ανεξήγητη μείωση της καμπύλης ανάπτυξης ή του ποσοστού δείκτη μάζας 
σώματος (BMI)

• Ευαισθησία στο κρύο (π.χ. να κρυώνει συνέχεια, ακόμη και σε ζεστό περιβάλλον)

• Καθυστερημένη έναρξη, απώλεια ή διαταραχή της εμμήνου ρύσεως ή στειρότητα (που δεν έχει να κάνει με 
διακυμάνσεις κατά την έναρξη της εφηβείας ή της εμμηνόπαυσης)

• Σημάδια εμετού (π.χ. πρησμένα μάγουλα ή γνάθος, κάλοι ή εξογκώματα στις αρθρώσεις, κακή αναπνοή, 
βλάβη στα δόντια)

• Λεπτές τρίχες που καλύπτουν το σώμα ή το πρόσωπο (lanugo)

• Κόπωση ή χαμηλό επίπεδο ενέργειας

• Λιποθυμία ή ζαλάδα

• Εξάψεις ή επεισόδια εφίδρωσης

• Πεπτικά προβλήματα (π.χ. παλινδρόμηση, φούσκωμα, δυσκοιλιότητα, ναυτία, αίσθημα κορεσμού)

• Αδύναμα και εύθραυστα οστά (π.χ. οστεοπόρωση ή οστεοπενία)
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Συμπεριφορά
Τα ανησυχητικά σημάδια συμπεριφοράς μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Συνεχής ή επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά δίαιτας (π.χ. νηστεία, μέτρηση θερμίδων/κιλοτζούλων, 
παράλειψη γευμάτων, αποφυγή ορισμένων ομάδων τροφίμων)

• Αποδείξεις υπερφαγίας (π.χ. εξαφάνιση μεγάλων ποσοτήτων φαγητού, συσσώρευση φαγητού κατά την 
προετοιμασία για υπερφαγία)

• Αποδείξεις εμετού ή χρήσης καθαρτικών για σκοπούς ελέγχου του βάρους (π.χ. συχνές επισκέψεις στο 
μπάνιο κατά τη διάρκεια ή μετά τα γεύματα, τακτική αγορά καθαρτικών)

• Καταναγκαστικά ή υπερβολικά μοτίβα άσκησης (π.χ. άσκηση σε κακές καιρικές συνθήκες, συνέχιση 
της άσκησης όταν είναι άρρωστοι ή τραυματισμένοι, αποτυχία να έχουν τακτικές ημέρες ανάπαυσης/
ανάρρωσης, άγχος εάν η άσκηση δεν είναι δυνατή)

• Μοτίβα ή έμμονες τελετουργίες γύρω από το φαγητό, την προετοιμασία του φαγητού και το φαγητό (π.χ. 
τρώγοντας πολύ αργά, κόβοντας το φαγητό σε πολύ μικρά κομμάτια, επιμονή τα γεύματα να σερβίρονται 
σε συγκεκριμένη ώρα, άκαμπτο περιεχόμενο επαναλαμβανόμενων γευμάτων, άκαμπτη χρήση πιατικών και 
μαχαιροπήρουνων)

• Αλλαγές στις προτιμήσεις φαγητού (π.χ. ισχυρισμός ότι δεν τους αρέσουν τα φαγητά που απολάμβαναν στο 
παρελθόν, ξαφνική εμμονή με την «υγιεινή διατροφή»)

• Αποφυγή ή αλλαγή συμπεριφοράς σε κοινωνικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν φαγητό (π.χ. να μην 
τρώνε πια οικογενειακά γεύματα στο σπίτι, να φέρνουν το δικό τους φαγητό σε κοινωνικές εκδηλώσεις, 
άρνηση φαγητού σε κοινωνικά περιβάλλοντα)

• Αποφυγή φαγητού δίνοντας δικαιολογίες (π.χ. ισχυρισμός ότι έχουν ήδη φάει, ισχυρισμός ότι έχουν 
αλλεργία/δυσανεξία σε συγκεκριμένα τρόφιμα)

• Κοινωνική απόσυρση ή απομόνωση από φίλους και οικογένεια (π.χ. αποφυγή δραστηριοτήτων που 
απολάμβαναν στο παρελθόν)

• Αλλαγές στη συμπεριφορά σχετικά με την προετοιμασία και τον προγραμματισμό του φαγητού (π.χ. ψώνια 
για φαγητό, προετοιμασία γευμάτων για άλλους αλλά μη κατανάλωση αυτών των γευμάτων, έλεγχος των 
οικογενειακών γευμάτων)

• Ισχυρή εστίαση στο βάρος και το σχήμα του σώματος (π.χ. ενδιαφέρον για απώλεια βάρους ή οικοδόμηση μυ)

• Επαναλαμβανόμενες ή εμμονικές συμπεριφορές ελέγχου του σώματος (π.χ. τσίμπημα της μέσης ή των καρπών, 
επαναλαμβανόμενο ζύγισμα του εαυτού, υπερβολικός χρόνος που αφιερώνεται κοιτάζοντας στον καθρέφτη)

• Αλλαγές στο στυλ ντυσίματος (π.χ., φορώντας φαρδιά ρούχα, φορώντας περισσότερα ρούχα από όσα 
χρειάζεται κανείς για τον καιρό)

• Συγκαλυμμένη ή μυστική συμπεριφορά γύρω 
από το φαγητό (π.χ. πετώντας φαγητό στα 
σκουπίδια κρυφά, απόκρυψη φαγητού που 
δεν καταναλώθηκε, τρώγοντας στα κρυφά)

• Ακατάλληλες συμπεριφορές ενυδάτωσης 
(π.χ. κατανάλωση λίγων έως καθόλου υγρών ή 
υπερβολική κατανάλωση υγρών πάνω από τις 
απαιτήσεις)

• Συνεχής άρνηση της πείνας

• Εφαρμογή αυστηρών κανόνων για τα τρόφιμα (π.χ. 
δημιουργία λίστας με «καλά» και «κακά» τρόφιμα)

• Κατάχρηση ινσουλίνης για τον διαβήτη (Τύπου 1 ή 2)

Ποτέ δε συνίσταται να 
«παρακολουθείτε και να περιμένετε». 
Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε 
ίσως βιώνει μία διατροφική 
διαταραχή, το να έχετε πρόσβαση 
σε υποστήριξη και θεραπεία είναι 
σημαντικό. Η έγκαιρη παρέμβαση 
είναι το κλειδί για τη βελτίωση της 
υγείας και της ποιότητας ζωής.

Για βοήθεια ή για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε το 
nedc.com.au
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Παράγοντες κινδύνου
Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας διατροφικής διαταραχής διαφέρουν από άτομο σε 
άτομο και αφορούν βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικο-πολιτισμικούς παράγοντες. Κάθε άτομο 
σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής του διατρέχει κίνδυνο να αναπτύξει μία διατροφική διαταραχή. Η 
διατροφική διαταραχή είναι μία ψυχική ασθένεια και όχι μία επιλογή που κάποιος κάνει.

Επιπτώσεις και επιπλοκές
Οι ιατρικές και ψυχολογικές επιπλοκές που συνδέονται με τις διατροφικές διαταραχές είναι σοβαρές και πιθανά 
απειλητικές για τη ζωή.

Ιατρικές
Οι συμπεριφορές διατροφικής διαταραχής συνδέονται με συγκεκριμένες ιατρικές επιπλοκές. Αυτές 
περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές:

• Ο περιορισμός της λήψης φαγητού μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αρτηριακή πίεση, ορμονικές 
διαταραχές, δυσανεξία στο κρύο, κακή συγκέντρωση, πεπτικά προβλήματα, κόπωση και λήθαργο.

• Η υπερφαγία μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη τύπου 2 και ορμονικές 
ανισορροπίες.

• Ο εμετός μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη στον οισοφάγο, κοιλιακό άλγος, φούσκωμα, διάρροια, 
δυσκοιλιότητα, τερηδόνα και ανισορροπίες ηλεκτρολυτών με αποτέλεσμα ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό και 
αφυδάτωση.

• Η κατάχρηση καθαρτικών μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση, χαμηλό επίπεδο ζάχαρης στο αίμα, και 
εξασθενημένους εντερικούς μυς.

• Η υπερβολική εξάσκηση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, κατάγματα από στρες, αδύναμα και 
εύθραυστα οστά (π.χ. οστεοπόρωση ή οστεοπενία) και ορμονικές ανισορροπίες.

Ψυχολογικές
Υπάρχουν πολλές ψυχολογικές επιπτώσεις που σχετίζονται με διατροφικές διαταραχές που περιλαμβάνουν 
αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές:

• Σωματική δυσαρέσκεια

• Έμμονες σκέψεις για τη διατροφή, το φαγητό, το σχήμα του σώματος και/ή το βάρος

• Αισθήματα ντροπής, απέχθειας εαυτού, χαμηλής αυτοεκτίμησης, ενοχής ή αποτυχίας

• Καταθλιπτικά ή συμπτώματα άγχους

• Σκέψεις αυτοκτονίας, σχέδια ή απόπειρες

• Αυτοτραυματισμός

• Κατάχρηση ουσιών

• Κοινωνική απομόνωση
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Συννοσηρότητες
Ένα άτομο με διατροφική διαταραχή διατρέχει αυξημένο κίνδυνο να βιώσει μια άλλη ιατρική ανωμαλία ή 
ψυχικής υγείας κατά την ίδια περίοδο (γνωστή ως συννοσηρότητα). Συννοσηρότητες που αντιμετωπίζουν 
άτομα που ζουν με διατροφικές διαταραχές μπορεί να συνδέονται με τα συμπτώματα των διατροφικών τους 
διαταραχών και τις συμπεριφορές τους. Για άλλες συννοσηρότητες, η κατεύθυνση και οι μηχανισμοί που 
διέπουν οποιαδήποτε σύνδεση είναι ασαφείς και αποτελούν αντικείμενο μελλοντικής έρευνας.

Συννοσηρότητες ψυχικής υγείας
Η έρευνα δείχνει ότι πάνω από το 80% των ενηλίκων που έχουν διαγνωστεί με διατροφική διαταραχή έχουν 
τουλάχιστον μία άλλη ψυχιατρική διαταραχή (13).

Οι πιο κοινές συννοσηρότητες ψυχικής υγείας που σχετίζονται με διατροφικές διαταραχές περιλαμβάνουν:

• Διαταραχές διάθεσης (π.χ., σοβαρή καταθλιπτική διαταραχή)

• Αγχώδεις διαταραχές (π.χ. γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, κοινωνικό άγχος)

• Διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) και τραύμα

• Κατάχρηση ουσιών

• Διαταραχές προσωπικότητας (αποφευκτική, οριακή, ιδεοψυχαναγκαστική)

• Σεξουαλική δυσλειτουργία

• Αυτοτραυματισμός

Ιατρικές συννοσηρότητες
Οι ακόλουθες ιατρικές παθήσεις έχει αποδειχθεί ότι έχουν αυξημένη παρουσία σε άτομα που ζουν με μία 
διατροφική διαταραχή σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό:

• Διαβήτης τύπου 1 και 2

• Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS)

• Αδύναμα ή εύθραυστα οστά (π.χ. οστεοπενία, οστεοπόρωση)

• Χαμηλή αρτηριακή πίεση (υπόταση)

• Πεπτικά προβλήματα (π.χ. σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου)

• Πόνοι στις αρθρώσεις

• Πονοκέφαλος και ημικρανία

• Προβλήματα εμμήνου ρύσεως (π.χ. απώλεια εμμήνου ρύσεως)

• Προβλήματα ύπνου

Για βοήθεια ή για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε το 
nedc.com.au
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Θεραπεία
Είδη θεραπείας
Η πρόσβαση σε θεραπείες που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη σοβαρότητα 
και τη διάρκεια μιας διατροφικής διαταραχής. Μεταξύ των ατόμων με διαγνωσμένη διατροφική διαταραχή, 
μόνο το 23% περίπου προβαίνει σε κατάλληλη θεραπεία (4). Η παροχή θεραπείας νωρίς στην πορεία της νόσου 
παρέχει τις καλύτερες πιθανότητες ανάρρωσης από μια διατροφική διαταραχή.

Οι βασισμένες σε αποδεικτικά στοιχεία ψυχολογικές θεραπείες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη θεραπεία 
των διατροφικών διαταραχών σύμφωνα με τη διάγνωση περιλαμβάνουν (14):

Νευρική ανορεξία
Τα μοντέλα θεραπείας για παιδιά και εφήβους 
περιλαμβάνουν:

• Οικογενειακή θεραπεία (FBT) ή οικογενειακή 
θεραπεία για τη νευρική ανορεξία (επικεντρωμένη 
σε γονείς καθώς και ομάδα πολλών οικογενειών 
είναι επίσης αποδεκτή)

• CBT-ED με ανάμειξη της οικογένειας

• Ψυχοθεραπεία που επικεντρώνεται στους 
εφήβους

Τα μοντέλα θεραπείας για ενήλικες περιλαμβάνουν:
• Θεραπεία νευρικής ανορεξίας Maudsley για 

ενήλικες (MANTRA)

• Ειδική υποστηρικτική κλινική διαχείριση (SSCM)

• CBT-ED: εστιακή ψυχοδυναμική θεραπεία 
επικεντρωμένη στη διατροφική διαταραχή

Νευρική βουλιμία 
Τα μοντέλα θεραπείας για παιδιά και εφήβους 
περιλαμβάνουν:

• CBT εστιασμένη στη διατροφική διαταραχή  
(CBT-ED) με ανάμειξη της οικογένειας

• Οικογενειακή θεραπεία εστιασμένη στη νευρική 
βουλιμία 

Τα μοντέλα θεραπείας για ενήλικες περιλαμβάνουν:
• Καθοδηγούμενη αυτοβοήθεια CBT-ED

• CBT-ED

• IPT

BED
Τα μοντέλα θεραπείας για εφήβους και ενήλικες 
περιλαμβάνουν:

• Ενισχυμένη Γνωσιακή Θεραπεία Συμπεριφοράς 
(CBT-E)

• Γνωσιακή Θεραπεία Συμπεριφοράς – 
Καθοδηγούμενη αυτοβοήθεια (CBT-GSH)

• Διαπροσωπική Θεραπεία (IPT)

OSFED
Το συγκεκριμένο μοντέλο θεραπείας που επιλέγεται 
θα πρέπει να καθορίζεται από τη διατροφική 
διαταραχή με την οποία μοιάζει περισσότερο το 
διατροφικό πρόβλημα.

ARFID

Η ARFID είναι μια σχετικά νέα διάγνωση και η έρευνα εξακολουθεί να αυξάνεται γύρω από το ποιες θεραπείες 
είναι αποτελεσματικές.

Η παρούσα έρευνα αποδεικνύει ότι η Γνωσιακή Θεραπεία Συμπεριφοράς (CBT) είναι μια αποτελεσματική 
θεραπεία για άτομα με ARFID (15). Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει σταδιακή έκθεση του ατόμου σε 
φαγητά που του προκαλούν φόβο, εκπαίδευση χαλάρωσης, και υποστήριξη για την αλλαγή της διατροφικής 
συμπεριφοράς.

Η ανταποκρινόμενη θεραπεία σίτισης (RFT) έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της ARFID σε παιδιά, 
ωστόσο οι κατευθυντήριες αρχές της RFT θα μπορούσαν επίσης να εφαρμοστούν σε εφήβους και ενήλικες 
(16). Η ανταποκρινόμενη σίτιση περιλαμβάνει τους γονείς ή τους φροντιστές που καθιερώνουν ρουτίνα ώρας 
φαγητού με ευχάριστες αλληλεπιδράσεις και λίγους περισπασμούς, διαμορφώνοντας έτσι τη συμπεριφορά την 
ώρα του γεύματος και επιτρέποντας στο παιδί να ανταποκρίνεται στα σημάδια της πείνας (16).
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Μη-κλινική υποστήριξη
Υπάρχει μια σειρά από μη κλινικές υπηρεσίες που μπορεί να παρέχουν πολύτιμη υποστήριξη σε άτομα που 
υποβάλλονται σε θεραπεία για μια διατροφική διαταραχή, καθώς και στην οικογένειά τους και άλλου είδους 
υποστήριξη, όπως μεμονωμένες συνεδρίες υποστήριξης από συνομηλίκους ή ομάδες υποστήριξης. 

Επίπεδα θεραπείας
Η θεραπεία διατροφικών διαταραχών μπορεί να χορηγηθεί σε διαφορετικές εγκαταστάσεις σε τρία διαφορετικά 
επίπεδα έντασης, ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες του ατόμου. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να ξεκινήσουν τη 
θεραπεία με το χαμηλότερο επίπεδο έντασης, ενώ άλλοι μπορεί να ξεκινήσουν με υψηλότερο επίπεδο έντασης. 
Οι άνθρωποι μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθούν μπρος και πίσω ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα καθώς 
εργάζονται προς την ανάρρωσή τους. 

Τα επίπεδα των υπηρεσιών θεραπείας που διατίθενται σε ένα άτομο με μία διατροφική διαταραχή 
περιλαμβάνουν:

Θεραπεία με βάση την κοινότητα
Η θεραπεία με βάση την κοινότητα αναφέρεται σε θεραπεία που βασίζεται σε αποδεικτικά 
στοιχεία και παρέχεται στην κοινότητα ή σε εξωτερικά ιατρεία, με συντονισμένη πρόσβαση 
σε μια σειρά από υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες. 

Η θεραπεία μπορεί να παρέχεται από επαγγελματίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας και διαιτολόγους στην κοινότητα (ιδιωτικούς και του δημοσίου) 
και διαδικτυακά για καθοδηγούμενη αυτοβοήθεια.

Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να αναρρώσουν από μία διατροφική διαταραχή 
ακολουθώντας μια θεραπεία με βάση την κοινότητα. Στην κοινότητα, η ομάδα χαμηλού 
επιπέδου θεραπείας περιλαμβάνει έναν ιατρό όπως έναν παθολόγο και έναν επαγγελματία 
ψυχικής υγείας.

Εντατική θεραπεία με βάση την κοινότητα
Αυτό αναφέρεται σε θεραπεία που βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία που παρέχεται στην 
κοινότητα ή σε εξωτερικά ιατρεία σε υψηλότερο επίπεδο συχνότητας και έντασης, για άτομα 
που χρειάζονται πιο εντατική θεραπεία. 

Οι υπηρεσίες θεραπείας μπορούν να παρέχονται μέσω εντατικών προγραμμάτων εξωτερικών 
ιατρείων και ημερήσιων προγραμμάτων.

Θεραπεία σε νοσοκομείο

Απαιτείται νοσοκομειακή περίθαλψη για άτομα που χρειάζονται ιατρική ή/και ψυχιατρική 
παρέμβαση ή εισαγωγή σε πρόγραμμα διατροφικών διαταραχών για άτομα που είναι  
σταθερά από ιατρικής άποψης αλλά χρειάζονται υψηλό επίπεδο θεραπείας και υποστήριξης.

Αυτό μπορεί να συμβεί σε εγκαταστάσεις όπως προγράμματα στο σπίτι ή σε ιατρικές και 
ψυχιατρικές μονάδες νοσοκομείων.

Για βοήθεια ή για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε το 
nedc.com.au
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Ανάρρωση
Είναι δυνατόν να αναρρώσει κανείς από μία διατροφική διαταραχή ακόμη και αν το άτομο έχει ζήσει για 
πολλά χρόνια με την ασθένεια. Ο δρόμος προς την ανάρρωση μπορεί να είναι μακρύς και γεμάτος προκλήσεις. 
Η έγκαιρη διάγνωση και πρόσβαση σε κατάλληλη υποστήριξη και θεραπεία ενδυναμώνει το δρόμο προς την 
ανάρρωση. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να ανακαλύψουν ότι η ανάρρωση φέρνει νέα κατανόηση, ιδέες και 
δεξιότητες.

Που να βρείτε βοήθεια
Αν νομίζετε ότι εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε μπορεί να βιώνει μία διατροφική διαταραχή, είναι σημαντικό 
να ζητήσετε βοήθεια άμεσα. Όσο νωρίτερα ζητήσετε βοήθεια, τόσο πιο κοντά στην ανάρρωση βρίσκεστε. 
Ο γιατρός σας είναι ένα καλό «πρώτο βήμα» για να ζητήσετε υποστήριξη και να έχετε πρόσβαση σε θεραπεία 
για διατροφικές διαταραχές.

Για βοήθεια στην περιοχή σας πηγαίνετε στο NEDC Support and Services.

https://nedc.com.au/support-and-services-2/support-and-services/
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