Κλινική Ψυχολογία
Γεώργιος Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr
∆ιαταραχές πρόσληψης τροφής
• Επεισόδιο υπερφαγίας: κατανάλωση σε µια συγκεκριµένη
περίοδο µεγαλύτερης ποσότητας τροφής από ότι οι περισσότεροι
άνθρωποι στο ίδιο διάστηµα + αίσθηση έλλειψης ελέγχου
• Αντισταθµιστικές συµπεριφορές:
o Πρόκληση εµετού (κάθαρσης)
o Καθαρτικά, διουρητικά, υποκλυσµοί (κάθαρσης)
o Νηστεία
o Υπερβολική άσκηση
• Ψυχογενής ανορεξία
o Βάρος κάτω του αναµενόµενου (85%)
o Έντονος φόβος πάχους
o ∆ιαταραχή της βίωσης του βάρους και του σχήµατος του
σώµατος, επίδραση στην αυτοαξιολόγηση, άρνηση
σοβαρότητας χαµηλού βάρους
o Αµηνόρροια (3 διαδοχικοί κύκλοι)
o Περιορισµένος ή Επεισόδια υπερφαγίας/Καθαρτικός τύπος
• Ψυχογενής βουλιµία
o Επεισόδια υπερφαγίας
o Αντισταθµιστικές συµπεριφορές
o Συχνότητα φαύλου κύκλου ~2/εβδοµάδα για 3 µήνες
o Αυτοαξιολόγηση <-> σχήµα – βάρος σώµατος
o Καθαρτικός / µη καθαρτικός τύπος
• Μη προσδιοριζόµενη αλλιώς – ∆ιαταραχή υπερφαγίας
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Ψυχογενής ανορεξία
• Έναρξη 14 – 18, 80 – 90% γυναίκες, ανώτερο SES
• Σπάνια: 0,1% νέες γυναίκες, 0,02 γενικό πληθυσµό
• Σοβαρή: ~ 15% πεθαίνουν
Ψυχογενής βουλιµία
• Κανονικό βάρος, ενδιαφέρον για ελκυστικότητα
• Χαοτικές προσπάθειες ελέγχου του βάρους
• Συνηθέστερη συµπεριφορά ο εµετός
• Συµπεριφορές που εµφανίζονται σχετικώς συχνά και στο γενικό
πληθυσµό
Αιτιολογία
Αιτιολογία
• Γενετικοί παράγοντες
• Θεωρία σταθερού σηµείου βάρους
• Κοινωνικοπολιτισµικοί παράγοντες
• Οικογένεια
o Μητέρες σηµασία στο βάρος και σχήµα σώµατος
o Τελειοθηρικές – κάνουν οι ίδιες δίαιτα
o Προσκόληση σε δίαιτα – αποδοχή
o Άσκηση ελέγχου στα άλλα µέλη
o Συγκρούσεις µεταξύ των γονέων που υπάρχει κίνδυνος να
αποκαλυφθούν µέσω της ανεξαρτητοποίησης εφήβου. Η
ανορεξία κρατά την οικογένεια ενωµένη.
o Κακοποίηση  απόρριψη κλασικού θηλυκού σώµατος
• Γ/Σ: Παραποιηµένες πεποιθήσεις για σχήµα και βάρος σώµατος
o Φαύλος κύκλος βουλιµικής συµπεριφοράς
o Παραποιηµένη εικόνα σώµατος (ανορεξία)
• Ψα: Συµβολική αποφυγή σεξ/εγκυµοσύνης
o Επιστροφή παιδική ηλικία – διακοπή έµµηνου ρήσης
o Καθήλωση στο στοµατικό στάδιο
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Θεραπεία ανορεξίας
• Προαγωγή αύξησης βάρους – νοσηλεία (δεοντολογία)
• Γ/Σ: έµφαση στη ΘΕ σχέση, δυσλειτουργικές πεποιθήσεις,
αυτονοµία – προσωπικός έλεγχος τροφής
• ∆οµική θεραπεία οικογένειας: αλλαγή δοµής ουσίας, ενδυνάµωση
γονέων.
• Συµπεριφοριστική οικογενειακή θεραπεία: συνδυασµός γ/σ µε
συστηµική
• Ψα: Ασυνείδητα νοήµατα συµπτωµάτων.
• Φαρµακοθεραπεία: αντικαταθλιπτικά
Θεραπεία βουλιµίας
• Γ/Σ: υγιές πρότυπο πρόσληψης τροφής, διακοπή
αντισταθµιστικών, απαγορευµένες τροφές, δυσλειτουργικές
γνωσίες – θεραπεία εκλογής
• ∆ιαπροσωπική θεραπεία
• Φαρµακοθεραπεία: SSRI
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