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Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży 

  
     Nie sposób nie zauważyć, iż w mediach obecne są treści, które odnoszą się do naszego 

sposobu odżywiania się, dbania o wygląd, zapobiegania niedyspozycjom i chorobom, 

aktywności fizycznej, itp. Jednak w przekazie tym łatwo dostrzec pewną sprzeczność – 

chociażby promowanie szczupłej sylwetki i niezdrowej żywności. Dlatego też pojawia się 

pytanie o granicę pomiędzy dbaniem o siebie a podejmowaniem zachowań, które mogą 

doprowadzić do zaburzeń odżywiania. Niestety dziecko, czy też młody człowiek 

bombardowany setkami informacji nie zawsze uświadamia sobie ich przewrotność. W tym 

miejscu otwiera się droga dla działań profilaktycznych. 

 

Trochę statystyk 

W ostatnich latach XX wieku w Europie Zachodniej nastąpił wzrost liczby dziewcząt  

i młodych kobiet cierpiących z powodu anoreksji i bulimii. Zaburzenia te najczęściej 

pojawiają się bowiem u dziewcząt, które stanowią 90% - 95% wszystkich pacjentów. Warto 

zaznaczyć, iż anoreksja w 10% do 20% przypadków doprowadza do śmierci1. Odsetek 

chłopców w populacji osób chorujących wynosi od 5% do 10%, lecz przebieg anoreksji  

i bulimii jest u nich cięższy. Na anoreksję zapadają przeważnie dziewczęta pomiędzy 12.  

a 19. rokiem życia, przy czym dolna granica wieku zmniejsza się nawet do 8. roku życia.  

W przypadku bulimii przedział wiekowy to 15. do 24. roku życia. Natomiast wśród chłopców 

anoreksja rozpoczyna się najczęściej pomiędzy 15. a 16. rokiem życia2. Jednymi z najczęściej 

występujących zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży są także nadwaga i otyłość.  

W Polsce problem ten dotyka około 10% dzieci3. WHO alarmuje, że w XXI wieku grozi nam 

epidemia otyłości, zaś lekarze uważają, iż nadwaga i otyłość mogą stać się – w miejsce 

nikotynizmu – najczęstszą przyczyną śmierci. Sprzyjają temu nieprawidłowe nawyki 

żywieniowe, co obrazują statystyki: „tylko 18% młodych w wieku 11 – 15 lat je codziennie 

warzywa i owoce, 41% 15-latków je codziennie słodycze, 13% 13-latków pije codziennie 

napoje gazowane, 35% 15-latków regularnie pije piwo, 23% 15-letnich chłopców i 14% 

dziewcząt regularnie pije alkohol”4. 

 

Dlaczego warto podejmować profilaktykę 

Zaburzenia odżywiania należą do zachowań ryzykownych, to znaczy niosących 

negatywne skutki dla zdrowia fizycznego oraz psychicznego jednostki oraz jej otoczenia 

społecznego. Mając na uwadze niekorzystny charakter tych zjawisk oraz 

prawdopodobieństwo ich spotęgowania w przyszłości, nieodzowne staje się podejmowanie 

czynności przeciwdziałających tym zagrożeniom5. Potrzebę podejmowania działań 

profilaktycznych uzasadniają także trudności w leczeniu młodzieży chorującej, m.in. mała 

liczba specjalistycznych ośrodków w kraju, trudności w nakłonieniu danej osoby do podjęcia 

terapii6. Zaletą profilaktyki jest również możliwość obejmowania swym zasięgiem dużych 

grup, zbiorowości oraz fakt, iż prowadzone działania są tańsze  niż długotrwałe postępowanie 

kliniczne. Z drugiej strony, zapobieganie zaburzeniom odżywiania jest często jedynym 

sposobem na uchronienie dzieci i młodzieży przez zgubnymi konsekwencjami tych chorób7. 

Stosowanie działań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży jest tym bardziej istotne, 

że negatywne konsekwencje zachowań ryzykownych występują u nich szybciej i są znacznie 

bardziej poważne aniżeli u osób dorosłych. Jest to uwarunkowane niezakończonym jeszcze 

rozwojem biologicznym, intelektualnym, emocjonalnym i społecznym młodych ludzi. 

Profilaktyka zaburzeń odżywiania powinna obejmować nie tylko działania zmierzające do 

ograniczania czynników ryzyka (wewnętrznych oraz zewnętrznych), lecz także działania 
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odnoszące się do wzmacniania pozytywnych zasobów osobistych (np. dodatnia samoocena, 

poczucie własnej wartości, odpowiednie podejście do własnego ciała i wyglądu, właściwe 

żywienie), a także środowiskowych (np. zadowalające relacje w rodzinie, w grupie 

rówieśniczej, urozmaicone sposoby spędzania czasu wolnego). Podstawą działań 

profilaktycznych jest przede wszystkim „system wartości, pośród których naczelną jest 

ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego”8. 

 

Kogo należy objąć profilaktyką 

Mając na uwadze różny poziom zagrożenia dzieci i młodzieży, można wyodrębnić trzy 

stopnie profilaktyki zaburzeń odżywiania. Dostosowanie działań profilaktycznych do 

odpowiedniego etapu umożliwia osiągnięcie zadowalających efektów naszych poczynań. 

Profilaktyka pierwszego stopnia odnosi się do dzieci i młodzieży, którzy nie są jeszcze 

zagrożeni niewłaściwym podejściem do jedzenia i własnego ciała – będą to np. wszyscy 

uczniowie w danej klasie. Profilaktyka drugiego stopnia skierowana jest do dzieci  

i młodzieży, którzy są zagrożeni w pewnym stopniu. Szczególnie należy mieć na względzie 

uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, znajdujących się w okresie dojrzewania, pozbawionych 

właściwego wsparcia, przejawiających niektóre symptomy zaburzeń odżywiania, czy też 

mających kontakt z osobą chorą. Profilaktyka trzeciego stopnia odnosi się natomiast do tych 

osób, które już cierpiały na jakąś formę zaburzeń łaknienia oraz poddały się leczeniu. W tym 

przypadku działania profilaktyczne mają służyć zapobieganiu nawrotom choroby lub innym 

nieprawidłowościom, a także pomóc w powrocie do społeczeństwa9. 

Na wszystkich trzech poziomach, działaniami profilaktycznymi należy objąć również 

rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży, gdyż właśnie „rodzina ma największy udział  

w kształtowaniu odporności młodego człowieka, jego stosunku do własnego ciała  

i zachowań zdrowotnych”10. Dlatego też, w pierwszej kolejności odpowiedzialność za 

profilaktykę  zaburzeń odżywiania ponosi rodzina, a następnie kolejne, najważniejsze dla 

dziecka obszary rozwoju – przedszkole, szkoła. Niezwykle istotne jest przy tym 

podejmowanie współpracy pomiędzy rodzicami a środowiskiem szkolnym, ponieważ rodzice 

przejawiają określone postawy podkreślające lub lekceważące sens profilaktyki 

podejmowanej poza domem. Ponadto, to od rodziców zależy czy dzieci będą uczestniczyły  

w programach profilaktycznych realizowanych w szkole. Niewątpliwie, skuteczne 

porozumiewanie się rodziców i nauczycieli jest ważnym elementem wczesnej profilaktyki 

zaburzeń odżywiania, jak również wspierania rozwoju młodego człowieka11. 

 

Rola rodziców w działaniach profilaktycznych 

Szczególnie ważna jest stała opieka dorosłych, sprawowana w sposób wrażliwy, 

uważny i konsekwentny, która chroni dziecko przed podejmowaniem zachowań 

ryzykownych. Z drugiej strony rodzice powinni zapewnić dziecku możliwość zdobywania 

nowych doświadczeń, stawiać mu zadania adekwatne do wieku i możliwości, a przy tym 

czuwać nad jego bezpieczeństwem. Wszystko to sprzyja rozwojowi zdolności młodego 

człowieka, jego kompetencji, wrażliwości społecznej, zapewnia poczucie mocy oraz 

sprawstwa i wyposaża w umiejętność podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach 

problemowych12.  

Konieczne jest poszerzanie wiedzy rodziców na temat właściwości rozwojowych dzieci 

i młodzieży, problematyki zaburzeń jedzenia, ale także kształtowanie świadomości oraz 

odpowiedzialności rodziców za wychowanie młodego pokolenia. Rodzice powinni zwracać 

uwagę na to jak odżywia się dziecko (co je i w jaki sposób), gdzie najczęściej jada posiłki i co 

je poza domem, czy podejmuje aktywność fizyczną, ale także na to czy przygotowują  

i spożywają posiłki razem z dzieckiem oraz w jaki sposób sami się odżywiają. Prezentowanie 

zdrowych nawyków żywieniowych przez rodziców, umożliwia ich przejęcie przez dziecko na 
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zasadzie naśladownictwa. W ten sposób dziecko nabywa pozytywnego nastawienia do 

właściwych produktów żywnościowych i unika zachowań ryzykownych, jak objadanie się czy 

restrykcyjne głodzenie. Rodzice powinni także mieć na względzie ilość spożywanych 

posiłków w ciągu dnia, jedzenie o ustalonych porach i szczególnie dbać o to, by dziecko 

zawsze zjadało śniadania. Należy również zwracać uwagę na ograniczenie tłuszczy 

zwierzęcych i słodyczy, które nie są konieczne w procesie żywienia, mogą natomiast zepsuć 

apetyt. Znając właściwości rozwojowe dzieci i młodzieży rodzice powinni pamiętać, iż  

w okresie dojrzewania wzrasta zapotrzebowanie organizmu na substancje odżywcze,  

a zwłaszcza na wapń. Zdrowe odżywianie w połączeniu z ćwiczeniami fizycznymi 

przeciwdziała powstawaniu otyłości wśród nastolatków. Ponadto, w celu kształtowania 

prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży, należy pamiętać o urozmaicaniu 

jadłospisu oraz estetycznym podaniu posiłków tak, aby zachęcały do jedzenia. Ważne jest 

spożywanie posiłków powoli, w przeznaczonych do tego miejscach oraz nieczytanie w trakcie 

jedzenia. Należy także uświadamiać młodym ludziom, iż właściwe odżywianie oznacza 

wychowanie w szacunku do samego siebie. Wobec tego, rodzice powinni dawać dzieciom 

przykład w zakresie podejmowania aktywności fizycznej, przygotowywania posiłków  

w domu oraz należytej dbałości o swoje ciało13. 

 

Profilaktyka w szkole 

Obszarem integrującym działania profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży oraz 

rodziców jest środowisko szkolne. Przede wszystkim szkoła jest miejscem, w którym 

gromadzą się duże grupy dzieci i młodzieży; dzięki zorganizowanym działaniom możliwe 

staje się objęcie ich programami edukacyjno – wychowawczymi o tematyce związanej  

z promowaniem zdrowia14. Dodatkowo szkoła wypełnia znaczną część życia dzieci  

i młodzieży, jest miejscem społecznego funkcjonowania uczniów, kontaktów rówieśniczych, 

kształtowania tożsamości na podstawie własnego wizerunku. To tutaj uczniowie przeżywają 

rozmaite trudności, rywalizują ze sobą, dążą do sukcesu – co może warunkować zaburzenia 

odżywiania. Co więcej, na terenie szkoły spotykają się nauczyciele i rodzice. Zebrania  

w formie „wywiadówek”, czy też organizowane imprezy, akcje społeczne, mogą stać się 

okazją do działań informacyjno – edukacyjnych wobec rodziców oraz do prowadzenia 

profilaktyki15. 

Według M. Kowalczuk, szkolna profilaktyka zaburzeń odżywiania powinna obejmować 

następujące zadania: rozwijanie krytycyzmu wobec lansowanego przez media wzorca 

szczupłej sylwetki, podnoszenie samooceny dzieci i młodzieży, kształtowanie pozytywnego 

obrazu własnego ciała, ukazywanie zagrożeń jakie niosą ze sobą różne metody kontrolowania 

masy ciała, rozpowszechnianie zdrowego odżywiania się, dostarczanie wiedzy na temat 

istoty, objawów, przyczyn i skutków anoreksji, bulimii, czy też otyłości, zapoznanie  

z zasadami pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia odżywiania, dostarczenie informacji  

o specjalistycznych ośrodkach pomocy16. Zapobieganie zaburzeniom jedzenia wiąże się 

przede wszystkim z kształtowaniem umiejętności psychospołecznych (kształtowanie  

i wzmacnianie samooceny, zdolności komunikowania się, nabywanie umiejętności radzenia 

sobie w trudnych sytuacjach), zaś następnie ukierunkowane jest na przekazywanie 

wiadomości o konkretnych nieprawidłowościach17. 

Szczególna rola nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych  

w projektowaniu i realizowaniu programów profilaktycznych odnośnie zaburzeń odżywiania, 

wiąże się z faktem, iż podejmując działania opiekuńczo – wychowawcze, poznają oni 

problemy dzieci i młodzieży, ich potrzeby, pragnienia, obserwują ich stan zdrowia, postawy 

wobec odżywiania się i własnego wyglądu. Działania profilaktyczne powinny być 

organizowane i prowadzone w sposób systematyczny, znajdując swoje miejsce  

w całorocznym programie pracy szkoły oraz angażując wiele osób, mających kontakt  
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z dziećmi i młodzieżą – rodziców, lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli, 

wychowawców, pedagogów szkolnych i dyrektorów18. 

Warto również zwrócić uwagę na działalność profilaktyczną, jaką mogą podejmować 

nauczyciele w ramach lekcji wychowania fizycznego. Ich praca wiąże się bowiem 

bezpośrednio z dbałością o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów. Dlatego też powinni oni 

przekazywać dzieciom i młodzieży wiedzę na temat znaczenia aktywności ruchowej dla 

zdrowia człowieka, ukazywać zagrożenia związane z niedoborem lub nadmiarem aktywności 

fizycznej oraz ze stosowaniem różnego rodzaju diet i obniżaniem masy ciała. Ponadto, 

powinni przedstawiać uczniom, jak we właściwy sposób troszczyć się o swoje zdrowie  

i sylwetkę; kształtować u podopiecznych zdolność samokontroli zdrowia; rozwijać pozytywne 

nastawienie wobec aktywności ruchowej. Promocja zdrowego stylu życia może być 

realizowana przez nauczycieli wychowania fizycznego poprzez organizowanie imprez 

sportowo – rekreacyjnych, czy też urozmaicanie ćwiczeń fizycznych przez stosowanie 

nowych form aktywności ruchowej. Niezwykle istotne jest podejmowanie współpracy  

z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, psychologami lub innymi specjalistami, 

którym nauczyciel wychowania fizycznego powinien przekazywać informacje o stanie 

zdrowia uczniów, ich stosunku do odżywiania się, własnego wyglądu i aktywności 

ruchowej19.  

 

 

 

Profilaktyka medialna 

Mimo, iż szkoła wydaje się optymalnym miejscem działań profilaktycznych, nie może 

być jedynym obszarem takich działań. W przypadku zaburzeń odżywiania profilaktyka  

i edukacja powinna być podejmowana również przez środki masowego przekazu, reklamę, 

sztukę oraz placówki pozaszkolne proponujące treningi, specjalistyczne porady, warsztaty20. 

Młodzi ludzie interesują się bowiem tematyką związaną z zaburzeniami odżywiania, chociaż 

znają ją głównie z przekazu medialnego, nierzadko ukazującego te kwestie w tonie sensacji21. 

Ważne byłoby zatem organizowanie medialnych kampanii odnoszących się do zaburzeń 

odżywiania, informujących dzieci i młodzież o znaczeniu racjonalnego żywienia  

i modelowanie właściwych postaw dotyczących jedzenia22. Młodzi ludzie nie uświadamiają 

sobie bowiem zgubnych konsekwencji, do jakich prowadzi nadmierne objadanie lub 

głodzenie się. Jest to szczególnie widoczne w Internecie, gdzie na stronach internetowych 

bardzo młode dziewczęta dzielą się własnymi spostrzeżeniami, przeżyciami dotyczącymi np. 

odchudzania się. 

Profilaktyka zaburzeń odżywiania stanowi niewątpliwie obszar, w którym powinny być 

podejmowane niezwłoczne działania, o zróżnicowanym charakterze, dostosowane do potrzeb 

odbiorców, angażujące wiele podmiotów oraz wykorzystujące wszystkie dostępne środki  

i techniki służące poprawie kondycji zdrowotnej całego społeczeństwa. 

 

Streszczenie 

Artykuł traktuje o potrzebie profilaktyki zaburzeń odżywiania, występujących u dzieci  

i młodzieży. Niestety, anoreksja, bulimia oraz otyłość stają się coraz poważniejszym 

problemem indywidualnym, społecznym, medycznym, jak i pedagogicznym. Zdając sobie 

sprawę z niebezpieczeństw, jakie niosą te choroby dla rozwoju fizycznego i psychicznego 

młodego człowieka oraz jego społecznego funkcjonowania, nieodzowne staje się prowadzenie 

działań profilaktycznych. Ponadto, działania te są mniej kosztowne, aniżeli hospitalizacja  

i stosowanie terapii. W celu osiągnięcia pożądanych rezultatów konieczne są kompleksowe 

rozwiązania profilaktyczne. Oznacza to, iż odpowiednie czynności muszą być nakierowane 

zarówno na eliminowanie czynników niepożądanych, jak też na podtrzymywanie  
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i wzmacnianie zasobów indywidualnych oraz środowiskowych. Co więcej, działania 

zapobiegawcze muszą być zgodnie podejmowane przez osoby z najbliższego otoczenia 

dziecka, z jego środowiska rodzinnego oraz szkolnego, włączając w to różnych specjalistów. 

Zarówno rodzice, uczniowie, jak i nauczyciele powinni dążyć do poszerzania swojej wiedzy 

na temat anoreksji, bulimii i otyłości. Jednak najbardziej istotne jest kształtowanie 

odpowiednich predyspozycji psychospołecznych u dzieci i młodzieży oraz rozwijanie 

właściwego stosunku uczniów odnośnie kwestii żywieniowych, wyglądu i stylu życia poprzez 

osobisty przykład dorosłych – w tym środków masowego przekazu. 

 

 
                                                           
1 B. Józefik, G. Iniewicz, Za barierą głodu , „Psychologia w Szkole”, nr 3, 2005, s. 117. 
2 M. Kowalczuk, Diagnoza i profilaktyka anoreksji i bulimii psychicznej u młodzieży szkolnej – w działalności 

pedagogicznej nauczycieli wf, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, nr 3, 2008, s. 6-7. 
3 M. Cichecka-Wilk, Otyłości można „nauczyć” – pedagogiczne aspekty kształtowania zachowań żywieniowych 

u dzieci, w: W. Dykcik, A. Twardowski (red.), Poznańska Pedagogika Specjalna. Tradycje – osiągnięcia – 

perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, s. 303. 
4 D. Mroczkowska, B. Ziółkowska, A. Cwojdzińska, Zaburzenia odżywiania. Poradnik dla rodziców i bliskich, 

Wydawnictwo „Scholar”, Warszawa 2007, s. 101-102. 
5 Tamże, s. 103. 
6 M. Kowalczuk, Anoreksja i bulimia – profilaktyka, „Wychowawca”, nr 9, 2008, s. 17. 
7 B. Ziółkowska, Jak sobie radzić z zaburzeniami jedzenia?, „Edukacja i Dialog”, nr 4, 1999, s. 40. 
8 D. Mroczkowska, B. Ziółkowska, A. Cwojdzińska, wyd. cyt., s. 99, 103-104. 
9 Tamże, s. 105. 
10 Tamże, s. 103. 
11 Tamże, s. 99, 103, 106, 111. 
12 B. Ziółkowska, wyd. cyt., s. 41-42. 
13 D. Mroczkowska, B. Ziółkowska, A. Cwojdzińska, wyd. cyt., s. 100-101, 114. 
14 K. Palus, Prewencja zaburzeń odżywiania w okresie wczesnej adolescencji, „Remedium”, nr 4, 2006, s. 22. 
15 D. Mroczkowska, B. Ziółkowska, A. Cwojdzińska, wyd. cyt., s. 108. 
16 M. Kowalczuk, Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej, 

Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2008, s. 84. 
17 B. Józefik, G. Iniewicz, wyd. cyt., s. 124. 
18 M. Kowalczuk, Anoreksja i bulimia…, wyd. cyt., s. 17-18. 
19 M. Kowalczuk, Diagnoza i profilaktyka…, wyd. cyt., s. 11-12. 
20 B. Ziółkowska, wyd. cyt., s. 43. 
21 B. Józefik, G. Iniewicz, wyd. cyt., s. 124. 
22 M. Cichecka-Wilk, wyd. cyt., s. 305. 


