
АНОРЕКСІЯ-

смертельний шлях 
до досконалості

.



Кам’янський медичний коледж

Підготували студентки ЛС-21

• Анна Мелюшко

• Катерина Данильченко

Викладач фармакології

• С.В. Клименкова



АНОРЕКСІЯ



В Україні від анорексії в основному 
страждають 14-18-річні  дівчата

90%

10%

Дівчата - 14-18 років

Жінки інших вікових 
категорій і чоловіки

Щорічно серед підлітків фіксується близько 100 нових випадків анорексії і булімії



Опитування студентів коледжу



Результати опитування



Результати опитування

данина моді
13%

бажання бути 
несхожим на 

інших

18%

патологічний 
стан
69%

Захворювання анорексія це:



Що таке анорексія?

??



АНОРЕКСІЯ

(з грецької ανορεξία - без апетиту)

синдром, що характеризується критичним                           
зниженням маси тіла, часто небезпечним для життя



ВИДИ АНОРЕКСІЇ

ПЕРВИННА  АНОРЕКСІЯ 1

ЛІКАРСЬКА  АНОРЕКСІЯ2

БУЛІМІЧНА  АНОРЕКСІЯ3



ПРИЧИНИ АНОРЕКСІЇ

вживання 
ліків-аноректиків

вживання сечогінних           
і проносних засобів

збій організму
в обміні речовин



1відсутність апетиту, 
різке зменшення ваги

депресії, безсоння

спазматичні болі 
в м'язах, слабкість

2

СИМПТОМИ АНОРЕКСІЇ

аритмія серця,
мерзлякуватість

ендокринні розлади



ОЗНАКИ АНОРЕКСІЇ

патологічний страх набрати вагу



ОЗНАКИ АНОРЕКСІЇ

усвідомлена відмова від їжі



ОЗНАКИ АНОРЕКСІЇ

переконаність хворого, що він надмірно повний



ОЗНАКИ АНОРЕКСІЇ

невірне сприйняття власного тіла



ОЗНАКИ АНОРЕКСІЇ

порушення  харчування



ОЗНАКИ АНОРЕКСІЇ

штучне викликання блювоти



ОЗНАКИ АНОРЕКСІЇ

багаторазові усамітнення від близьких



ОЗНАКИ АНОРЕКСІЇ

блідість шкірних покривів



ОЗНАКИ АНОРЕКСІЇ

посилені заняття спортом



ОЗНАКИ АНОРЕКСІЇ

роздратування, гнів і смуток



НАСЛІДКИ АНОРЕКСІЇ

Мозок і нервова система

порушення пам'яті

дратівливість

тривога, депресія

знижена здатність до навчання



НАСЛІДКИ АНОРЕКСІЇ

Серце
• серцево-судинна недостатність
• гіпотензія
• аритмія



НАСЛІДКИ АНОРЕКСІЇ

Кров
Нормальна 

концентрація 
еритроцитів

Анемія



НАСЛІДКИ АНОРЕКСІЇ

Нирки

сечокам'яна хвороба

ниркова недостатність



НАСЛІДКИ АНОРЕКСІЇ

Шлунково-кишковий тракт

• розлади шлунка
• гастрит, кровотечі

• виразкова хвороба
• закрепи, здуття



НАСЛІДКИ АНОРЕКСІЇ

Гормональна система

аменорея                                               безпліддя



НАСЛІДКИ АНОРЕКСІЇ

М'язи і суглоби

атрофія м'язів набрякання суглобів



НАСЛІДКИ АНОРЕКСІЇ

Волосся

волосся тонке, ламке і випадає



НАСЛІДКИ АНОРЕКСІЇ

Шкіра та нігті

лущення шкіри                                          ламкість нігтів



Що таке булімія?

??



БУЛІМІЯ 
(з грецької βοῦς — бик і λῑμός — голод)

патологічно підвищене відчуття голоду 



ПРИЧИНИ БУЛІМІЇ

постійний стрес

задоволення від їжі



НАСЛІДКИ                                           БУЛІМІЇ

• депресії

• пригнічення голоду

• залежність від ліків
для схуднення

• напухлі слинні
залози

• ерозія зубів

• першіння у горлі

• аритмія

• виразка шлунка,
кровотечі

• порушення функцій
нирок і печінки

• м'язова слабкість

• спазми, біль в животі

• закрепи, діарея



ЛІКУВАННЯ

індивідуальна та сімейна психотерапія

дієтотерапіягоспіталізація



ЖЕРТВИ АНОРЕКСІЇ



ЖЕРТВИ АНОРЕКСІЇ



ЖЕРТВИ АНОРЕКСІЇ



ЖЕРТВИ АНОРЕКСІЇ



ЖЕРТВИ АНОРЕКСІЇ



ЖЕРТВИ АНОРЕКСІЇ



ЖЕРТВИ АНОРЕКСІЇ



ЖЕРТВИ АНОРЕКСІЇ



Чи варто воно того, 
щоб так жити далі?

??



Кохають не обличчя, не фігури,
І справа, як не дивно, не в ногах,
Кохають найніжнішії натури,
І тріщинки на трепетних губах…



…Кохають ніжну, наче з шовку, шкіру
І вигин пліч, і легкий холод рук,
І очі, що вселяють завжди віру,
Швидкий, мов кулеметний, серця стук…



…Кохають помах вій тонких, недовгих
Кохають граціозність у плечах,
Чиєсь сузір’я веснянок чудових,
І ямочки на оксамитових щоках…



…Кохають не обличчя, не фігури –
Вони насправді просто міражі.

Кохають назавжди лише натури –
Кохають лиш мелодії душі.



Єдина краса - у здоров'ї

Бажаємо здоров’я!


