اضطرابات الطعام
لدى األحداث

Eating Disorders
in Young People

من الشائع لدى املراهقني واألحــداث القلق واحليرة
بخصوص وزنهم وهيئتهم وطعامهم؛ ألن السمنة وزيادة
الــوزن تسبب لهم مشاكل كثيرة فيما بعد ،وال سيما
املشاكل الصحية.
الزيادة في الوزن كما تبدو بسيطة أحيا ًنا حيث ميكن
التخفيف من الــوزن بتنظيم تناول الطعام وفق أسس
علمية ولكنهم قد يحتاجون من يساعدهم في أداء ذلك.

كــثــيـ ًرا مــن األحـ ــداث والــيــافــعــن وخــاصــة املــراهــقــات
يرغبون في تخفيف وزنهم رغم أنهم قد ال يعانون من
البدانة لذلك يلجؤون إلى تناول وجبة طعام واحدة أو
اثنتني فقط فى اليوم أو عدم تناول أصناف معينة من
الطعام ،ونتيجة لالهتمام غير االعتيادي مبوضوع الوزن
والطعام فإنهم يصابون بفكرة وسواسية تسيطر عليهم
قد تتحول إلى اضطرابات تغذية خطيرة.
شيوعا
أهم اضطرابات الطعام
ً
 .1فقدان الشهية العصبي (القهم العصبي Anorexia
.)Nervosa
 .2الشره املرضي العصبي (القشم العصبي Bulimia
.)Nervosa

القهم العصبي( :فقدان الشهية العصبي) يكون الولد أو
البنت قل ًقا باستمرار ،وبأنه أو بأنها بدينة ،فاللجوء إلى
تقليل تناول الطعام رغم أنه ال توجد زيادة وزن رغبة ألن
تكون أرشق أو أنحف قد يؤدي إلى اضطرابات صحية
كثيرة مثل توقف الدورة الشهرية.
الشره املرضي العصبيً :
أيضا يصيبهم القلق واحليرة
حــول أوزانــهــم وهيئتهم وشكلهم ،فنجدهم يأكلون
بشراهة في إحدى الوجبات ثم يتوقفوا في الوجبات
الالحقة ،وأحيا ًنا يصيبهم إحساس بالذنب فيتقيؤون ما
أكلوا ،وقد يتناولون العقاقير املل ِّينة لكي يحافظوا على
أوزانهم.
ما هي أعراض فقدان الشهية العصبي والشره
المرضي العصبي؟
٭ ٭فقدان الوزن أو تغيرات غير طبيعية في الوزن.
٭ ٭عدم انتظام الدورة الشهرية أو توقفها.
٭ ٭امليل إلى تقليل كمية الطعام أو جتنب الطعام الدسم
وحتى عدم تناول وجبة رئيسية أحيا ًنا.
٭ ٭االعتقاد بالبدانة أو السمنة رغم أن احلقيقة أن
الوزن أقل من الطبيعي املقرر.

٭ ٭ممارسة الرياضة بكثرة.
٭ ٭االنشغال بالطعام كثي ًرا وطبخ الطعام لآلخرين.
٭ ٭الذهاب إلى احلمامات أو املرافق الصحية مباشرة
بعد تناول الطعام.
٭ ٭استخدام العقاقير امللينة أو املقيئة لتنظيم الوزن.

في أغلب األحيان يصعب على الوالدين واملعلمني في
املدرسة معرفة األوالد الذين يعانون من اضطرابات
خطيرة فــي التغذية وال ــوزن فيجب فــي هــذه احلالة
استشارة الطبيب.
ما هي التأثيرات الناتجة عن اضطرابات الطعام؟
٭ ٭اإلحساس بالتعب وعدم القدرة على مزاولة األعمال
االعتيادية اليومية.
٭ ٭اضــطــرابــات صحية مختلفة مثل تــوقــف النمو،
وإحداث تلف في العظام واألعضاء الداخلية.
٭ ٭توقف الدورة الشهرية وخطورة حدوث العقم.
٭ ٭احتماالت االصابة بالكآبة ،القلق النفسي ،السلوك
الوسواسى.
٭ ٭ضعف التركيز ممــا قــد ي ــؤدى إلــى الــتــدهــور في
الدراسة في املدرسة أو اجلامعة أو حتى الوظيفة.
٭ ٭فقدان الثقة بالنفس ،االنعزال عن األصدقاء.

٭ ٭االتكال على الوالدين بشكل تام.
يجب ان نذكر هنا :ان اضطرابات التغذية سواء القهم
العصبي أو القشم العصبي هي اضطرابات خطيرة
ومهددة للحياة إذا تركت بدون اهتمام من الوالدين وعدم
طلب مساعدة الطبيب لعالجها ،وكلما تأخر العالج كلما
كان صع ًبا ومعق ًدا.
ما هي اسباب اضطرابات الطعام؟
هناك عوامل مختلفة منها:
٭ ٭ال ـض ـغــط أو ال ـق ـلــق قــد ي ــؤدي الــي تــنــاول الطعام
الذي يرغبه وهذا يؤدي إلى قلق بشأن زيادة الوزن
والبدانة ،إذن هي حلقة تدور.
٭ ٭تقليل الـطـعــام وإه ـمــال وجـبــة طـعــام قد يــؤدي إلى
رغبة أو شراهة في تناول الطعام ،ومن ثم زيادة في
الوزن.
٭ ٭الـقـهــم العصبي والـقـشــم العصبي قــد ينجما عن
أح ــداث مــؤملــة ومــزعـجــة مثل تفكك العائلة أو وفاة
شخص عزيز أو فــراق العائلة أو نتيجة املعاملة
السيئة في املدرسة.
٭ ٭إذا شعر احلدث أو املراهق ان احلياة فيها ضغوط كثيرة

فإنه يلجأ إلى هذه احلالة إلشعار النفس بالسيطرة.
٭ ٭أحيا ًنا قد تكون حوادث اعتيادية مثل (فقدان صديق
أو الرسوب في امتحان أو عالمات ضعيفة في درس)
مبثابة اإلنذار بحدوث هذه االضطرابات.
٭ ٭أحيا ًنا بعض األحــداث أو البالغني يكونوا مهيئني
حلاالت اضطرابات الطعام أكثر من غيرهم بسبب

بعض العوامل مثل :أن احلدث يكون أنثى كانت في
السابق بدينة ،فقدان احترام الذات ،كذلك األفراد
احلساسني والقلقني والذين يصعب عليهم االعتماد
على أنفسهم ً
أيضا.
كيف المساعدة؟
إذا كنت تعتقد أن أحد أوالدك أو بناتك قد يكون مصا ًبا
باضطراب الغذاء ال ضير من سؤالهم :هل أنهم قلقون
من هيئتهم أو شكلهم ،بعض األحــداث ال يرغبون في
السؤال أو النصيحة.
هذه بعض اإلرشادات لألوالد والفتيات للحفاظ على وزنهم
ضمن احلد الطبيعي ولتفادي حدوث اضطرابات التغذية:
٭ ٭تناول ثالثة وجبات نظامية ،الفطور ،الغداء ،العشاء.

٭ ٭حــاول أن تتناول غــذا ًء متواز ًنا يحتوي على كافة
مفردات الغذاء املهمة التي يحتاجها اجلسم.
٭ ٭تتضمن كل وجبة من الطعام الكربوهيدرات ،مثل
املعجنات ،الرز ،اخلبز.
٭ ٭ال تهمل وجبة الطعام ،وال جتعل الفترة الفاصلة بني
الوجبات طويلة؛ ألن هذا قد يؤدى إلى تناول مزيد
من الطعام في الوجبة الالحقة.
٭ ٭جتنب الطعام الغنى بالدهنيات والسكريات وتناول
ً
بدل منه الفاكهة (املوز بدل الشوكوالته ً
مثل).
٭ ٭مارس متارين رياضية بانتظام.
٭ ٭ال تتأثر بكالم الناس اآلخرين حول إهمال وجبة
طعام أو غيرها.

مــتــى يــتــدخــل الــمــخــتــص لــيــبــدي الــمــســاعــدة
المطلوبة؟
منغصا حقيق ًيا على أفراد
حينما يكون اضطراب الطعام
ً
العائلة وقت تناولهم طعامهم فمن الضروري استشارة
الطبيب والذي قد يحيل الطفل إلى اختصاصي نفسي.
قد يؤدى اضطراب التغذية إلى أمراض عضوية ،هنا
يجب استشارة الطبيب اخملتص وناد ًرا ما حتتاج احلالة
دخول املستشفى إذا مت اكتشافها مبك ًرا .أما إذا تُركت
حــاالت اضطراب تناول الطعام بــدون عالج فإنها قد
تسبب توقف النمو ،العقم ،ضعف العظام وحتى الوفاة
في احلاالت الشديدة.
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