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Ψυχοεκπαίδευση στην ψυχογενή βουλιμία : τι περιλαμβάνει

• Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική θεραπεία (ΓΣΘ) αποτελεί θεραπεία εκλογής για 
την ψυχογενή βουλιμία

• Μια από τις βασικές τεχνικές της ΓΣΘ είναι η ψυχοεκπαίδευση που αναφέρεται 
στην παροχή αξιόπιστων πληροφοριών στο θεραπευόμενο σχετικών με:

• τη διαταραχή 
• τη θεραπευτική διαδικασία

• Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει τα 
στοιχεία της ψυχοεκπαίδευσης που αφορούν τη διαταραχή και άπτονται:

• των χαρακτηριστικών της ψυχογενούς βουλιμίας
• της πορείας εκδήλωσης και διατήρησής της με βάση το γνωσιακό μοντέλο
• των δεδομένων σχετικά με τη διατροφή, το βάρος, τις σωματικές λειτουργίες και τις 

επιπλοκές της διαταραχής που πρέπει να γνωρίζει ο θεραπευόμενος 



Η Ψυχοεκπαίδευση…

• βοηθάει το άτομο να αξιολογήσει τη σχέση του με τη διαταραχή
• συμβάλλει στην κατανόηση της φύσης των συμπεριφορών και των 

στάσεων που αφορούν τη διαταραχή του
• αποτελεί μια σημαντική πηγή πληροφοριών για τον ασθενή ώστε να 

κλονιστούν οι υπάρχουσες πεποιθήσεις και να αρχίσουν να 
διάμορφώνονται εναλλακτικές προς πειραματισμό και εμπειρικό 
έλεγχο



Τα χαρακτηριστικά της ΨΒ

Τα επεισόδια υπερφαγίας:
• χρονικά μπορεί να κυμαίνονται από μισή ώρα έως δυο ώρες (διάρκεια μεγαλύτερη από 

αυτή ενός τυπικού γεύματος)
• το άτομο μπορεί να καταναλώσει ακόμη και πάνω από 3500 θερμίδες σε ένα μόνο 

επεισόδιο 
• οι τροφές καταναλώνονται γρήγορα, παρορμητικά, ακατάπαυστα, καταναγκαστικά 

μέχρι τα όρια της δυσφορίας και του πόνου 
• σε κάθε επεισόδιο τα άτομα καταναλώνουν τροφές πλούσιες σε θερμίδες και λιπαρά 

γενικώς «απαγορευμένες τροφές»
• κατά τα επεισόδια αναφέρεται εναλλαγή ευχάριστων και δυσάρεστων συναισθημάτων
• χαρακτηρίζονται από μυστικότητα και μοναχικότητα



Συνέχεια…

Η αίσθηση απώλειας ελέγχου:
• Είναι μια έννοια που δεν έχει οριστεί εμπειρικά και αντικειμενικά 
• κυρίως όμως αφορά:

• την υποκειμενική αίσθηση που έχουν τα άτομα ότι δεν μπορούν να σταματήσουν 
την κατανάλωση των τροφών

• την ποσότητα των τροφών που καταναλώνεται
• την αδυναμία ικανοποίησης της πείνας
• την αδυναμία αναστολής της επιθυμίας για φαγητό 

• Μπορεί να έχουν την αίσθηση απώλειας ελέγχου από την αρχή του επεισοδίου ή κατά 
τη διάρκεια εκδήλωσής του

• Όσο η διαταραχή εξελίσσεται κάποιοι ασθενείς αισθάνονται ότι η βουλιμία είναι κάτι 
που ξεπερνά την ικανότητά τους για έλεγχο 



Συνέχεια…

Οι αντισταθμιστικές συμπεριφορές:

• Αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών που επιφέρει η κατανάλωση μεγάλων 
ποσοτήτων τροφής

• Μέσω αυτών τα άτομα προσπαθούν:
• Να αποβάλλουν τις θερμίδες
• Να αποβάλλουν τις τροφές
• Να ανακουφίσουν τα δυσάρεστα συναισθήματα
• Να ανακτήσουν τον έλεγχο



Συνέχεια…

Η αυτό-αξιολόγηση:
• Το βάρος και το σχήμα του σώματος παίζουν καθοριστικό ρόλο στο πώς οι 

ασθενείς εκτιμούν τον εαυτό τους 
• Οι ιδανικές αναλογίες και τα ιδανικά κιλά ταυτίζονται με την προσωπική αξία και 

καθορίζουν σημαντικά την κοινωνική αποδοχή
• Το ιδανικό βάρος και σχήμα (ο ιδανικός εαυτός) κρίνεται αυθαίρετα βάσει:

• των προβαλλόμενων από τα ΜΜΕ κοινωνικών προτύπων
• των επιβαλλόμενων από το επάγγελμά τους προτύπων
• των ιατρικών ιδανικών μέτρων 



Το Γνωσιακό Συμπεριφοριστικό μοντέλο για την ΨΒ (ο φαύλος 
κύκλος της βουλιμίας)

• Θεμέλιο λίθο για την εξήγηση της διαταραχής αποτελεί το μοντέλο 
των Fairburn, Cooper και Cooper (1986)

• Αναπτύσσεται πάνω σε τρεις βασικούς, αλληλοεπηρεαζόμενους 
άξονες:

• Την αυτό-εκτίμηση 
• Την υπερβολική ανησυχία για το βάρος και το σχήμα σώματος 
• Τους διατροφικούς περιορισμούς
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Δεδομένα για τη διατροφή και τις σωματικές λειτουργίες 

Ο θεραπευόμενος μαθαίνει ότι:

• Δεν υπάρχει ιδανικό βάρος γενικώς, αλλά εξατομικευμένο ιδανικό βάρος, το 
οποίο το σώμα προασπίζεται και παλεύει να διατηρήσει. 

• Το βάρος παρουσιάζει φυσιολογικές διακυμάνσεις ακόμη και από μέρα σε 
μέρα 

• Στις γυναίκες πολλές από τις αυξομειώσεις έχουν ορμονολογική προέλευση 
(προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο)

• Σε συνθήκες πείνας και ασιτίας το σώμα αντιστέκεται στην απώλεια βάρους 
μέσω μείωσης του μεταβολικού ρυθμού. 



Συνέχεια…

• Στις διαταραχές διατροφής παρατηρείται απορρύθμιση των αισθημάτων πείνας 
και κορεσμού

• Η καλή λειτουργία του σώματος βασίζεται στην ενέργεια που παίρνει 
αποκλειστικά από την  τροφή. Σταθερά αποθέματα ενέργειας εξασφαλίζονται 
μέσω κατανάλωσης τροφών σταθερά και συστηματικά.

• Τα σταθερά επίπεδα ενέργειας εξασφαλίζουν και σταθερό επίπεδο σακχάρου 
(γλυκόζης), το οποίο σχετίζεται άμεσα με το αίσθημα της πείνας. 

• Οι πλούσιες σε υδατάνθρακες τροφές που τα άτομα με ψυχογενή βουλιμία 
αποφεύγουν στις περιόδους αυτοπεριορισμού αποτελούν σημαντική πηγή 
ενέργειας και διατήρησης σταθερού επιπέδου γλυκόζης. 



Συνέχεια…
• Ο περιορισμός της διατροφής και η ασιτία προκαλούν πολύπλευρες δυσμενείς 

συνέπειες, όπως παρατηρήθηκε και στο κλασσικό πείραμα της Μινεσότα που έλαβε 
χώρα κατά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο (Keys, Brozek, Henschel, Mickelsen & Taylor, 1950). 
Οι συμμετέχοντες εθελοντές ανέφεραν αρνητικά αποτελέσματα σε επίπεδο:

• συναισθηματικό 
• σωματικό
• γνωστικό 
• κοινωνικό 
• σεξουαλικό 

• Όταν ο άνθρωπος υποσιτίζεται, ο οργανισμός του ενστικτωδώς επικεντρώνει όλες τις 
δυνάμεις του στην επιβίωσή του μέσω της τροφής, θέτοντας αυτομάτως σε δεύτερη 
προτεραιότητα την κάλυψη άλλων επίσης απαραίτητων για την επιβίωση 
ανθρώπινων αναγκών.



Συνέχεια…
• Η παρέλευση μιας παρατεταμένης περιόδου φυσιολογικής πρόσληψης τροφής 

ακολουθείται από αυτόματη μείωση και των επεισοδίων υπερφαγίας. 
• Τα επεισόδια δεν συμβαίνουν ανεξέλεγκτα και τυχαία ή ως αποτέλεσμα 

συναισθηματικών δυσκολιών.
• Μέσω του αυτό-προκαλούμενου εμετού παραμένουν μετά τον εμετό και 

απορροφώνται περίπου 1500 θερμίδες.
• Τα καθαρτικά οδηγούν σε απώλεια υγρών του σώματος (αφυδάτωση)
• Μετά τη διακοπή της χρήσης καθαρτικών παρατηρείται κατακράτηση υγρών με 

πιθανότητα οιδήματος στα πόδια και τους αστραγάλους, πρόσληψη βάρους, 
φούσκωμα και δυσκοιλιότητα. 

• Η υπερβολική ή καταναγκαστική σωματική άσκηση εγκυμονεί κινδύνους
• Η ψυχογενής βουλιμία είναι μια διαταραχή με σοβαρές για την υγεία επιπλοκές. Σε 

κάποιες περιπτώσεις μπορούν δυνητικά να απειλήσουν την ίδια τη ζωή του ασθενούς. 



Συνέπειες και κίνδυνοι για τη σωματική υγεία

• Από τα υπερφαγικά επεισόδια:
• Στομαχικά προβλήματα
• Δυσκολία στην αναπνοή
• Αυξημένη χοληστερίνη

• Από τον αυτό-προκαλούμενο εμετό:
• Σάπισμα των δοντιών και των ούλων
• Πρήξιμο στα μάγουλα
• Κόκκινοι οφθαλμοί
• Βραχνάδα στη φωνή και βήχας 
• Ερεθισμοί στο λαιμό
• Πληγές στα δάκτυλα χεριού
• Γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση 
• Αιμορραγία 



Συνέχεια…
• Από κατάχρηση καθαρτικών:

• Διατάραξη λειτουργίας παχέος εντέρου
• Αιμορραγία κατά τις κενώσεις 
• Ουρολοιμώξεις 

• Από κατάχρηση διουρητικών:
• Χαμηλά επίπεδα μαγνησίου στο αίμα
• Δυσλειτουργία στα νεφρά 
• Ουρολογικά προβλήματα
• Δυσκοιλιότητα

• Από υπερβολική άσκηση:
• Τραυματισμοί
• Εξάντληση
• Διαταραχή ή απουσία εμμήνου ρύσεως 



Συνέχεια…
• Οι αντισταθμιστικές μέθοδοι συνολικά δύνανται να επιφέρουν:

• Αφυδάτωση 
• Απορρύθμιση στους ηλεκτρολύτες (κάλιο, νάτριο, χλώριο) 

• Άλλες επιπλοκές της βουλιμίας:
• Χαμηλή πίεση
• Καρδιακή αρρυθμία
• Απορρύθμιση θερμοκρασίας του σώματος
• Παγκρεατίτιδα 
• Απορρύθμιση αναπαραγωγικού συστήματος 

• Επιπλοκές κατά την κύηση, τη γέννα και τη λοχεία:
• Αποβολή
• Περιγεννητικές ανωμαλίες 
• Χαμηλό βάρος βρέφους
• Πρόωρος τοκετός
• Επιλόχειος κατάθλιψη 



Συνέχεια…

• Άλλες συμπεριφορές που μπορούν να θέσουν την υγεία των ασθενών σε 
κίνδυνο:

• Κατάχρηση καφεΐνης, αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών, φαρμάκων για το βήχα και το 
κρύωμα, διαιτητικών χαπιών

• Υπερβολικό κάπνισμα
• Μη συμμόρφωση σε ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή (κυρίως για διαβήτη και 

θυροειδή)

• Οι ασθενείς καταφεύγουν στην εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων στην 
προσπάθεια να ελέγξουν την όρεξή τους για φαγητό, να ελέγξουν το βάρος τους 
ή να χάσουν βάρος. 



Ψυχοεκπαίδευση στην ΨΒ: με ποιον τρόπο γίνεται 
• Η ψυχοεκπαίδευση εξατομικεύεται για κάθε θεραπευόμενο και πραγματοποιείται 

μέσα σε κλίμα:
• Ενσυναίσθησης
• Πηγαίου ενδιαφέροντος
• Σεβασμού 
• Κατανόησης 
• Καλής θεραπευτικής σχέσης και συνεργασίας 

• Ο θεραπευτής παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για να βοηθήσει τον ασθενή να:
• Αποκτήσει διαφορετική οπτική
• Να αρχίσει να αμφισβητεί και να αναδομεί πρότερες αντιλήψεις
• Να κινητοποιηθεί προς την κατεύθυνση της εμπλοκής στη θεραπεία και της αλλαγής 

• Ο θεραπευτής δεν επιδιώκει να:
• Εκφοβίσει τον θεραπευόμενο τονίζοντας απειλές και κινδύνους
• Ενισχύσει τα συναισθήματα ντροπής και ενοχής που ήδη ο ασθενής νιώθει 
• Μεταφέρει απόλυτα επιστημονικά δόγματα 
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