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Diéta. Erről sokunknak a fogyás, zsírégetés, az alakformálás jut eszünkbe, pedig a szó
valójában csak étrendet jelent. Ha egészen pontosan akarjuk megfogalmazni: a diéta
olyan különleges étrend, amit személyre szabottan sajátos egészségügyi szempontok
szerint alakítunk ki, éppen ezért többet foglal magába a puszta testtömegcsökkentő
fogyókúránál. 1), 2)  A diéták speciális étrendek, melyek egyik jellemzője az időbeliség.
Ezek alapján lehet élethosszig tartó, hosszú távú diéták, illetve rövid, időszakos diéták
egyaránt. A rövidtávú, egyszeri diéták leginkább a fogyni vágyók kedvencei, hatásuk
szakmai vita tárgyát képezi, sok esetben ugyanis több problémát okoz, mint pozitív
hatást az egészségre.   Típustól függően lehet:

A diétának személyre szabottnak kell lennie, ehhez azonban tudnunk kell az egyén
aktuális tápláltsági állapotát és a napi energiaszükségletét. A tápláltsági állapot
megítélésének legegyszerűbb és legszéleskörűbben használt módja a BMI, azaz
testtömeg index számítása.

Testtömegindex (BMI)
Fontos, hogy a BMI, azaz Body Mass Index fogalmával tisztában legyünk, mert ez az az
érték, ami egy objektív jelzője az esetleges elhízásnak vagy alultápláltságnak. De hogyan
is számoljuk ki? A testsúlyt el kell osztani a testmagasság méterben megadott
négyzetével.A kapott számot pedig kikereshetjük a BMI táblázat megfelelő soraiban és
így megbizonyosodhatunk arról, hogy testsúlyunk az ideális tartományba esik-e.
A BMI érték sajátossága, hogy nagy izomarány esetében is mutathat magas értéket.
Ebben ez esetben érdemes úgy kezelni a kapott eredményt, hogy például magas
értéknél nem azt írjuk eredményként, ha nem releváns, hogy "túlsúlyos" vagy "elhízott",
hanem, hogy "normál", "magas" vagy "kórosan magas". Így el lehet magyarázni, hogy az
adott egyénnél ez mit is jelent.

egészségi állapot miatt kötelezően tartandó diéták pl: glutén mentes diéta
fogyás céljából követett diéták (legtöbbször rövid ideig tartó) pl: különböző divatdiéták
sportolók edzettségi állapotának fenntartásához és a teljesítmény növeléséhez
szükséges étrendek
testtömegnövelő diéták pl: alultápláltak, evészavarral küzdők diétája

DIÉTÁK

Tápláltsági állapot
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A napi energiaszükséglet több tényezőből áll össze. Egyrészt, még ha egész nap csak az
ágyban heverünk is, szükség van az alapanyagcsere fenntartására (enélkül ugyanis az
életfunkcióink nem működnek): az érzékszervek, az agy működése, az életünk
fenntartásához elengedhetetlen légzés és szívműködés és az állandó testhőmérséklet
fenntartása is energiát kíván. A nem, az életkor, a testtömeg, a környezet hőmérséklete
mind befolyásolja ezt az energiamennyiséget, mely a teljes napi energiaszükségletünk
50-80%át teszi ki. A hiányzó 20-50% az általunk végzett fizikai aktivitás mértékétől, és
hosszától függ. Minél többet mozgunk, annál több energiára van szükség. Az energiát
kcal-ban mérjük.

Mit is jelent a kcal pontosan? Erről itt tájékozódhattok:
https://orvosilexikon.hu/cikkek/kaloria-kcal-cal-joule

Ti is kiszámíthatjátok a becsült napi energiaszükségleteteket energiakalkulátor
segítségével: http://www.okostanyer.hu/energiaigeny-kalkulator-es-elelmiszer-
adagolasi-utmutato/
 

Tudtad-e?!
Gyermekek, kamaszok esetében a BMI érték nem használható ilyen
egyszerűen a folyamatos növekedés, testösszetétel különbözősége
miatt. Csecsemőknél és gyermekeknél percentilis táblázatokat
veszünk alapul. Azt, hogy a BMI a ti korosztályotokban hogyan
számolható és ez mit mutat, arról itt tájékozódhattok:
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/test/3182/idealis-suly

Evészavarok és
divatdiéták

http://dieta-
abc.hu/bmitabla.htm
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Az étrendünk és az életmódunk megváltoztatásával elérhetjük, hogy a testtömegünket
csökkentsük, állandó értéken tartsuk vagy növeljük.

Tudtad-e?!
Az elhízás ellentétje az éhezés, amiről fontos szót ejtenünk. Amikor
éhezésről beszélünk, akkor megkülönböztethetünk minőségi és
mennyiségi éhezést. Legtöbbször a szegények körében a kétféle
éhezés együtt jár. Ami a jóléti társadalmakban broblémát jelenthet, az
a helytelen étrend miatt kialakult minőségi éhezés. Ez súlyos veszélyt
jelent főleg a fejlődésben lévő gyermekek szervezetésre nézve. Egy
kicsit többet a témában itt olvashatsz: 
https://mdosz.hu/hun/wp-content/uploads/2016/03/2007_12_tt.pdf
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Sokan szeretnének fogyni, de a motiváció különböző lehet. Vannak például normális
BMI-jű, átlagos testalkatú felnőtt emberek, akik mindenféle fortélyhoz nyúlnak, hogy
leadjanak néhány kilót, ezzel is jobban hasonlítva a címlapok nádszálkarcsú és
szálkásított modelljeihez. És persze ott vannak azok, akiknek valóban szüksége is van a
testúly-csökkentésre, ezért önszántukból vagy orvosi javallatra kezdenek fogyókúrát.
Természetesen beszélhetünk azokról is, akik magasabb testtömeggel rendelkeznek, de
jól érzik magukat, nem akarnak változtatni, illetve van olyan típus is, aki alacsony
testsúllya  ellenére még fogyni akar. 
Ha pedig a testsúlynövelésről beszélünk, akkor mindenképpen meg kell említenünk azt
a betegcsoportot, akik alacsony testsúlyukat növelni szeretnék és mindezt elsősorban a
táplálkozásukon való változtatással szeretnék elérni.

A televízió és az internet világában nehéz nem belebotlani valamilyen új és
megdöbbentően hatékony diétába vagy egy hihetetlen hatású csodaszerbe, amely egy
héten belül elfújja minden gondunkat. Valóban ezek lennének a legjobb,
leghosszantartóbb és leghatásosabb módszerek? A válasz egyértelműen: NEM!

Evészavarok és
divatdiéták

Általános problémaként beszélhetünk a fejlett országokban lévő jólétről melynek egyik
következménye az ülő életmód a másik pedig a túlzott energiabevitel. Ez a kettő együtt
elhízáshoz és a túlsúly pedig rengeteg betegséghez vezet. Nem véletlen, hogy a fejlett
országokban a vezető halálok is a túlsúlyhoz és ülő életmódunkhoz köthető.
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A kiegyensúlyozott táplálkozásra is oda kell figyelnünk, hogy a tápanyagok arányai
megfelelőek legyenek. Az EFSA (European Food Safety Society) ajánlása szerint:
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a napi energiabevitel 45-60%a szénhidtárokból származzon gyermekek és felnőttek
számára egyaránt. Ebbe beleértendőek a keményítő (burgonya, kukorica, rizs), a
gabona és tésztafélék és az egyszerű cukrok is (DE  a hozzáadott cukrokat érdemes
elkerülni, a többletet sok esetben ezek okozzák!!!)
zsírbevitel, a napi energiabevitel 20-35%-a, ennek elosztása körülbelül:
10% telített
10%telítetlen
10%többszörösen telítetlen zsírsav
<1% transz zsírsav, mert emeli a szív-érrendszeri betegségek kockázatát
napi 250mg omega-3 zsírsav fogyasztása ajánlott
10-15%-nyi fehérjebevitel (állati fehérjékben minden esszenciális aminosav
megtalálható, de a növényi eredetűekből hiányzik egy vagy több esszenciális
aminosav is)
30g rost fogyasztása naponta

1.

2.

3.

4.

Evészavarok és
divatdiéták

De akkor hogyan fogyhatunk hatékonyan és biztonságosan? 1), 2)
A képlet rettenetesen egyszerű. Használj el több kalóriát, mint amennyit beviszel és
fogyni fogsz! A napi energiaszükségletünk 1800-2800 kcal között mozog, ha odafigyelünk
és ehelyett naponta megközelatőleg 1500 kcal-t viszünk be, akkor biztosan többet
fogunk elégetni, mint amennyit megettünk, ergo fogyni fogunk. Azonban a bevitt napi
kalóriamennyiséget nem szabad drasztikusan lecsökkenteni, azaz az
alapenergiaszükséglet alá sosem szabad levinni a bevitt kalóriákat, mert ez már káros a
szervezetünkre: felboríthatja az anyagcserét és később yo-yo effektusra készteti a
szervezetünket.  Napi 1200-1500 kcal-t tehát muszáj megenni! 

Tudtad-e?!
Milyen a magyarok tápláltsági állapota? Valóban első helyen állunk az
Európai Unióban elhízás szempontjából? Ezekről az adatokról itt
olvashattok egy rövid cikket:
https://index.hu/tudomany/2018/05/19/magyarorszag_europa_legkover
ebb_orszaga/
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Minden sarkon szembejön velünk a „leggyorsabb, leghatékonyabb módszer, amivel akár
1 hónap alatt megszabadulhat a plusz kilóktól” és a szlogen alatt rendszerint furcsábbnál
furcsább módszere vannak felsorolva: Káposztaleves diéta, ananász diéta, lúgosító
étrend, almaecetes diéta. Egymást érik a reklámok, hirdetések különböző fogyási
módszerekről és évente változnak a trendek, hogy melyiket tartják a legeredményesebb
diétának. Ezen diéták mind gyors és eredményes alakváltozást ígérnek, lehetőleg minél
kevesebb erőfeszítéssel, például: „ha ezt követed még edzened sem kell mégis gyorsan
lefogysz”. A hatékony fogyókúráról szakértői szemmel itt olvashatsz:
https://mdosz.hu/hun/wp-
content/uploads/2016/03/taplalkozasi_akademia_2014_06_fogyokura.pdf
Persze mindegyik ajánlásnak van tudományos alapja, vagy valamilyen kedvező élettani
hatása az adott ételnek amit igyekeznek kihasználni.
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Evészavarok és
divatdiéták

Tudtad-e?!
A hosszú távon fenntartható súlycsökkenést, egészséges életmódot,
kiegyensúlyozott táplálkozást az úgynevezett életmódváltással lehet
elérni. Erről az energiaegyensúlyról olvashattok két rövid összefoglalót:
https://mdosz.hu/hun/wp-
content/uploads/2016/03/ta_hirlevel_2008_04.pdf
 
https://mdosz.hu/hun/wp-
content/uploads/2016/03/taplalkozasi_akademia_2010_12_%20energiae
gyensuly.pdf

A fogyókúrás étrendet és életmódot fenntarthatóra kell tervezni, nem csupán egy rövid
idő a cél, ami alatt nem érzed komfortosan magad és alig várod, hogy végre vége legyen.
Ha így teszel, akkor a diéta végeztével könnyen átlendülhetsz a ló túloldalára és seperc
alatt visszaszedheted a nehezen leadott kilókat. Ezt hívják yo-yo effektusnak, amiről
részletesebben itt olvashatsz: https://metodic.hu/a-jojo-effektus-okai/

A táplálkozás önmagában azonban a legritkább esetben elég a kívánt súly elérésére és
annak megtartására. A mozgás fontosságát sem lehet eléggé hangsúlyozni!
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Dietetikusok véleménye a ketogén diétáról:
https://mdosz.hu/hun/wp-
content/uploads/2016/03/taplalkozasi_akademia_2011_10_ketogen_dieta.pdf
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Hátrányai: számítani lehet arra, hogy  romlik a koncentrációs készségünk, a
mozgáskoordinációnk; lehangoltak és ingerültek leszünk.  Miért? Mert nem kap elég
gyorsan cukrot, azaz energiát a szervezetünk. A tünetek pedig arra vezethetőek vissza,
hogy az agyunk egyetlen energiaforrásai a szénhidrátok! A  fáradékonyság, erőtlenség
mellett a hasi görcsök, székrekedés  is kialakulhat alacsony szénhidrát-tartalmú étrend
mellett. Hiszen a gabonák, illetve a zöldségek, gyümölcsök nélkülözése miatt értékes
rostanyagoktól vonjuk meg az emésztőrendszerünket. Kellemetlen test-, szájszagot
eredményez („acetonos lehelet”). Miután a zsírpárnák „leolvadtak”, az  izomzatot kezdi el
lebontani a szervezet.

Előnyei:   száműzi a finomított cukrot, illetve lisztet.   A szálkásításnak szintén eleme a
csökkentett szénhidrátbevitel. Gyors és eredményes fogyást eredményez rövid idő alatt,
de hosszú távon nem tartható! 2-3 hónapnál tovább nem ajánlott követni.

1.Ketogén diéta 5)
Viszonylag régóta hódít a ketogén étrend. A szénhidrátmegvonó diéta lényege, hogy a
szénhidrátbevitel szigorú korlátozásával rászorítja a szerveztet a zsírok lebontására. A
szénhidrátok fogyasztását kb. 10-15 energiaszázalékra korlátozza, míg a zsiradékbevitel
akár a napi energiabevitelünk 75%-át is elérheti. A klasszikus ketogén diéta ajánlása a 4:1:1
arány, vagyis 4 egység zsiradékra 1-1 egység szénhidrát és fehérje jut.

Melyek a legismertebb divatdiéták?

https://24.hu/tudomany/2019/10/31/ketogen-dieta-karos-orvos-szenhidrat-hosszu-tavon/
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első szakasz, a bevezetés: maximum 20g szénhidrát/nap engedélyezett, főleg
zöldségekből, a tészta, gyümölcsök, finomított cukrok tabunak számítanak. Szabadon
ehetsz zsírt és fehérjét baromfi, hal, kagyló, tojás vagy vörös hús formájában, illetve
természetes zsírt vaj, majonéz, olíva olaj, sáfrány, napraforgó vagy más növényi olaj
formájában. Naponta 3-szor vagy 4-5-ször lehet enni, de ekkor kevesebbet egy étkezésre.
Kb két hétig kell ezeket a szabályokat szigorúan tartani.

második szakasz, a folyamatos fogyás: itt kezdődik el az Atkins személyre szabottsága,
addig kell ebben a fázisban lenned, míg kb. 4-5kg-nyira nem kerülsz a célsúlytól. Ebben
az időszakban szabadulnak meg fölös kilóik nagy részétől. Lazább ugyan, mint a
bevezető fázis, de ugyanolyan odafigyeléssel kell végezni. Növelni kell a bevihető
szénhidrát mennyiségét kb. hetente 5g-al, de nem akármivel! Ha visszatérünk a korábbi
étkezési szokásokhoz, ha cukrot, finomlisztet fogyasztunk, akkor könnyen
visszaeshetünk.

harmadik szakasz, az előkészítő megőrzés: Ennek a fázisnak az a szerepe, hogy az utolsó
kilóktól lassan szabadítson meg. Addig kell a napi szénhidrát limitet felemelni hetente
10g-al, hogy végül csak maximum fél kg fogyást eredményez hetente. Ebben a
szakaszban már nagyobb a szabadság. Megteheted, hogy kiszámolod a heti CHO limitet,
és nem napi szinten próbálod megtartani, hanem a heti értéket figyeled. Ha hízni
kezdesz, akkor lépj vissza az eggyel korábbi szintre!

2.Atkins ( 4 fázisú módszere) 6), 7), 8)
Dr. Atkins írta le 1972-ben kiadott New diet revolution c. könyvében.Hasonló a ketogén
diétához, annyiban, hogy itt is szénhidrát korlátozásról van szó. Ilyen módon a ketogén
diétánál tárgyalt előnyök és hátrányok az Atkinsre is vonatkoznak. Ez egy négyfázisú
diéta:

negyedik fázis, a fenntartás:   Ez a fázis élethosszig tart. Ha végigcsináltad, lefogytál és
elérted a célkitűzéseid, akkor nem jelenti azt, hogy vége. Nem térhetsz vissza az Atkins
előtti életmódodhoz, hiszen akkor ugyanoda lyukadnál ki, a kilók visszajönnének. Tartsd a
napi szénhidrát szintet az általad tapasztalt, egyedi, kritikus napi értéken, vagy
alatta.Folyamatosan ellenőrizd a súlyodat. Ha felkúszott pár kiló, akkor térj vissza egy
rövid időre a bevezető fázishoz, majd térj át a következő fázisokra. Ne hagyd abba a
mozgást!
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Érdekes olvasmány lehet egy pszichológus-dietetikus véleménypár a paleolit életmódról:
https://www.webbeteg.hu/cikkek/fogyokura/13232/paleolit-taplalkozas

3.Paleolit étrend
Lényegében az őskori alapokhoz térne vissza. Azaz: bizonyos típusú ételeket száműzünk
az étrendünkből. A paleolit korban még nem volt mezőgazdaság és állattenyésztés, tehát
csak sült húsokat, halakat, kagylókat, tojásokat, dióféléket, zöldségeket, gyökereket,
gyümölcsöket, bogyókat és gombákat fogyasztott az emberiség.előnye: itt is csökkentjük
a kalóriabevitelünk oly nagy részét képező szénhidrtábevitelt, főként a kevésbé
egészséges finomított élelmiszereket.hátrány: élelmiszerek száműzésével mégiscsak
egyoldalúan kezdünk el táplálkozni, bizonyos tápanyagokat nem elegendő
mennyiségben juttatunk be szervezetünkbe.

https://www.google.com/url?
sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs5InOsZDmAhVCIMUKHYKBARMQj

hx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Ffemina.hu%2Ffogyokura%2Fpaleo-dieta-
szabalyai%2F&psig=AOvVaw1-yM228vO78N6P2NjtTF1j&ust=1575150109412041
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Életmód a figyelem középpontjában. Környezetvédelmi
mozgalom, vagy egészségtudatosság? A vegetarianizmus és a
veganizmus.

Vitatott kérdés jelenleg is, hogy mennyire lehet teljesértékű táplálkozást folytatni, ha
valaki vega vagy vegán. De mi is a különbség?

A vegetarianusok elhagyják értendjükből a húsféléket, de egyéb állati eredetű
termékeket, mint a sajt, tej, tojás, vaj, fogyasztanak. Ezzel szemben a vegánok minden
állati eredetű terméket kizárnak mindennapjaikból. Nagyon divatosak ma ezek az
irányzatok. Sokat hallhatunk arról, hogy mennyivel egészségesebb diéták ezek, hiszen a
jóléti társadalmak egyik táplálkozásbeli problémája a túl sok állati eredetű táplálék
fogyasztása, kifejezetten a húsféléké. A szakvélemények eltérnek ugyan, de abban
egyetértenek, hogy több növényi eredetű étel kellene az asztalunkra. Így
csökkenthetnkénk a cardiovascularis halálozást, olyan anyagcserebetegségeket, mint a
köszvény és akár a bélrendszeri daganatok gyakoriságát is. Ráadásul a növénytermesztés
fenntarthatóbb az állattartásnál, ami 7,5 milliárd ember élelmiszerigénye esetén nagyon
sokat számítana bolygónknak.

Ha valaki vegetarianizmusra, de még inkább veganizmusra adja afejét
annak nagyon oda kell figyelnie a tápálálkozására. Meg kell terveznie, hogy
miből és mennyit eszik.

A növényi alapú ételekből nehezebb tápanyagot kinyerni, és magasabb a rosttartalmuk
is, így összességében nagyobb mennyiségű ételre van szüksége egy vegánnak, mint egy
mindenevőnek. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy vannak bizonyos vitaminok és
ásványi anyagok melyeket egyenesen pótolni ajánlott. Ilyen a B12 vitamin, amit
alapvetően csak állati eredetű termékekből tudunk felvenni. Ugyanígy a vas pótlására is
szükség lehet. Kérdéses még a zsírbevitel: bár olajos magvakból tudunk elegendő
mennyiségű zsírsavat hasznosítani, felmerülhet a főként halakban található omega-3
zsírsavak kérdése, melyek protektív hatással vannak a szív-és érrendszerre. A tej
megítélése is változott az utóbbi időben. Jelenleg kiváló calciumforrás és úgy tartjuk,
hogy ez a Ca bevitelének leghatékonyabb és legelérhetőbb módja, így a vegánoknak
esetlegesen többlet Ca-mal érdemes kiegészíteni az étrendjüket.
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Parázs viták tárgyát képezi a veganizmus kérdése. Aki vegán, nehezen érti meg, hogy mi
a jó mindenevésben, aki pedig el sem tudja képzelni az életét hús nélkül, az a
vega/vegánokra néz furcsa szemmel. Ez mindenkinek egyéni döntése kell, hogy legyen.
A sok növényi alapú étel egészséges, ehhez nem férhet kétség. Amiben még nincsenek
szilárd szakmai irányelvek, az a teljesen hiányzó állati eredetű táplálékok hosszútávú
hatása és az ebből következő értend-kiegészítések szükségessége. A bizonytalanságot az
is példázza, hogy az MDOSZ (Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége) szerint a
kisgyermekeknek és a várandós kismamáknak teljes, kiegyensúlyozott táplálkozást
kellene folytatniuk, míg USA beli ajánlások szerint bármikor bárki elkezdheti a
vegán/vega étrendet.

Diéta orvosi javallatra. Egészségünk záloga a szigorúan
szabályozott étrend
Van aki nem saját elhatározásból, hanem kényszerűségből kezd el egy étrendet követni.
Egyes ételallergiák, autoimmun betegségek speciális diétákat tesznek szükségessé.
Ezeket a diagnózis felállítása után a beteg, az orvos és a dietetikus, táplálkozási
szaktanácsadó együttesen állítja össze. Nagyon fontos, hogy a páciensnek érthetően
tudjuk a követendő irányelveket átadni, mivel később neki magának kell ezt otthon
betartania! Legjobb ha a szóbeli tanácsokon kívül írásos segédanyagokkal is ellátjuk és
végig kísérjük, követjük őt a terápiás úton.

https://www.google.com/url?
sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMkp7ktZDmAhVuwAIHHQ_tAiMQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fsobors.hu%2F

gasztro%2Fvega-vagy-vegan-kulonbsegek%2F&psig=AOvVaw0nwdk6PslmtU0FxacRmVK8&ust=1575151209756326
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Tudtad-e?!
Mit jelent a laktóz intolerancia? Milyen
étrendet kell folytatnia annak akit ezzel
diagnosztizáltak? Itt olvashatsz róla
többet: https://mdosz.hu/hun/wp-
content/uploads/2016/03/taplalkozasi_a
kademia_2015_04_laktozintolerancia_15
0428.pdf

Tudtad-e?!
Mi is az a cöliákia? Mit ehet az, akinek ilyen betegsége
van?https://mdosz.hu/hun/wp-
content/uploads/2016/03/taplalkozasi_akademia_2014_12
_coliakia.pdf
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https://foodandwine.hu/2016/09/08/laktozerzekenyseg-
amit-a-laktozerzekenysegrol-jo-tudni/

https://glutenerzekeny.hu/
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Az evészavarok fogalom önmagában egy betegségcsoportot jelöl meg, amely alatt több,
különböző kórképet értünk. Az elmúlt évtizedekben új evészavarokat azonosítottak, a
sokak számára ismert anorexia és bulimia mellett olyan betegségek is megjelentek,
mint az izomdiszmorfia, vagy az orthorexia nervosa.

Az evészavarokról

Anorexia nervosa
A leggyakoribb evészavar. Túlnyomóan
fiatal nőket érint, a betegség kialakulása a
serdülőkorra tehető, de akár negyvenéves
korig is eltarthat. A betegség fő
jellemzője a drasztikus fogyásra való
törekvés. A vezető tünet tehát a
testsúlycsökkenés (testtömegindex 17,5
alatt), de jelen van a fokozott félelem az
elhízástól, nők esetén a menstruáció
elmaradása, illetve a testképzavar, az az
állapot, mikor az érintett mások testét
reálisan tudja megítélni, sajátját azonban
nem.

Bulimia nervosa
Túlevési rohomokkal és önhánytatással
jellemezhető evészavar. Emellett túlzott
hashajtóhasználat, extrém testedzés,
koplalás is megfigyelhető. A betegek
állandóan aggódnak a testsúlyuk miatt.
Súlyosabb formák esetében hetente
legalább két falásroham van.

https://www.murphyschemist.co.uk/tag/anorexia-
nervosa/
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Orthorexia nervosa
Kevésbé ismert, ám létező evészavar. A beteg megszállottan törekszik az egészséges
étkezésre, a bulimia nervosa és az anorexia nervosaval ellentétben itt nem az étel
mennyiségén, hanem a minőségén van hangsúly. Leginkább magasan képzett nőket és
családjukat érinti. Ami náluk probléma szokott lennei, az hosszú távon a minőségi éhezés
kialakulása, mivel egyes tápanyagokat nem hajlandóak bevinni a szervezetükbe, mert
úgy gondolják, hogy azok károsak rájuk nézve, A minőségi éhezés pedig
hiánybetegségek kialakulásához vezet.

Túlsúly, elhízás
Túlsúlyról akkor beszélünk, ha a BMI (testtömegindex) 25-30 között van, elhízás esetén ez
a szám 30 feletti. Az elhízásnak számos oka lehet, kialakulásában pszichológiai tényezők
is közrejátszhatnak. Gyakran stressz, lelki problémák kompenzálására használja az ember
az evést. Az elhízás a pszichés terheken kívül hosszabb távon komoly következményekkel
jár: a súlyfelesleg gyakori szövődménye a 2-es típusú cukorbetegség, magas vérnyomás,
vese-, és látáskárosodás, továbbá érrendszeri következmények. Továbbá az ízületekre és
a hormonháztartásra is negatív hatással a túlsúly.  Fontos, hogy a fogyás érdekében
életmódváltást alkalmazzunk, ne drasztikus fogyókúrákat, mert ezek még jobban
megviselik a szervezetet! Szükség esetén kérjük pszichológus segítségét a fogyás
támogatásában!

Izomdiszmorfia, avagy az inverz anorexia
A „testedzésfüggőség”-nek is nevezett betegség
leginkább fiatal férfiakat érint. Jellemző az
ebben szenvedőkre, hogy a sok edzés ellenére
fejletlennek látják izmaikat, a páciens életét az
edzéseknek rendeli alá. Anabolikus szteroidok
és különböző étrend-kiegészítők fogyasztása
gyakori, azok további egészségre gyakorolt
negatív hatásaikkal (csontritkulás, szexuális
zavarok, májfunkciós zavarok, bőrelváltozások,
hangulatzavarok).

https://www.pszichologus1.hu/izomdiszmorfi
a-inverz-anorexia/
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A táplálkozási zavarok több, különböző, de egymással összefüggő okra vezethetőek
vissza, a következőkben ezt tekintjük át. A tudomány ma három kategóriába sorolja a
kiváltó tényezőket:

Érdekes megfigyelés, hogy a táplálkozási zavarok megoszlása kultúránként eltérő. Ez azt
jelenti, hogy egyes földrajzi részeken a táplálkozási zavarok aránya az egész lakosságra
nézve alacsony, míg máshol magas. Mi lehet ennek az oka? A magyarázat abban rejlik,
hogy a Föld azon területein, ahol bőséges az élelmiszerkínálat (például a nyugati
országok, Európa jelentős része) ott a karcsúság megvalósítása „kényszer”. Ezzel
szemben olyan országokban, ahol az emberek éheznek, az „ideális testalkat” sokkal
gömbölydedebb, ami azt sugallja, hogy „az ideális az, amelyet minél nehezebb
megvalósítani.”

A táplálkozási zavarok túlnyomóan a nőket érintik bár az utóbbi években egyre nagyobb
arányban fordulnak elő ezek a problémák férfiak körében is. Ennek a női túlsúlynak az
okát egyrészt a nőkre jobban nehezedő társadalmi és média általi nyomásban látják a
kutatók, de emellett a nők többnyire jobban tűrik az éhezést, talán az eltérő testzsír
arányok miatt.

A családi környezet is nagymértékben közrejátszik a betegség kialakulásában. Az
anorexia nervosa kezdete jellemzően a felnőtté válás időszaka - az ebben az életkorban
jellemző testi változások, az ezzel kapcsolatos belső konfliktus, társulva családi
problémákkal együttesen állhat a betegség hátterében. 

A háttérben levő tényezők - különös tekintettel az anorexia nervosára

1.Szociális tényezők
Szociális tényezők alatt a társadalom, család, média és közvetlen személyes környezet (pl.
egy osztályközösség egy serdülőnél) hatását értjük.

Milyen okai lehetnek táplálkozási zavarok kialakulásának?
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Az evészavarokkal küzdő fiatalok családszerkezetét tanulmányozva a következő
hasonlóságokra jutottak a szakemberek:

Anorexiában szenvedő fiatalok jellemző személyiségvonásai között van a
perfekcionizmus, azaz az állandó tökéletességre való törekvés. „Ez alapvetően egy pozitív
tulajdonság, gondoljunk csak az orvosokra! Az ő szakmájukban a tökéletességre való
törekvés egy nagyon fontos erény.”- vélekedik Dr. Karin Joder, a Kieli Klinika
pszichológusa. Ez a törekvés azonban nagy pszichés terhet rak az egyénre: egy
perfekcionista alapvető jellemzője, hogy önmagával szemben sokkal nagyobb elvárásai
vannak, mint amit mások elvárnak tőle. Ez hosszú távon nagyon megterhelő, kimerítő. A
perfekcionista hozzáállás az anorexia szemszögéből megnehezíti a gyógyulást, hiszen
igen gyakran a normál testüket a tökéletlenség jelzőjével illetik.

Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy bizonyos evészavarokra (anorexia nervosa,
bulimia nervosa) a legtöbb esetben jellemző, hogy a fiatal tünete, de a család
betegsége.

Gyakran a szülők túlvédik gyermeküket, vagy túl magas elvárásokat állítanak fel
gyermekük számára
A családi környezet „kritikus”, erős benne a szülői kontroll.
Egyes feltételezések szerint az evészavarban szenvedő fiatal betegségével úgymond
tudat alatt elutasítja a felnőtté válást, egyfajta félelmet fejez ki ezzel a felnőtt élettel
kapcsolatban. Ezt nehezíti, hogy az anorexiás fiatal fenntarthat ezzel egy olyan „családi
idillt”, amelyben őt gondozni, ápolni kell, és így újra megjelenhet a családban egy
korábban már elveszett egyetértés, harmónia. 
Mindemellett a kialakulásban a transzgenerációs öröklődés is közrejátszhat. Ez azt
jelenti, hogy egy korábban anorexiával küzdő anya leánygyermeke nagyobb
valószínűséggel lesz anorexiás, szemben egy korábban ilyen betegségben nem
szenvedő anya lányával. Ennek okai egyrészt az evési modell átadásában, illetve
bizonyos genetikai faktorokban keresendők.

2.Pszichológiai háttér
Ha az anorexia nervosa pszichológiai hátterét keressük, a következő kifejezéseket
találjuk: fejletlen én, túlkontrolláltság, perfekcionizmus… Mit is jelentenek ezek?
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Anorexia esetében erről a túlkontrollálásról is szóvan, ugyanis az érintettek gyakran azt
érzik, hogy életükben az egyetlen dolog, amit valóban kézben tudnak tartani azok az
evési szokásaik, a testtömegük és alakjuk. Jellemző még anorexiás fiatalokra a
kommunikációs, önérvényesítési, érzelemkifejezési nehézség, túlzott megfelelési
kényszer, félelem a felnőtté válástól. Mindezek mellett kapcsolat állhat fenn az anorexia
és a depresszió között: egyes megfigyelések szerint az anorexiás fiatalok között magas az
előfordulása a depressziónak is.

Nagyon fontos kiemelni, hogy az anorexia és az egyéb testképzavarok kialakulásában a
tényezőket komplex módon vegyük figyelembe, azaz szinte mindig egyszerre több
tényező együttesen játszik szerepet kialakulásukban.

A következőkben pár pontban szeretnénk összefoglalni nektek, hogyan vehetitek észre,
hogy környezetetekben valaki evészavarral küzd. Minden betegség kapcsán az első és
legfontosabb, a probléma felismerése.

Avagy hogyan segítsünk társunkon, vagy akár magunkon

3. A gének szerepe
Az anorexia kialakulásával kapcsolatban feltételezések vannak arról, hogy a betegség
genetikai hajlamra is visszavezethető. Amennyiben ez igaz, szinte biztos, hogy nem
egyetlen gén, hanem több gén együttes hatása érvényesül.

Túlságosan sokat foglalkozik a súlyával
Az anorexiával, bulimiával vagy egyéb evészavarral küzdők testképzavartól szenvednek,
emiatt a normálisnál többet foglalkoznak a súlyukkal. Különböző téves elképzeléseik
vannak kinézetüket illetően. Érdekes módon viszont gyakori, hogy másokat helyesen
ítélnek meg kinézetükkel, testükkel kapcsolatban.

Gyakori mosdólátogatás, hashajtók használata
Leginkább a bulimiásokra jellemző módszer, hogy a kilóktól önhánytatással szabadulnak
meg. Ennek jelei lehetnek fogak okozta sebhelyek a kézen, ujjakon, valamint
megduzzadt arc. Ezen kívül jellemző lehet a hashajtók használata, mellyel „megelőzik” a
plusz kilókat. Ha hashajtó gyógyszerek, szirupok, pirulák használatát veszed észre
társadon, legyen ez intő jel számodra!

Hogyan ismerhetőek fel az evészavarok?
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A normális testsúly fenntartására képtelen
Ha barátod, ismerősöd bármilyen más testi betegség megléte nélkül rohamosan fogy,
alakja és testtömege jóval eltér az átlagtól, joggal aggódhatsz, mivel ez az egyik
legfigyelemfelkeltőbb jele eme betegségcsoportnak.

Szüntelen testedzés
A kívánt testtömeg elérése érdekében az evészavarokkal küzdők jelentős része
megszállottan sokat sportol. Ez akkor válik kórossá, ha a mindennapi teendők rovására
megy, illetve, ha sérülést okoz.

Az ételek iránti megszállottság, bizarr evési rituálék
Furcsa evési szokások (pl. önmagának az érintett keveset szed, míg másokat biztat az
evésre), túl sok figyelem az ételeknek: ezek mind figyelemfelhívó jelek lehetnek, de ide
tartozik például a társaság kerülése, ha evésről van szó; az ételek átrendezése a tányéron,
vagy az étel szalvétába rejtése is.

Fogyókúra
Szintén egy jel lehet, ha ismerősöd normál testsúlya ellenére folyamatosan diétázik;
számolgatja a kalóriákat, szénhidrát és zsírtartalmat az ételekben, csak bizonyos ételeket
hajlandó megenni és szigorú rendszer szerint étkezik.

Falásrohamok
Szintén bulimiásokra jellemzőek a falásrohamok: amikor az érintettek egyszerre
abnormálisan nagy mennyiségű ételt vesznek magukhoz, elveszítik a kontrollt. Általában
ilyenkor titokban és egyedül esznek, ezért igen nehéz sokszor felfigyelni a jelekre.

Hangulatingadozás
Ahogy arról már korábban szó volt, az evészavarok gyakran járnak szorongással és
depresszióval. Az éhezés közvetlen következménye is lehet az alvászavar, lehangoltság,
örömtelenség, életkedv elvesztése. Jellemző lehet továbbá a társaság kerülése, vagy akár
a pánikrohamok megjelenése.
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Hogyan segíthetünk? Hogyan segíthetnek mások?

Ha felismerésre került az evészavar, testképzavar, az első fontos lépés, hogy felvedd a
kapcsolatot az érintettel, meghallgasd, beszélgess vele. Ne félj segítséget kérni
magadnak vagy másnak!  A legjobb, ha társadat szakemberhez irányítod, akinek hivatása
és egyben munkája többek között evészavarok gyógyítása, kezelése. A legtöbb
középiskolában megtalálható iskolapszichológus, akihez bátran fordulhatsz (akár más
jellegű, de téged érintő probléma kapcsán is!).

Budapesten és vidéken több kórházban rendelkezésre áll gyermekpszichológus,
gyermekpszichiáter, például a következő helyeken:

Heim Pál Gyermekkórház, róluk itt olvashatsz:

a Szent János Kórház:

illetve Budapesten a Bethesda Gyermekkórház is:

Kifejezetten evészavarokra specializálódott szakambulanciát Budapesten a Nyírő
Gyula Kórházban találsz. 

http://heimpalkorhaz.hu/pszichologiai-es-pszichoterapias-rendeles/
 

http://www.janoskorhaz.hu/ifjusagpszichiatriai-gondozo.html
 

http://www.bethesda.hu/osztaly/pszichoszomatikus-reszleg
 

http://nygy-opai.hu/altalanos-informaciok/betegellatas/ambulanciak/186-eveszavarok-
szakambulancia
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Mindkét szakember végezhet alap-pszichoterápiákat, de a  pszichoterapeuták bizonyos
pszichoterápiás irányzatba képezik tovább magukat. Ez bármilyen orvosi
alapszakvizsgára vagy  klinikai pszichológus képzettségre "ráépíthető", ami általában
minimum 3 év képzést jelent.

A fenti két szakember bármelyikéhez fordulhatsz bizalommal!

A gyógyítás egyik alappillére a pszichoterápiás kezelés. Ennek során a betegek leginkább
magukról tanulnak, maga a terápia olyan módszereket, készségeket segít felfedezni,
amellyel a nehézségek a fiatal számára leküzdhetővé válnak, helyzetek változtatására lesz
lehetősége. A terápia jelentős része beszélgetést, a bizalom kiépítését, támogatást és
iránymutatást foglal magába.  A témáról részletesebben itt olvashatsz:
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/1640/Terapeutahoz_fordulni

Mindkét szakember végezhet alap-pszichoterápiákat, de a  pszichoterapeuták bizonyos
pszichoterápiás irányzatba képezik tovább magukat. Ez bármilyen orvosi
alapszakvizsgára vagy  klinikai pszichológus képzettségre "ráépíthető", ami általában
minimum 3 év képzést jelent.

Az evészavaroknál különösen javasolt az úgynevezett családterápia. Ennek során a
terapeuta (pszichológus vagy pszichiáter) nem csupán a betegségben érintett
személlyel, hanem a család többi tagjával is beszélget.

Az evészavarok többsége, különösen az anorexia gyakran kórházi ellátást igényel! Ne
vegyük félvállról a problémát!

Pontosan milyen lehetőségek állnak rendelkezésre az
evészavarok gyógyításában?

Pszichiáter:  orvosegyetemi végzettség (6 év), utána pszichiátriai szakvizsga (5 év).
Pszichiátriai gyógyszerek felírására van jogosultsága.

Pszichológus: tudományegyetemi végzettség (5 év), utána szakvizsga (többféle lehet). Ha
klinikai szakpszichológus lesz valaki, az foglakozik/-hat pszichés betegekkel. Ő végez és
értékel pszichológiai teszteket (pl. személyiségvizsgálat, intelligenciamérés).

Az evészavarok gyógyításában résztvevő szakemberek pszichológusok és pszichiáterek. A
tévhitek eloszlatása érdekében most részletezésre kerül, kik is ők pontosan:

De kik is a szakemberek?
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Az evészavarok kialakulásának fontos
okaként tárgyaltuk a szociális
tényezőket. A média, ezen belül is a
fiatalok által napi szinten használt
közösségi média erős nyomást
gyakorolnak a felhasználókra. A mai
modern szépségideál a sovány,
magas nő, akinek paraméterei
messze eltérnek a normálistól. 

Mivel a média is ezt az ideált
reklámozza, így ez tudattalanul is
összekapcsolódik a szépség,
boldogság, sikeresség érzésével. Az
elérhetetlen soványságideál
természetes módon vonja maga
után a problémák széles skáláját:
önértékelési zavarok,
testképzavarok vagy akár
evészavarok is kialakulhatnak.

A média szerepe a tesképzavarok kialakulásában 

Fontos néha tudatosítani magunkban, hogy a rengeteg megszerkesztett kép, arc, test
nem a valóságot tükrözik! Te is tehetsz annak érdekében, hogy ez a tendencia
megváltozzon: akár ezen felületek ritkább használatával, és a személyesebb
kapcsolatok mélyítésével, akár azzal, hogy saját képeidet megpróbálod a lehető
legkevésbé szerkeszteni, továbbá kevesebb olyan profil követésével, amely pusztán
képeivel, külső megjelenésével emelkedik ki a tömegből.

https://www.nosalty.hu/ajanlo/10-ok-hogy-ne-
szepsegert-fogyj

bhttps://www.scoopnest.com/user/designtaxi/73610489760
7651328-men-get-photoshopped-to-look-like-their-ideal-
body-type-stunned-by-resultsody
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Források
1) https://metodic.hu/lexikon/dieta-fogalma/
 
2) https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/Di%C3%A9ta
 
3) https://europa.eu/european-union/topics/health_hu
 
4) Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet által összeállított tananyag a
táplálkozásról
 
5)https://mdosz.hu/hun/wp-
content/uploads/2016/03/taplalkozasi_akademia_2011_10_ketogen_dieta.pdf
 
6) https://femina.hu/fogyokura/uj-atkins-dieta/
 
7)https://www.fogyokurak.hu/atkins-dieta-az-1-fazis-szabalyai--
cikkhttps://lowcarb.hu/cikkek/dieta/atkins.dieta/atkins.-.az.elso.fazis.avagy.a.bevezetes.s
zakasza
 
8)https://www.fogyokurak.hu/atkins-dieta-a-2-fazis--cikk
https://www.fogyokurak.hu/atkins-dieta-a-3-fazis--cikk
https://www.fogyokurak.hu/atkins-dieta-a-4-fazis--cikk
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Egyéb források

Az evészavarokról

Milyen okai lehetnek táplálkozási zavarok kialakulásának?

Hogyan ismerhetőek fel az evészavarok?

Hogyan segíthetünk? Hogyan segíthetnek mások?

A média szerepe

http://semmelweis.hu/klinikai-pszichologia/betegellatas-es-szakmai-profilok/psziches-
zavarok-rovid-leirasa-2/eveszavarok/bulimia-nervosa/ 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nervosa 
http://www.webbeteg.hu/cikkek/psziches/10702/orthorexia-nervosa 
http://www.webbeteg.hu/cikkek/psziches/10701/izomdiszmorfia 
http://www.webbeteg.hu/cikkek/elhizas/95/elhizas-mi-van-a-hatterben 
 

http://mipszi.hu/cikk/130211-anorexia-nervosa-bio-pszicho-szocialis-hattere (Mindennapi
Pszichológia című online magazin cikke)
http://www.webbeteg.hu/cikkek/psziches/12732/perfekcionizmus-maximalizmus (A
webbeteg.hu egy cikke)
 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/betegsegek/3938/etkezesi-zavarok-10-jele 
 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/1640/Terapeutahoz_fordulni
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/taplalkozas/5422/anorexia-kezelese-korhaz 
 

http://mipszi.hu/cikk/090301-fogyj-fogyassz-uzenetek-media-vilagabol


