
اضطرابات 
األكــــــــل 



ماهي؟

كيف تبدأ؟

هي حاالت خطيرة مرتبطة بسلوكيات األكل الخاطئة والمستمرة، 
تُؤثِّر بشكل سلبي على الصحة و القدرة على ممارسة الحياة 

بشكل طبيعي.

تنتج من التركيز المفرط بوزن 
ي إلى  وشكل الجسم؛ مما ُيؤدِّ

ممارسة سلوكيات خطيرة 
في تناُول الطعام. 



تتسب في سوء التغذية التي قد تؤدي إلى اإلصابة بأمراض القلب 
والجهاز الهضمي والعظام و الفم و األسنان.

التاريخ العائلي

التعرض للتنمر حول شكل الجسم، 
عادات األكل، أو الوزن

الهوس بالنحافة بسبب ضغط العائلة 
أو المجتمع أو العمل

اإلصابة بالقلق أو ضعف الشخصية، 
أو الهوس بالكمال. 

التعرض للعنف الجنسي

ماهي أسبابها؟ 

ماهي خطورتها؟



ماهي أضرارها؟ 

مشاكل في العضالت والعظام:

مشاكل الفم و األسنان:

الشـــعور بالتعــــب 
والضعـــــــف 

تــــشـــنــجـــــــــات 

هــشـــــــاشـــــــة 
الــعـــظــــــــــام 

مشاكل النمو لدى 
األطفال والشباب

تضرر مينا األسنان

رائحة الفم الكريهة

التهــــــــــاب الحلق

تمزقات في بطانة 
الحلـــــق



مشاكل جنسية: 

مشاكل القلب 
واألوعية الدموية:

مشاكل الخصوبة
فــــقــــدان الـــدافـــع 

الـــجنـــــســــي

ضعف الدورة الدموية 

انخفاض ضغط الدم 

أمراض صمام القلب 

تـورم القـــدميــــن أو 
اليديـــــن أو الـــوجـــه 

عـــــدم انـــــــتــظـــــام 
فـــشـــــل الـــــقـــلـــب ضربــــــــات القلـــــب 



مشاكل الذاكرةتشنجات

صعوبة في التركيز 

مشاكل األمعاء:

مشاكل الدماغ واألعصاب:

اإلمساك المستمر

جفاف الجلد والشعر

تضخم الغدد

هشــــاشة األظــافر

فــــــقـــــر دم

ضــــعـــف المــنـــاعــةمشـــــاكل الكـــــلى 



من تصيب؟ 

ماهي أنواعها؟

غالًبـــا مـــا َتحــــُدث فـــي سن المراهقــة والشباب، 
و قـد َتحُدث فـي أعمار أخرى. 

تتنوع اضطرابات األكل لكن من أكثرها شيوعًا: 

01

02

03

الشره
المرضي العصبي

اضطراب األكل 
بنهم العصبي

فقدان 
الشهية العصبي



01.فقدان الشهية العصبي:

ماهو؟ 
هو اضطراب في األكل و مرض عصبي 

خطير و المصابون به لديهم صورة 
مشوهة عن أجسادهم ، فهم يعتقدون 

بأنهم بدناء رغم أن معظمهم في 
الحقيقة يعاني من انخفاض الوزن أو 

النحافة الشديدة. 

قلة النمو الغير 
طبيعية

انخفاض كتلة الجسم 
عن المعدل الطبيعي

سوء التغذية 

االفراط في الرياضة

وزن الجسم المتكرر

الخوف المفرط من 
زيادة الوزن

الهوس المفرط 
بالنحافة

االعتقاد بزيادة الوزن 
رغم انخفاضه    

تناول مثبطات 
للشهية أو المسهالت 

القيء المتعمد بعد 
تناول الطعام

انقطاع الدورة 
الشهرية عند النساء

الشعور بالدوار أو الدوخة 
أو تساقط الشعر 

أو جفاف الجلد

ماهي أعراضه؟ 



02. الشره المرضي العصبي:

ماهو؟ 

ماهي أعراضه؟ 

اضطراب في األكل والحالة 
الصحية النفسية. يمر األشخاص 

المصابون به بفترات يتناولون 
الكثير من الطعام في فترة زمنية 
قصيرة جًدا ثم يحاولون التخلص 

منه بالتقيء المتعمد، 
أو استخدام المسهالت أو 

ممارسة تمارين رياضية مفرطة ، 
أو مزيًجا منها كلها لمحاولة منع 

زيادة الوزن. 

التفكير المستمر  
بالطعام

الشعور بالذنب والخجل 
والتصرف بسرية

تجنب األنشطة االجتماعية 
التي تتضمن تناول الطعام

الشعور بفقدان 
التحكم بالطعام

تناول كميات كبيرة من 
الطعام في وقت قصير

االهتمام المفرط بالوزن 
وشكل الجسم



الشعور بالتعب

التهاب الحلق المزمن

انتفاخ أو آالم في البطن

تنفخ الوجه

الشعور بالقلقالشعور بالتوتر الشديد 

إيذاء النفس

القيء المتعمد

استخدام المسهالت

القيام بقدر كبير من التمارين 

ظهور أعراض جسدية، مثل:

التخلص من الطعام بعد االفراط 
في األكل لتجنب زيادة الوزن :

تغيرات في المزاج :



عالمات تدل على اإلصابة بالشره 
المرضي العصبي عند اآلخرين:

من يصيب؟

تنــــاول الطعــــام 
بكميات كبيرة و بسرعة

الذهــاب إلى الحمــام 
بــكـثرة بعد األكل

ممارسة الرياضة بشكل 
مــفـرط أو مهووس

يصيب أي أحد في أي عمر و لكن يكثر في عمر ١٧- ١٣ سنة



حلقة الشره المرضي العصبي المفرغة: 

الشعور 
بالضغط

والتوتر

نظام 
غذائي صارم

اإلفراط في
األكل

التخلص 
من األكـــل

لوم النفس
والشعور باالشمئزاز

والعار والحزن

(بالتقئ المتعمد
أو بالمسهالت)

انتبه لألعراض و اطلب المساعدة لكسر 
حلقة اضطرابات األكل المفرغة



هـل أعجــبك 
هـذا المـلف؟

هنا تجد المزيد

https://www.youtube.com/channel/UCYCbXUOzO2O2aXCsxS0wT7w
https://twitter.com/livewellmoh?s=21
https://instagram.com/livewellmoh?igshid=gk4pr8mxdewg

