
Poruchy príjmu potravy 

vyskytujú sa najčastejšie v období dospievania. U mladého človeka vrcholia práve v tomto období 
snahy o sebaprijatie a získanie nezávislosti. Obdobie adolescencie tak prináša so sebou okrem prvých 
lások aj pocity neistoty a zmätku. Dospievanie neuľahčuje mladým ľuďom a hlavne dievčatám ani tlak 
médií, propagujúci vychudnutosť ako symbol sexuálnej príťažlivosti a záruku profesionálneho úspechu. 
Porucha príjmu potravy sa môže stať jedným z riešení stresujúceho obdobia dospievania. Spočiatku 
prísne diéty, nadmerné cvičenie či zvracanie dávajú človeku spočiatku pocit, že sa dokáže kontrolovať 
a vytvárajú ilúziu úspechu, dokonca i zvýšeného sebavedomia. Problém je „iba“ v tom, že takáto ilúzia 
netrvá dlho. To, čo malo pôvodne priniesť riešenie  sa stáva pascou. Namiesto toho, aby človek 
prispôsoboval príjem potravy svojmu životu, prispôsobuje svoj život nevhodným stravovacím návykom. 
Je nepopierateľné, že v prípade vzniku poruchy príjmu potravy ide o vážne ochorenie postihujúce 
organizmus, psychiku aj spoločenský život jedinca. Nie je už čisto klinickou záležitosťou a vyžaduje si 
okrem pozornosti lekárov a psychológov, aj pozornosť učiteľov a rodičov.  
K najrozšírenejším formám porúch príjmu potravy patria: mentálna anorexia, mentálna bulímia a 
záchvatovité prejedanie.  
 
- mentálna anorexia: úmyselné znižovanie hmotnosti vyvolané a udržiavané diétami, nadmerným 
cvičením, zvracaním a zneužívaním liekov (najmä preháňadiel). Hmotnosť je podpriemerná až extrémne 
nízka, napriek tomu je snaha ďalej chudnúť. Anorexia je sprevádzaná strachom z priberania z ,,tučnoty“. 
Dievčatá trpiace na anorexiu majú narušený sebaobraz, i napriek extrémne nízkej váhe - podvýžive sa 
považujú za tučné. Úbytkom na hmotnosti sa postupne stráca nie len telesný tuk, ale aj svalstvo. 
Organizmus sa oslabuje, narúša sa imunitný systém. Anorektičky veria, že nie sú choré, je to “len“ ich 
životný štýl, na ktorý sú často hrdé. Mentálna anorexia nemusí byť len krátkodobá záležitosť spojená s 
aktívnym chudnutím, ale môže mať i chronickú podobu, pri ktorej už nemusí dochádzať k strate 
hmotnosti.  
- mentálna bulímia: opakované záchvaty prejedania veľkým množstvom jedla, po ktorom nasleduje 
zvracanie alebo kompenzácia iným spôsobom (nadmerné cvičenie, zneužívanie liekov – najmä 
preháňadiel, obdobia hladovania). Hmotnosť je zväčša normálna alebo na spodnej hranici normy.  
U oboch foriem je typický strach z nadváhy, naliehavá potreba chudnúť, neustále zaoberanie sa 
myšlienkami na jedlo a hmotnosť. Bulimické a anorektické fázy sa môžu striedať. Porucha stravovania 
obvykle predstavuje pokus o zvládanie hlbších emočných problémov, ktoré v danom veku človek 
nedokáže zvládnuť inak. Manipulácia s hmotnosťou a stravovaním prináša pocit moci a kontroly – tie 
časom začnú nahrádzať všetky ostatné záujmy a stávajú sa hlavnou náplňou života. Ochorenie vedie k 
osamelosti, pridružujú sa výkyvy nálady, úzkosť a depresie. 



Telesné následky 

� úbytok mozgovej hmoty pri hladovaní (vratný neskôr nevratný) 
� poškodenie zubnej skloviny, uvoľňovanie zubov z ďasien, kazivosť zubov 
� rozleptanie sliznice pažeráka, zriedkavo i prasknutie pažeráka pri opakovanom zvracaní  
� spomalené vyprázdňovanie žalúdka, časté “pálenie záhy” 
� porucha pohyblivosti čriev – chronická zápcha, nafukovanie brucha po jedle 
� zápal pankreasu 
� kŕče vo svaloch a svalová slabosť z nedostatku vitamínov a iónov 
� amenorea (vymiznutie menštruačného krvácania), neplodnosť (hormonálne poruchy) 
� spomalený tep a znížený tlak krvi, srdcové arytmie – smrteľné riziko 
� chudokrvnosť  
� osteoporóza – odvápnenie kostí, zlomeniny i pri bežnom pohybe 
� suchá praskajúca koža, zápal kože v okolí úst (zvracanie) 
� lanugo – jemné chĺpky na koži tváre a trupu pri extrémnom vychudnutí 
� vypadávanie vlasov, lámavosť vlasov a nechtov  
� akútne zlyhanie obličiek  
� psychické následky: strata všetkých záujmov a vzťahov, sklon k izolácii, strata kritickosti k 

neprimeranému chudnutiu, poruchy koncentrácie, pokles psychického výkonu, nedôvera v seba 
aj v ostatných, vzťahovačnosť, depresie, úzkosti, podráždenosť, pocity viny a hanby, 
samovražedné myšlienky. 
 

Čo robiť? 

� nebuďte na to sami – zdôverte sa niekomu, komu veríte; 
� skúste sa stravovať spolu s kamarátmi, s rodinou, byť viac s ľuďmi pri jedle a po jedle. Skúste 

jesť trikrát denne primerané porcie (jedlo na jeden veľký tanier) medzitým malá desiata 
a olovrant 

� ak tieto opatrenia zlyhajú, poraďte sa s odborníkom na duševné zdravie (psychiatrom alebo 
psychológom). Pozor: laická domáca liečba je často nedostatočná a môže predĺžiť trvanie 
ochorenia. 
 

Kontakty na odbornú pomoc: 

� psychiater v mieste bydliska, iný psychiater, školský psychológ alebo iný klinický psychológ 
(napr. v miestnom Centre pedagogicko-psychologického 
poradenstva) 

� www.dusevnezdravie.sk v sekcii “Poruchy príjmu 
potravy” 

� linka pomoci: poradna@dusevnez.sk 
� sociálny pedagóg na škole 

 
 



LIEČBA 
 
Prvým a zároveň najhorším krokom pre úspešnú liečbu je priznať si, že som chorý, že porucha príjmu 
potravy je ochorenie a je potrebné sa liečiť. Laická domáca liečba je veľakrát nedostatočná a 
neefektívna, môže predĺžiť ochorenie. Liečba odborníkmi je vždy náročná a dlhodobá. Jej cieľom je 
predovšetkým obnoviť primeraný stav výživy, pričom v najťažších prípadoch je nutné pristúpiť k 
podávaniu umelej výživy do žily alebo sondou priamo do žalúdka. Potom sa upravuje správanie v rámci 
príjmu potravy spojené s denným kontrolovaním telesnej hmotnosti a prijatej potravy. Posledným 
krokom je odstránenie nie len biologických stôp podvýživy ale aj psychologických. Lekár sa snaží 
vybudovať nový seba obraz pacienta v jeho mysli. 
  
- liečbu vedie psychiater v spolupráci so psychológom a prípadne aj s ďalšími lekármi (gynekológ, 
gastroenterológ) 
- liečba prebieha ambulantne, v ťažších prípadoch v nemocnici (2-3 mesačný pobyt, podobne ako pri 
liečbe závislostí) 
- nestačí “naučiť sa” normálne stravovať a dosiahnuť primeranú hmotnosť – porucha príjmu potravy 
prekrýva hlbšie emočné problémy, tie sa riešia v psychoterapii, niekedy sa pracuje aj s príbuznými 
- lieky môžu pomôcť na pridružené symptómy, napr. depresiu, úzkosti, výkyvy nálady 
- liečba trvá tým dlhšie, čím dlhšie trval neliečený problém 
- úspešnosť liečby závisí najmä od motivácie pacienta 
 
 

      
 
 
Poruchy príjmu potravy predstavujú chorobu, ktorá má jednu z najvyšších úmrtností v psychiatrickej 
praxi. O závislom správaní môžeme hovoriť vtedy, ak človek: pociťuje neodolateľnú túžbu opakovať 
svoje správanie, neprestajne myslí na jedlo, telesnú hmotnosť a diéty, prestáva robiť veci, ktoré predtým 
robil prirodzene a vyhýba sa im, stráca svoje pôvodné záujmy, koníčky a záľuby. Čo je asi 
najtragickejšie – stráca potešenie z bežných radostí každodenného života a pokračuje v správaní napriek 
zjavným negatívnym dôsledkom na seba a svoje užšie i širšie sociálne prostredie.   



Princípy 

 

� Každý deň venujte čas naplánovaniu ako sa budete 
stravovať.  

� Dopredu  si naplánujte, čo budete cez deň robiť.  
� Veďte si denník, aby ste si zaznamenávali svoje správanie 

ohľadne príjmu potravy. 
� Pokúšajte sa jesť v spoločnosti a nie osamote. 
� Nemali by ste súčasne pozerať TV alebo čítať počas jedenia. 
� Plánujte si 3 hlavné jedlá a 2 vedľajšie jedlá za deň. Jedzte v určitú naplánovanú dobu. Plánujte 

si jedlo presne dopredu, aby ste vedeli, čo budete kedy jesť. 
� Skladujte doma len také potraviny, ktoré potrebujete.  
� Zistite, či existuje čas, v ktorom  ste zvlášť náchylný/-á k ataku. Naplánujte si na tento čas 

aktivity, ktoré nie sú zlučiteľné s jedením, napr. telesnú aktivitu alebo kúpeľ. 
� Vyhnite sa zdržiavaniu na miestach, kde sa vyskytujú potraviny.  
� Dopredu si naplánujte, čo chcete robiť po jedle. 
� Vážte sa len 1 x do týždňa. Nepokúšajte sa chudnúť  skôr než sa naučíte normálnemu príjmu 

potravy a osvojíte si normálne návyky.  
� Zaistite si telesnú aktivitu. Tým stúpa energický výdaj a prispieva to k redukcii hladu, zvlášť 

chuti na sladkosti. 
� Zvláštny dôraz klaďte na dni pre menštruáciou, pretože mnohé ženy vtedy majú zvýšenú chuť 

do jedla. 
� Vyhýbajte sa alkoholu. Môže vyvolať zvýšenú chuť do jedla a znižuje sebakontrolu. 
� Stanovte si ohraničené a realistické ciele. Pracujte na sebe skôr z hodiny na hodinu než zo dňa 

na deň. Jednotlivý neúspech ešte neznamená sériu neúspechov. Zaznamenávajte si svoje 
úspechy do denníka, aj keď s príslušnou skromnosťou.  

 
 
 
 
 
 
Podľa dostupných materiálov spracovala: PhDr. Iveta Erlichová 
 


