Anorexie – p

iny jejího vzniku

Možná se také zamýšlíte nad tím, pro se n které ženy a dívky, a ve výjime ných
ípadech také muži, dobrovoln trápí hlady, odpírají si vše - snad jen krom pár gram
zeleniny - a stále se domnívají, že jsou tlustí. V te, že mentální anorexie, jedna z poruch
íjmu potravy, má více než jednu p inu vzniku. Protože se na jejím rozvoji podílí více
zných faktor , hovo í se o bio-psycho-sociální podmín nosti mentální anorexie.
Mezi p iny vzniku mentální anorexie tak mohou pat it vlivy biologické, psychické, ale i
spole enské. Která p ina má v tom kterém p ípad nejv tší vliv, nelze jednozna
ur it, a proto je mentální anorexii vždy pot eba ešit jako komplexní problém.
Anorexie a její p

iny

1. Biologické faktory – nap . puberta a s ní spojena emo ní labilita, menstrua ní
cyklus, kdy amenorea p edchází poklesu t lesné hmotnosti apod.
2. Sociální a kulturní faktory – kult štíhlého t la, negativní vliv reklamy a médií,
tlak na ženy v souvislosti s jejich profesí i sportovní kariérou.
3. Životní události – šikana kv li t lesnému vzhledu, problémy v rodin , sexuální
zneužívání, odlou ení od rodiny, nemoc.
4. Rodinné a genetické faktory – charakter rodiny, výskyt anorexie u matky i
sestry.
5. Emocionální faktory – depresivní a úzkostné p íznaky.
6. Osobnost a další psychické charakteristiky – zam ení na úsp ch,
perfekcionismus, nízké sebehodnocení, dodržování spole enských norem, absence
nezávislé v le.
Anorexie a vlivy rodiny
Zam me se trochu blíže na vlivy rodiny, které u dívek mohou p i vzniku mentální
anorexie hrát d ležitou roli. Jak už jsme uvedli, jednozna né p iny ur it nelze.
Z r zných pr zkum ovšem vyplývá, že charakteristiky rodin, v jádru kterých se
vyskytuje osoba s mentální anorexií, jsou dost podobné:
1. Rodiny jsou izolované, uzav ené, chránící se v i okolí, jako by ekaly hrozbu
zvenku a vše cizí bylo nebezpe né.
2. lenové rodiny jsou
ehnan ochra ující a pe ující o sebe navzájem.
3. lenové rodiny nerespektují osobní hranice a soukromí jednotlivce.
4. Rodiny jsou rigidní a nep izp sobivé vývojovým zm nám v rodin (s dít tem
se zachází jako s dít tem, i když je mu t eba více než t icet let).
5. Rodiny nevyjad ují emoce a nedostate
eší konflikty.
6. Rodi e nad azují své rodi ovství nad své partnerství. Mezi rodi i asto existuje
neventilovaný partnerský problém.

Kdybychom cht li všechny tyto charakteristiky shrnout, vid li bychom, že rodina trpí
zejména nedostatkem komunikace, ale také v ní jednotlivc m chybí osobní svoboda a
irozená míra soukromí. Dívka žijící v takové rodin je stále sledována, není jí dovoleno,
aby se p irozen vyvíjela, protože je stále vid na jako nesvéprávné dít . Rodi e ji
ehnan chrání proti „nebezpe ným vliv m“ zvenku, ale její problémy s ní nejsou
schopni dostate
komunikovat a ešit. Dívka navíc v jejich vztahu cítí ur itou
etvá ku. Své partnerské problémy si pravd podobn
minimáln
jeden z rodi
kompenzuje práv na p ehnané pé i o své potomky.
te si také:
Anorexie
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