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Základní škola a Mateřská škola Hodice, příspěvková organizace 

Hodice 86, 589 01 Třešť       567 224 739   škola@hodice.cz 

 

Minimální preventivní program 

Příloha č. 4 

 

 

Poruchy příjmu potravy 

 

Mentální anorexie a bulimie  

představují ve svých projevech mezní polohy jídelního chování od život ohrožujícího 

omezování příjmu potravy až po přejídání spojené se zvracením nebo jinou nevhodnou 

kompenzací energetického příjmu.  

Pro obě poruchy je příznačný nadměrný strach z tloušťky, nespokojenost s tělem a nadměrná 

snaha o dosažení štíhlosti a její udržení.  

Další psychické a zdravotní problémy většinou souvisí s mírou podvýživy a s intenzitou 

užívaných „metod“ na zhubnutí.  

Poruchy příjmu potravy se často rozvíjejí pomalu a nenápadně, ztracené v nevhodných 

jídelních návycích vrstevníků a rodiny.  

 

Mentální anorexie začíná nejčastěji ve věku třinácti až osmnácti let, mentální bulimie obvykle 

mezi patnáctým až pětadvacátým rokem věku.  

 

PPP patří mezi nejčastější problémy dospívajících dívek a mladých žen. 

 

 

Mentální anorexie  

je porucha charakterizovaná zejména úmyslným snižováním tělesné hmotnosti.  

Základním kritériem anorexie je nízká tělesná hmotnost (alespoň o 15% nižší než odpovídá 

věku a výšce) a aktivní snaha hubnout nebo nepřibrat (nemocní někdy popírají snahu hubnout, 

ale mluví o zdravé výživě a životním stylu).  

 

Postupně si osoby zvykají na snížený příjem energie, nadměrnou sebekontrolu v jídle a často i 

zvýšený energetický výdej, snadno se cítí přejedeni.  

 

 

Mentální bulimie  

je porucha charakterizovaná zejména opakujícími se záchvaty přejídání, spojenými 

s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti.  

 

Rozhodujícím kritériem přejídání je subjektivní pocit ztráty kontroly nad jídlem.  

Někdy je rozlišován purgativní typ (vyskytuje se zvracení atd.) a nepurgativní typ (ke 

kontrole hmotnosti jsou využívány přísné diety, hladovky nebo intenzivní cvičení) 

 



 2 

Varovné signály chování dítěte s mentální anorexií, bulimií: 

Kdy by rodičům mělo zasvítit výstražné červené světýlko, že s přirozenou chutí k jídlu dítěte 

není něco v pořádku? 

 Dítě je expertem na energetickou hodnotu potravin, odmítá kalorické pokrmy, 

konzumuje jen light produkty. 

 Nadměrně sportuje bez adekvátního energetického příjmu. Když mu dřinu 

zakážete, je schopné mučit své tělo potají. 

 Hmotnost ovlivňuje náladu dítěte. Stává se unavené, podrážděné, uvažuje jen o jídle 

a přehnaně kritizuje svůj vzhled. 

 Nevysvětlitelně mizí z lednice a spižírny potraviny, nacházíte ukryté obaly od jídla 

(znamení záchvatů přejídání - bulimie). 

 Dítě se po jídle bezdůvodně zamyká na toaletě a tam potají zvrací. 

 Potomek přemáhá chuť k jídlu, ačkoli netrpí nadváhou. 

 Vyhýbá se společnému stolování, vymlouvá se třeba, že nemá hlad. 

 Nápadný rychlý úbytek hmotnosti (vyšší než 15 % váhy optimální pro daný věk a 

výšku může signalizovat "PPP"). Obecně časté výkyvy hmotnosti jsou podezřelé. 

 

 Podvýživa - příznaky: 

 vypadávání vlasů 

 řídnutí kostí 

 lámání nehtů 

 ztráta menstruace (amenorea) 

 časté zvracení 

 deprese 

 sebepoškozování ...            
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