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,  ר שרון נחמני"הזכויות שמורות לד

אין להשתמש מעבר ללמידה 

-בקורס הדרכת הורים

פסיכופתולוגיה



?צמצום אכילה/מהי הפרעת המנעות

הפרעה  
באכילה

המנעות בשל מאפיינים , חוסר עניין באכילה)אכילה בהפרעה •
סלידה  -או דאגה מההשלכות האברסיביות, סנסוריים של מזון

לספק צרכים  עקביהמתבטאת בכשלון , (מהאכילה
:אנרגטיים/תזונתיים

השפעה

(או כשלון להשיג את המשקל המצופה)איבוד משקל משמעותי •

חסרים תזונתיים משמעותיים•

תלות בהזנה אנטרלית או בתוספי מזון•

סוציאלי-פגיעה משמעותית בתפקוד הפסיכו•

אבחנה 
מבדלת

לא רק במהלך , סנקציות תרבותיות, לא בשל העדר מזון זמין•
ואין עדות לפגיעה באופן בו המשקל או צורת  הפרעת אכילה 

.הגוף נחווים

סיבתיות

,  הקשורים לעיסוק יתר עם צורה, במיומנויות האכלה הוריותקשיים •
.לדכאון או חרדה, משקל ומזון

המאופיין ברגשנות או מתח ותורמים לאכילה  , של הילדטמפרמנט•
.הקשורים באוכלטראומטייםאירועים . סלקטיבית

(ARFID -avoidant/restrictive food intake disorder)

,  ר שרון נחמני"הזכויות שמורות לד

אין להשתמש מעבר ללמידה בקורס  

פסיכופתולוגיה-הדרכת הורים



?מהם יחסי האכלה

ההורה אחראי  "
על האוכל המוצע  

, לילד
הילד אחראי על 

בחירת סוג האוכל  
,  והכמות הנאכלת

."אם בכלל
(Satir, 1987)  .

,  ר שרון נחמני"הזכויות שמורות לד

אין להשתמש מעבר ללמידה בקורס  

פסיכופתולוגיה-הדרכת הורים



.ללא כפיה, להפחית קונפליקט: המוקד

.בקושי וקבלת החרדההכרה

.הילד להתמודדביכולתהפגנת בטחון 

אני מבינה שאתה נגעל מהחומוס שמונח על "

עם זאת אני בטוחה שאתה יכול להתמודד  , השולחן

".עם כך

אני רואה שאתה עצוב מכך שעליך לבחור חטיף "

".עם זאת אני יודע שתמצא דרך להסתדר, אחד

,  ר שרון נחמני"הזכויות שמורות לד

אין להשתמש מעבר ללמידה בקורס 

פסיכופתולוגיה-הדרכת הורים



ירידה בהקשבה לצרכי הגוף
5

אכילה  
תקינה

ויסות  
:  פנימי
, רעב

תיאבון  
. ושובע

תחילת 
הפתולוגיה

הגבלה 
תקופות ב

.מסוימות

הפרעת  
אכילה

פיקוח 
חיצוני  
.בלבד

,  ר שרון נחמני"הזכויות שמורות לד

אין להשתמש מעבר ללמידה בקורס  

פסיכופתולוגיה-הדרכת הורים



?אנורקסיה נרבוזהמהי 

משקל 
נמוך

,          מגדר, גיל, בצריכת האנרגיה ביחס לדרישותהגבלה•
פחות מהמינימום או  )המובילה למשקל נמוך , בריאות

(.  המצופה בילדים

פחד 
מעליה  
במשקל

,                           מעליה במשקל או מהפיכה לשמןעצום פחד•
למרות  , או התנהגות ממושכת המפריעה לעליה במשקל

.  משקל נמוך

הערכה  
עצמית

המשפיעה על , הפרעה בחווית משקל הגוף או צורתו•
או העדר הכרה בחומרת המשקל  , הערכה עצמית

.  הנמוך

תת  
סוגים

או פעילות גופנית , צומות, בדיאטההירידה במשקל מלווה •
.מוגזמת

שימוש לרעה  , הקאה יזומה)בהתקפי זלילה או הטהרות עיסוק 
(.  משתנים או חוקנים, במשלשלים

,  ר שרון נחמני"הזכויות שמורות לד

אין להשתמש מעבר ללמידה בקורס  

פסיכופתולוגיה-הדרכת הורים



התקפי  
זלילה

צריכת מזון גדולה ממה  : חוזריםהתקפי זלילה •
בזמן קצוב  , שרוב האנשים יאכלו באותו מצב

(.  קושי לעצור)מלווים בהעדר שליטה , (שעתיים)

הטהרות

:  למניעת עליה במשקל, התנהגויות מפצות•
,  משתנים, שימוש לרעה במשלשלים, הקאה

.  פעילות גופנית מוגזמת, צום

תדירות לפחותבממוצעמתרחשותוההטהרותהזלילה•
.'ח3במשךבשבועפעם

הערכה  
עצמית

י"עמוגזםבאופןמושפעתהעצמיתההערכה▪
.ומשקלהגוףצורת

?מהי בולמיה נרבוזה
,  ר שרון נחמני"הזכויות שמורות לד

אין להשתמש מעבר ללמידה בקורס  

פסיכופתולוגיה-הדרכת הורים



התקפי  
זלילה

ללא  , המלווים במצוקה, התקפי זלילה•
.התנהגויות מפצות

תיאור

אכילה  : 3-התקפי הזלילה מאופיינים ב•
, עד הרגשת מלאות לא נעימה, מהירה

לבד מתוך  , כמויות גדולות ללא תחושת רעב
דכאון או תחושת אשמה , גועל עצמי, בושה

.אחרי האכילה

תדירות פעםלפחותבממוצעמתרחשתהזלילה•
.'ח3במשךבשבוע

?מהי הפרעת אכילה בולמוסית

,  ר שרון נחמני"הזכויות שמורות לד

אין להשתמש מעבר ללמידה בקורס  

פסיכופתולוגיה-הדרכת הורים



?כיצד מתפתחות הפרעות אכילה
פיזיים

,  תורשתיות
השפעות של  
דיאטה חמורה

אשיותיים  
,  פרפקציוניזם

הערכה עצמית  
קושי  , נמוכה

בויסות

פסיכולוגיים  
,  פחד מלגדול

,  מנשיות
מפרידה

משפחתיים

המנעות , חסר/מעורבות יתר
,  נוקשות, מקונפליקט

עיסוק רב , ציפיות גבוהות
באוכל ובהופעה חיצונית

בלבול : א"אמהות בעלות ה
, קושי בנפרדות, בגבולות

א"קושי להאכיל ומעבירות ה

חברתיים 

-אידיאל חברתי
תרבותי המקדש רזון  

וסגידה לגוף

,  ר שרון נחמני"הזכויות שמורות לד

אין להשתמש מעבר ללמידה בקורס  

פסיכופתולוגיה-הדרכת הורים



?כיצד מטפלים בהפרעות אכילה
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אבחון 
,  פסיכיאטרי

, תזונתי
סיעודי ורגשי

טיפול רגשי
קשר עם 

רופאים וצוות 
רפואי בקהילה

הדרכת  
הורים

טיפול תזונתי

מעקב וטיפול  
פסיכיאטרי  

וסיעודי

הגשת האוכל-

שיחה בזמן ולאחר הארוחה-

הקשבה למוקד פנימי-

,              הכרה במה שעוברת-
ללא קבלת הדפוסים

,  ר שרון נחמני"הזכויות שמורות לד

אין להשתמש מעבר ללמידה בקורס  

פסיכופתולוגיה-הדרכת הורים



? מהם סימני אזהרה להפרעות אכילה
ת

יו
ט

מ
סו

ת 
נו

לו
ת

תלונות על בעיות  •
,  טחורים, מעיים

,  עצירות, שלשולים
,  חולשה, קור, כאבי בטן
,  עייפות, סחרחורת

.התעלפויות

נשירת שיער וצמיחת  •
פלומות שיער בגפיים

,  בלוטות רוק מוגדלות•
כאבי גרון תכופים ללא  

פגיעה באמייל  , הסבר
של השיניים

-אוסטיאופרוזיס•
,  ציפורניים סדוקות
,  שברים ספונטניים

עקמת

צלקות בגב כף היד•

,  חום גוף נמוך•
דופק  , אלקטרוליטים

נמוך. ד.ל, איטי

עצירת גובה•

ת
גו

ה
תנ

ה
ב

י 
נו

שי

הסתגרות  •
והתבודדות  

חברתית

שינויים חריפים  •
במצב הרוח 

ובשינה

התעמלות יתר  •
כפייתית

כניסה •
לשירותים מיד  
,  לאחר הארוחה
בילוי זמן ארוך  

מהסביר 
תוך  , בשירותים

פתיחת ברז 
בעוצמה למשך 

ריח . זמן ארוך
רע  ולכלוך 
בשירותים  

.ובבית
ל
כ
או

 ,
ה

ר
צו

 ו
ל
ק

ש
מ

דיאטה ותנודות  •
במשקל

אי שביעות רצון  •
,  מהמשקל והגוף
לאחר הירידה  

במשקל

,  חישובי קלוריות•
,  טקסית, אכילה לבד

.מוזרה וכפייתית

התחלת אכילה  •
צמחונית  / טבעונית

ללא סיבות 
.  אידיאולוגיות

התעסקות יתר •
האכלת  , בבישול

אחרים וחינוכם  
אחרים לאכילה  

.נבונה

היעלמות של אוכל  •
מהבית בכמות 

הסתרת , גדולה
גילוי של , אוכל

שאריות ועטיפות  
במקומות שונים  

.בבית
,  ר שרון נחמני"הזכויות שמורות לד

אין להשתמש מעבר ללמידה בקורס  

פסיכופתולוגיה-הדרכת הורים



Take home message
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(עקרון חלוקת אחריות)אכילה תקינה /מסרים להאכלה•

, והעברת מסרים נלוויםמידע על טווח של גובה ומשקל•
ומעקב " עין פקוחה"לצד הפעלת , התומכים במגוון האנושי

.כשיש צורך

הפחתת אשמה והגברת מודעות  )הרגעה וחיזוק הדימוי ההורי •
.(.לתרומת המשפחה במניעה

מניעה

.מטפל מתאים/והפנייה לגורם מאבחןהתנהגויות בעייתיות•

זיהוי

.הכרות עם מסגרות טיפוליות ואמונה ביכולתן לעזור: בטיפול•

עמדה התומכת בקבלת עזרה ובשיתוף פעולה  : בהורים•
(.הגברת חרדה ומסר של חשיבות המשפחה בטיפול)

תמיכה

,  ר שרון נחמני"הזכויות שמורות לד

אין להשתמש מעבר ללמידה בקורס  

פסיכופתולוגיה-הדרכת הורים


