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Γνωσιακό Συµπεριφοριστικό µοντέλο ερµηνείας και
παρέµβασης στις διαταραχές διατροφής *
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Σύµφωνα µε το γνωσιακό-συµπεριφοριστικό µοντέλο, η αιτιογένεση των
διαταραχών διατροφής είναι πολυπαραγοντική και περιλαµβάνει παράγοντες
τόσο βιολογικούς, όσο ψυχολογικούς και κοινωνικούς. Οι κοινωνικοί
παράγοντες σχετίζονται µε τον κοινωνικό ρόλο της γυναίκας και τα κοινωνικά
πρότυπα. Oι ψυχολογικοί παράγοντες σχετίζονται µε προηγούµενες εµπειρίες
ζωής, σχέση του ατόµου µε το φαγητό, αντιλήψεις του ατόµου για τον εαυτό
του και το ιδεώδες σώµα καθώς και µε παράγοντες προσωπικότητας. Πιο
συγκεκριµένα, το άτοµο όταν έρχεται αντιµέτωπο µε κάποια αρνητικά
γεγονότα ζωής (εκλυτικά αίτια), επειδή α) έχει δυσλειτουργικές αντιλήψεις
για τον εαυτό του, β) διαθέτει ανεπαρκείς δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων,
γ) έχει δυσκολία στην έκφραση συναισθηµάτων και δ) διαθέτει
συγκεκριµένες αντιλήψεις και γνωσιακά σχήµατα σε σχέση µε το βάρος και
το σχήµα του σώµατος, καθώς και την τροφή, του δηµιουργείται έντονα
δυσφορικό συναίσθηµα το οποίο προσπαθεί µέσω της διατροφής να
αντιµετωπίσει. Έτσι, οδηγείται σε ψυχογενή ανορεξία ή ψυχογενή βουλιµία
Σχηµατικά, η αιτιογένεση της ψυχογενούς βουλιµίας και ανορεξίας µπορεί να
αποδοθεί ως εξής:
Εαυτός
Βιολογικός & Ψυχολογικός

Εκλυτικά
γεγονότα

Ανεπαρκείς δεξιότητες επίλυσης προβληµάτων
∆υσκολία έκφρασης συναισθηµάτων
Έντονα δυσφορικό συναίσθηµα
Στρατηγικές αντιµετώπισης µέσω διατροφής

Ψυχογενής Ανορεξία ή Βουλιµία
* Το παρόν άρθρο δηµοσιεύθηκε στο Νέα Υγεία, 45, Ιούλιος, Αύγουστος,
Σεπτέµβριος, 2004
** Κλινική Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια και επόπτρια στο
εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της
Συµπεριφοράς
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Στην ψυχογενή βουλιµία, υάρχει ο εξής γνωσιακός φαύλος κύκλος:
Εκλυτικά γεγονότα

Άγχος/ένταση

Επεισόδιο βουλιµίας

Ενοχή

Άγχος/ανησυχία
για αύξηση βάρους

Καθαρτική συµπεριφορά
(Αποβολή τροφής, χρήση
καθαρτικών, διουρητικών)

Oι πελάτες µε ψυχογενή ανορεξία και ψυχογενή βουλιµία ερµηνεύουν
γεγονότα σε σχέση µε το βάρος και το σχήµα του σώµατος ως ασαφή και
ουδέτερα. Επίσης, θεωρούν πως µπορεί να τους συµβούν αρνητικά γεγονότα
λόγω του βάρους και του σχήµατος του σώµατος και µεγαλοποιούν τις
συνέπειες των γεγονότων. Αυτό ενδέχεται να συµβαίνει γιατί στο παρελθόν
µπορεί να έχουν βιώσει καταστάσεις όπου το βάρος και το σχήµα του
σώµατος ήταν η αιτία για αρνητικά αποτελέσµατα (π.χ. µη δηµιουργία
σχέσεων, αρνητικές αντιδράσεις από συνοµιλήκους κλπ) και κατά συνέπεια
δηµιουργήθηκαν αρνητικές αντιλήψεις. Εποµένως, υπάρχει το σχήµα
απειλής και το διεργασιακό λάθος της καταστροφοποίησης

Η θεραπεία της ψυχογενούς βουλιµίας και ψυχογενούς ανορεξίας
περιλαµβάνει,δύο φάσεις:
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Η πρώτη φάση στοχεύει στην:
Εγκατάσταση καλής θεραπευτικής σχέσης
Εµπλοκή της πελάτισσας στη θεραπεία
Επικέντρωση στις συµπεριφορές ελέγχου του βάρους
Η δεύτερη φάση περιλαµβάνει την θεραπευτική παρέµβαση και την
τροποποίηση της δυσλειτουργικής συµπεριφοράς
Η θεραπευτική παρέµβαση στην ψυχογενή βουλιµία περιλαµβάνει: 1)
Εκπαίδευση σχετικά µε τη ρύθµιση του σώµατος, τις επιπτώσεις της
αντιρροπιστικής συµπεριφοράς, τις επιπτώσεις της δίαιτας και τις επιπτώσεις
της υπερφαγίας 2) Εξοικείωση µε τις γνωσιακές αρχές. 3) αυτορρύθµιση
µέσω αυτοπαρατήρησης, 4) τροποποίηση λανθασµένων αντιλήψεων, 5)
υιοθέτηση εναλλακτικών αντιλήψεων και συµπεριφορών για την
αντιµετώπιση εκλυτικών παραγόντων, 6) ενασχόληση µε την έκφραση των
συναισθηµάτων, 7) βελτίωση των δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων, 8)
βελτίωση των δεξιοτήτων διεκδικητικής συµπεριφοράς, 9) συνεργασία µε
οικογενειακό περιβάλλον, 10)σταθεροποίηση βελτίωσης και πρόληψη
υποτροπής
Η Θεραπευτική παρέµβαση της ψυχογενούς ανορεξίας περιλαµβάνει:
∆ιερεύνηση των σκέψεων και των συναισθηµάτων, συνειδητοποίηση της
αλληλεπίδρασης ανάµεσα στις σκέψεις, τα συναισθήµατα και την
δυσλειτουργική συµπεριφορά - τροποποίηση αντιλήψεων γύρω από το βάρος
και την τροφή, τροποποίηση αντιλήψεων γύρω από τον εαυτό, αποδοχή πιο
ρεαλιστικών ερµηνειών των γεγονότων, υιοθέτηση πιο υγιών διατροφικών
συµπεριφορών, συνεργασία µε οικογενειακό περιβάλλον
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