
Zdrowie Psychiczne



Bulimia
Bulimia, czyli żarłoczność 
psychiczna to rodzaj 
zaburzenia 
charakteryzującego się 
napadami niepohamowanego 
objadania się. Choroba bardzo 
często idzie w parze z 
anoreksją, czyli 
jadłowstrętem.



Anoreksja
Anoreksja (lub jadłowstręt 
psychiczny) uznawany jest za 
jedną z chorób cywilizacyjnych o 
podłożu psychicznym. Przyczyn 
anoreksji upatruje się w relacjach 
społecznych osoby dotkniętej 
chorobą, złych relacjach z 
rodzicami (częściej matką), 
kłopotach w kontaktach z 
rówieśnikami i niskim poczuciu 
własnej wartości. Wynika z 
potrzeby akceptacji przez grupę, 
środowisko i rodzinę.



Nerwica
Nerwice dotykają coraz więcej osób w 
sile wieku. Codzienny 
pośpiech, stresująca praca, obowiązki 
domowe, rodzinne i towarzyskie 
sprawiają, że niektóre sytuacje 
zaczynają wywoływać irracjonalny lęk, 
który odbiera niezależność i powoduje 
znaczący dyskomfort. Zaburzenia 
nerwicowe stanowią niejednolitą 
grupę schorzeń psychiatrycznych 
charakteryzujących się określonymi 
cechami. Oznacza to, że istnieją 
różne typy nerwic, którym towarzyszą 
objawy nerwicy. W każdym jednak 
przypadku ważna jest diagnostyka i 
odpowiednio dobrany proces leczenia.



Schizofrenia
• Schizofrenia (inaczej „psychoza schizofreniczna” 

lub choroba Bleurera; termin „schizofrenia” 
pochodzi od słów schizis i phren, tłumaczonych 
odpowiednio jako: „rozszczepić” i „umysł”) to 
przewlekła choroba, którą można i trzeba leczyć. 
Należy do tzw. zaburzeń psychotycznych 
(psychoz), czyli stanów charakteryzujących się 
zmienionym chorobowo, nieadekwatnym 
postrzeganiem, przeżywaniem, odbiorem i 
oceną rzeczywistości. Chory cierpiący na 
psychozę ma poważnie upośledzoną 
umiejętność krytycznej, realistycznej oceny 
własnej osoby, otoczenia i relacji z innymi, a 
nawet nie jest do niej zdolny. Występuje kilka 
postaci schizofrenii. W zależności od 
przeważających objawów wyróżnia się 
schizofrenię paranoidalną, hebefreniczną, 
katatoniczną, prostą, rezydualną i 
niezróżnicowaną. W Polsce najczęściej 
rozpoznawana jest postać paranoidalna.



Zaburzenia osobowości
• Zaburzenia osobowości nie są proste 

w diagnozowaniu – m.in. dlatego, że 
kryteria rozpoznawania 
poszczególnych zaburzeń osobowości 
są tak rozbudowane, że ciężkie bywa 
odróżnienie normy w zachowaniu od 
odstępstwa od niej. W wiele 
przypadkach trudne jest także 
określenie, które dokładnie 
zaburzenie osobowości występuje u 
danego pacjenta.
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