اضطرابات الطعام عبارة عن حاالت واقعٌة معقدة وفتاكة تسبب عواقب خطٌرة على الصحة والتكاثر والعالقات .فهً لٌست بدعة منن اممنر و طنور
ٌنجلً و نمط من الحٌاة تألفه .إنها حاالت قند تهندد الحٌناة وتنعثر علنى جمٌن امنشنطة التنً ٌقنوم بهنا المنرما بمنا فنً الن داعس المدرسنً وتطنور
دماغه وصحته النفسٌة واالجتماعٌة والجسدٌة.
ٌجري تشخٌص اضطرابات الطعام باالستناد الى تغٌرات الوزنا باإلضافة إلى السلوكٌات والتصرفات والمزاج.
كن ٌقظا ً لكل تل العالمات فً ولد .

كضا كقلملكثاملرلتؤر لرل ل
كثذي ل كإلنلثلمالمعتلفل
كألرمل

الشروط األساسيت التي يجب الىظر إليها في الطعام:











تناال الكثير ا لمااالكثاماالرلقا اااةلعل اااةلرااالكثف ا ا ال تعتراامليم االمليق ا المااالكثاماالر لق نمااللتا ا ل
كألغلرةل كثمق كملمعقَّأا).
ضعلق كرا لثلامالرل-لقا ل تنال الاملمالحلماا كحلج لمام راةلماا الماالكألامماة لج لتافا رلكثامالرل ثا ل
اصصلصغ ا لج لنش لكثاملرلرل لم ىلكثصاا.ل
كثتا ثلير كحلج لكثت ي زلرل لكث زال كثاملرل كثفم كملكثا ك ةل يم لملكث فرل كثنظلرلكثغذكئم.
غلثقلحلملل ذي الجنهرلث ف كلالئم ا.
ت ي القمضلكث اقلملج ل تنل ث اليم لملصغ المالكثاملرلجرنلءلكث اقلملكثنظلم ة.
م الكث اقلملج لكثال لملثآلع الثينهرلالل أيل نهل.
تانق ىلج قلملكث اقلملج لكثمنلفقلملكثتمل ا رلف هللكثاملر.
غلثقلحلملل ذهمل ث لكثاملرلقم لكث اقلم.
فتع م ىلكثير لمالغف الكثررل منيهلملكثررل كثملية.
ق ؤ القها لكألاممةلكثتمليلن كل فتمتم القهل .ل

الشروط األساسيت التي يجب الىظر إليها في األوشطت:
 تم اليالكث قمل جير لمملل ص لقهلصا ل ح ذثكل غارلجاا كالكثاااولج لكثتماملج لكثما ضلج ل
كإلصلقلم.
 ت قفلرالممل فةلجنشاتهلكالرت ل ةل اضملجير لكث قملمنر كحل ميالجال اضامل قتالحلطويل ًا
فملكثتم ا).

العىامل المثيرة للمخاطر الصحيت:
 شام لقالثق لفاملام اعلكأل قاالملج ل شاي لماالكثتماملياالكث قاام.ل اتماالجال صاق لاال لكثاقااعلج ل
كنرملث لح.
 جيلتا ؤلقم لكثاملرل ج لمالاظةلآرل لكثتا ؤلفملكثاملر يلث كئاةلج لكنف ك لمص فلكثم له).
 جيلكفتع كرلثؤل ةلكثمل نةلج لكثم الثلق ال ج ل ؤ ةلرق كتهللكثرل غة)

عىامل أخري مثيرة للمخاطر:






متا لجنهلفم نلحلا كحل قغضلكثنظ لرملله لرل ه).
ير كحلملل فأالي فل ق لث ز ك ل ا نلح.
متنعلرالكثع جلمعلزمالئه.
الل فتا علجال مق لرالمشلر ه.
قلغلرالكآلع الجنهرلصل كلناّل الج لغ لجث ر ا.

إاا ما ظهر على ولدكم عالمات محتملة
الضطرابات الطعام

كث زالالل متق لكثمؤش ل
كث ا لالضا كقلملكثاملر ل
ذلق ل ملنملمنهللجف ك لمال
معتلفلكألاالر.

كٌف تتواصل م طفل
كرلرلجالكثذ ال ملن المالكضا كقلملكثاملرلغلثقلحلملل
ني ال ا كثمشيلة.
تملرلمللكفتامملرالكضا كقلملكثاملر
كفأالرملل مينكلفملهلثلمفلر ا
كفتمعلقيالكنرتلحل تال م
يالصق كحلغ لناّل
ح
تا ثل ث لارلكلقشيالثا فلرن مللتي الهل ئللغ ل
غضقلالج لماقالج لمنزرج.
رهل ملرل ا نلحلجنكلت لكألفضالثه
ذ ّي لارلكلجال كءهلمال هترلألم هل فلر ه
يالم نلحل منرتالحلرن لكثمفلر ا
يالصل قل ح
جظه لكثمنل ةل كالهتملرل كثترهر
كفأالرالشم ه
ح
لافنةلل-ل اللتتا ثلير كحلرال
ال الجالتي الجف حا
نرفك
كرلرلجال ث كلالل قلثملثالهتملرلج لكثشراة
كالملمفلر الكثمتعصص المالجامل ث كل ذكليلنمل
ث كلج ةلمعل ف

اطلبياًالوساعدةًهيًأحدًاألخصائيييًالطبيييًبأسرعًوقجًهوكيً.بما أن اضطراباث الطعام معقدة جداً ،فال بد مه تقييمها مه قبل متخصص في
عالج اضطراباث الطعامًً.وكلواًسارعخنًفيًع جًاضطراباثًالطعامً،كلواًاسخعدحنًالعافيتًالنفسيتًوالجسدلت.

ل

