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21.11.2006 
 

Szkoła z Rodzicami                   
 
Temat: ,,ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA NASTOLATKÓW. 
RACJONALNE ŻYWIENIE JAKO ŚRODEK ZAPOBIEGAJ ĄCY 
BULIMII I ANOREKSJI”. 
 
1. Podstawowe zasady zdrowego żywienia młodzieży w wieku dojrzewania. 
 
 Przez prawidłowe żywienie rozumiemy spożywanie takiej ilości składników 
pokarmowych odpowiedniej wartości energetycznej i odżywczej, które warunkują 
utrzymanie odpowiedniej masy ciała i normalne funkcjonowanie organizmu. Pożywienie 
musi być dostosowane do rzeczywistych potrzeb organizmu z uwzględnieniem jego płci, 
stanu fizjologicznego, wieku oraz rodzaju wykonywanej pracy. Pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych zespół lekarzy pod kierunkiem prof. Sochy i doc. dr hab. Charzewskiej 
opracował podstawowe zasady żywienia wszystkich grup żywienia dzieci i młodzieży. Oto 
zalecenia żywieniowe dla młodzieży w wieku pokwitania: 
- Cztery posiłki dziennie, z zachowaniem między nimi regularnych odstępów czasowych. 
-Podawanie młodzieży posiłków zawierających różne produkty z każdej z pięciu 
podstawowych grup: 
 1) produkty zbożowe, 
 2) mleko i produkty mleczne, 

3) mięso, ryby, drób, wędliny i jaja, 
4) owoce i warzywa 
5) tłuszcze roślinne (w kontrolowanych i ograniczonych ilościach) 

 
Należy dążyć do ograniczania młodzieży w codziennych posiłkach tłuszczu pochodzenia 
zwierzęcego (jako źródła nasyconych kwasów tłuszczowych) oraz cukru i soli. Ograniczenie 
to dotyczy również: frytek zawierających ok. 48 procent tłuszczu), cheesburgerów (47 procent 
tłuszczu), ciastek, tortów, chipsów, słodyczy i innych produktów wysokotłuszczowych. 
Tak zwane podjadanie między posiłkami może pełnić pozytywną rolę w życiu 
dojrzewającego człowieka jedynie pod pewnym warunkiem: zaspokoi naturalną potrzebę 
spożycia czegoś na szybko, zaspokojenia zapotrzebowania na kolejną porcję energii 
jedynie wówczas, gdy nie będzie miało to nic wspólnego tak zwanymi „fast foods”. Nie 
dostarczają one bowiem prawie wcale witamin, śladowe ilości błonnika i soli 
mineralnych. Są jedynie: „bombą kaloryczną”, która dostarcza dziecku zbyt wiele 
tłuszczu, cukru i soli. Wartość odżywcza Fast Foodów jest niewielka. 
 
 
Mi ędzy posiłkami dorastający człowiek powinien jeść: 
 -owoce 

-warzywa 
-jogurty 
-orzechy 
-płatki śniadaniowe 
-sałatki warzywne z niewielkim dodatkiem olejów roślinnych, oraz regularnie pić 

wodę mineralną, mleko, soki owocowe 
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2. Rola prawidłowego żywienia nastolatków. 
 
 Prawidłowe żywienie wpływa bezpośrednio na: 
-Wzrost dziecka (prawidłowy rozwój mięśni, kości –jego budulec, wszystkich organów 
wewnętrznych i układu hormonalnego) 
-Możliwość podołania wysiłkowi fizycznemu, psychicznego i intelektualnemu, który jest 
nieunikniony podczas nauki szkolnej. 
-Poziom odporności dziecka na wirusy i bakterie. 
-Urodę, wygląd zewnętrzny- stan skóry, włosów, paznokci, zębów). 
 
3. Rola szkoły w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych 
młodzieży. 
 Rola szkoły w kształtowaniu nawyków żywieniowych wraz z wydłużaniem się czasu 
pobytu uczniów w jej murach musi naturalnie wzrastać. Dlatego też: 

1. Uczestniczymy w kampanii „Wiem, co jem” zainicjowanej przez władze stolicy, 
reprezentowane przez Pełnomocnika Prezydenta ds. rodziny i Biuro Edukacji 
Urzędu m.st. Warszawy. Jest ona między innymi związana z propagowaniem listy 
zdrowych produktów, które powinny znajdować się w sklepikach szkolnych. 

2. Rozpoczynamy „mini-edukację” prozdrowotną środowiska nauczycieli i rodziców. 
3. Poznajemy standardy szkół biorących udział w kampanii: „Wiem, co jem”; 

-przerwy śniadaniowe- trwające 10 minut; 
-spożywanie wspólnych śniadań przez nauczycieli i uczniów (we wszystkich 
klasach) 
-asortyment sklepików; promowanie żywności prozdrowotnej; 
-prowadzenie w szkole edukacji żywieniowej; 
-do programu edukacji żywieniowej włączenie pedagogów, rodziców oraz 
osoby odpowiedzialne za przygotowanie posiłków w szkołach; 
-podejmowanie działań, które rozszerzą kampanię na inne szkoły oraz 
promowanie osiągnięć swojej szkoły; 
-podejmowanie działań zmierzających do systematycznego dożywiania dzieci 
z rodzin niezamożnych; 

4.   Rozbudowujemy liczbę tematów godzin wychowawczych dotyczących zagadnień 
żywienia i związanych z nim problemów otyłości, niedowagi, złych nawyków 
żywieniowych, trudności w zrzucaniu tzw. nadwagi i stosunku grupy rówieśniczej do 
borykających się z nią osób. 
5.   Spożywanie śniadań z uczniami podczas specjalnie wyznaczonych przerw 9:35-
9:45. 
 
 

4. Rola rodziny w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych 
młodzieży. 

 
 Szanowni Państwo, 
Szkoła nie wspierana w swoich działaniach przez dom rodzinny, wszystkich jego członków, 
nie odniesie sukcesu. Uczeń powinien być zaopatrywany do szkoły w prawidłowo 
skomponowane śniadania, może jadać w niej także obiady, jeśli pobyt jego w szkole 
przedłuża się do późnych godzin popołudniowych. Tutaj warto wspomnieć o haśle „JEDNO 
JABŁKO DZIENNIE”. Owoc ten ( około 154g ), pakowany dziecku przez rodzica do szkoły, 
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stanowi dla niego nieocenione źródło energii, witaminy C, karetonoidów ( formy witaminy 
A), węglowodanów, potasu, wapnia, fosforu i żelaza. Nie zawiera natomiast tłuszczu i 
cholesterolu. 

Nie wolno zapominać o zapewnieniu mu odpowiedniej ilości płynów warunkujących 
prawidłową pracę jego mózgu. 

 
Rodzice ucznia powinni wzmacniać wiedzę dziecka zdobywaną w szkole lub ją 

rozszerzać w obrębie zagadnień związanych z prawidłowym odżywianiem się nastolatka. 
To do nich należy zaszczepianie w dziecku takich podstawowych nawyków jak: 

1. jedzenie bez pośpiechu, w spokojnej atmosferze pozbawionej zdenerwowania i 
braku czasu; 

2. celebrowanie wspólnych posiłków rodzinnych; 
3. wspólne przygotowanie potraw owocowych i warzywnych np. sałatek, robienie 

soków ze świeżych owoców; 
4. tworzenie ziołowych i warzywnych mini- ogródków na parapetach czy balkonach 
( wysiewanie rzeżuchy, szczypiorku, rzodkiewki, bazylii, koperku, pietruszki).  
5. Rodzic powinien posiadać pełną informację na temat zagrożeń wynikających ze 
złej diety i złych nawyków żywieniowych, a nawet symptomów niżej wymienionych 
chorób. 

A są to m.in.: 
  -  choroby: nadciśnienie, 
  -  choroby serca, 

  -  choroby nowotworowe, 
  -  próchnica 
  -  choroby dermatologiczne, 

 - otyłość, która powoduje nie tylko kłopoty natury zdrowotnej, ale przede 
wszystkim naraża chorego na wyalienowanie z grupy towarzyskiej, szkolnej, na docinki, 
złośliwości innych dzieci, a co za tym idzie trwałych zmian w obrębie samooceny, 
samoakceptacji, chęci do działania, kreatywnego myślenia, kształcenia i samodoskonalenia. 

 
 
5. Symptomy anoreksji i bulimii i propozycja działań oraz środków 
zaradczych. 
 
Choroby takie jak anoreksja i bulimia mają podłoże psychiczne i jeśli o nie chodzi, to ich 
rozwój w znacznej mierze bierze się ze stylu życia rodziny. Poczucie samotności, odrzucenia, 
braku kontaktu z rodzicami, rodzeństwem, brak czasu na codzienne kontakty z bliskimi, a do 
tego bark prawidłowej relacji z grupą rówieśniczą, niepowodzenia towarzyskie, uczuciowe i 
szkolne doprowadzają do wyżej wymienionych chorób- ciężkich, trudnych do 
zdiagnozowania i zaobserwowania w pierwszych fazach rozwoju, podstępnych, długo 
trwających i wyniszczających ( nawet ekstremalnie ) organizm dziecka, powodujących często 
nieodwracalne skutki. 
Symptomy anoreksji: 
- znaczna utrata wagi; 
-  jedzenie sporadyczne; 
-  obsesja na punkcie ćwiczeń fizycznych; 
-  zatrzymanie miesiączki; 
-  złe wyniki w badaniu krwi, moczu; 
-  kruche łamliwe włosy , oraz wypadanie włosów w dole pachowym; 
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Środki zaradcze: 
-  każdy przypadek wymaga indywidualnego traktowania; 
-  leczenie biologiczne- szpitalne; 
-  odpowiednia dieta ubogotłuszczowa i ubogolaktozowa; 
-  leki przeciwdepresyjne, oraz leki wpływające na motorykę przewodu pokarmowego (tylko 
w porozumieniu z lekarzem); 
 
Symptomy bulimii: 
-  znikanie w toalecie po posiłkach; 
-  wielogodzinne ćwiczenia fizyczne; 
-  obrażenia na grzbietowych powierzchniach dłoni powstające w wyniku pobudzania 
wymiotów; 
-  próchnica zębów, erozja szkliwa; 
-  nieregularne miesiączki; 
-  duża utrata wagi w krótkim czasie ( odwodnienie ); 
-  izolacja społeczna; 
 
Środki zaradcze: 
-  biologiczne leczeni bulimii, leki przeciwdepresyjne; 
-  psychoterapia plus odpowiednio dobrane leki; 
-  chora nie powinna jadać w samotności; 
-  stała kontrola rodziców, opiekunów i wychowawców; 
-  informacja o sytuacji zdrowotnej dziecka powinna być przekazana szkole; 
 
Aby uniknąć kłopotów, a nawet tragedii rodzinnych z powodu złego odżywiania się dzieci 
należy dbać o to, aby w ciągu każdego dnia życia rodzinnego był czas na chociaż jedne 
posiłek, dobrze, mądrze skomponowany i spożywany wspólnie.  
Prawidłowe żywienie naszych dzieci gwarantuje ich zdrowie, wspaniały rozwój 
psychofizyczny oraz gotowość do stawania czoła codziennym wezwaniom w szkole i poza 
nią. 
 
 

 
 
Opracowała: Janina Drzyzga 
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