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9 ჭეშმარიტება კვებითი დარღვევების შესახებ 

ავტორი - სინტია მ. ბულიკი, მეცნიერებათა დოქტორი, FAED, ჩეპელ 
ჰილის, ჩრდილოეთ კაროლინის უნივერსიტეტის პროფესორი კვებითი 
დარღვევების სფეროში. ნაშრომი ემყარება კვებითი დარღვევების 
წამყვანი ასოციაციების კვლევებს. ასოციაციების სია მოყვანილია ქვემოთ. 

ჭეშმარიტება #1: ბევრი ადამიანი, რომელსაც აქვს კვებითი დარღვევა, 
გამოიყურება ჯანმრთელად, მაგრამ ისინი შესაძლოა ძლიერ ავად იყვნენ. 

ჭეშმარიტება #2: დაუშვებელია ოჯახის წევრების დადანაშაულება, 
პირიქით, ისინი პაციენტებისა და  ექიმების საუკეთესო მოკავშირეები 
შეიძლება იყონ მკურნალობის პერიოდში. 

ჭეშმარიტება #3: კვებითი დარღვევის დიაგნოზი არის ჯანმრთელობის 
კრიზისი, რომელიც არღვევს ადამიანის პირად და ოჯახურ ცხოვრებას. 

ჭეშმარიტება #4: კვებითი დარღვევა არ არის ადამიანის არჩევანი, ეს არის 
ბიოლოგიური ფაქტორების გავლენით გამოწვეული სერიოზული 
დაავადება. 

ჭეშმარიტება #5: კვებითი დარღვევა ზემოქმედებს ადამიანებზე 
განურჩევლად სქესისა, ასაკისა, რასისა, ეროვნებისა, სხეულის მასისა და 
ფორმისა, სექსუალური ორიენტაციისა და სოციო-ეკონომიკური 
სტატუსისა. 



ჭეშმარიტება #6:კვებითი დარღვევები უკავშირდება სამედიცინო 
გართულებებისა და სუიციდის რისკს. 

ჭეშმარიტება #7: გენები და გარემო დიდ როლს თამაშობს კვებითი 
დარღვევების განვითარებაში. 

ჭეშმარიტება #8:  მხოლოდ გენეტიკის მიხედვით ვერ დავასკვნით, ვინ 
ექვემდებარება კვებითი დარღვევების რისკს. 

ჭეშმარიტება #9. კვებითი დარღვევებისგან სრული განკურნება 
შესაძლებელია. აქ დიდ როლს თამაშობს დარღვევების დადგენა ადრეულ 
ეტაპზე და დროულად ჩარევა. 

 

ექიმ ბულიკის მითები: 

მითი # 1: ადამიანს გარეგნულად ეტყობა კვებითი დარღვევა 

მითი # 2: კვებით დარღვევაში დამნაშავე არიან ოჯახის წევრები 

მითი # 3: დამნაშავე არიან დედები 

მითი # 4: კვებითი დარღვევები ადამიანის არჩევანია 

მითი # 5: კვებითი დარღვევები ხშირია თეთრკანიან, თინეიჯერ, ზედა ან 
საშუალო ფენის გოგონებში 

მითი # 6: კვებითი დარღვევები არ არის საშიში 

მითი # 7: კვებით დარღვევებში დამნაშავე მხოლოდ საზოგადოებაა 

მითი # 8: გენეტიკა ბედისწერაა 

მითი # 9: კვებითი დარღვევები ადამიანზე მოქმედებს მთელი 
სიცოცხლის მანძილზე 

ექიმ ბულიკის ვიდეო-მასალა შეგიძლიათ იხილოთ ლინკზე:  
http://www.nimh.nih.gov/news/science-news/2014/9-eating-disorders-myths-
busted.shtml 
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Additional Endorsing Organizations

►  Asociacion Mexicana de Trastornos Alimentarios A.C. 

► Czech Eating Disorder Association

► Kantor & Kantor

► Sociedad Transdisciplinaria de Obesidad 


