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ACADEMY FOR EATING DISORDERS®  
 תשע אמיתות נוספות על הפרעות אכילה:

משקל וסטיגמה

 משקל הגוף מושפע מגורמים רבים ובהם גורמים ביולוגיים, פסיכולוגיים, התנהגותיים, 
חברתיים וכלכליים

 הקשר בין משקל ובריאות הוא מורכב ושונה מאדם לאדם. מדד מסת גוף )      ( אינו מספק 
להערכת השמנה, והוא אינו מדד ישיר להערכת בריאות

 משקל הוא עניין רגיש ואישי ולכל אדם החוויה הייחודית שלו בהקשר זה. במידת הצורך, יש 
 להתייחס לנושא המשקל מתוך כבוד ולאחר השקעת מחשבה. משקל הוא סוגיה בעלת משמעויות

חברתיות וכלכליות עמוקות, המצטלבות בעיקר עם מצבים של אי שוויון חברתי

 הטיה ואפליה על בסיס משקל הן שכיחות ובעלות השלכות מרחיקות לכת על בריאות, 
 יחסים חברתיים, חינוך, תעסוקה והכנסה. אפליה על בסיס משקל היא רק אחד הביטויים של
האדרת אידאל רזון ויופי, דבר הקשור גם להתפתחות ושימור של התנהגויות אכילה מופרעות

 כל האנשים, ללא קשר למשקלם, ראויים ליחס שוויוני –במערכות הבריאות ובחברה כולה. 
הטיה ואפליה על בסיס משקל אינן מקובלות בשום צורה

 משקל נמדד באמצעי שקילה אובייקטיבים, ואילו הסף שנקבע כהשמנת יתר לפי מדד מסת 
 גוף )      ( מבוסס על הסכמה רפואית שרירותית. הפרעות אכילה מוגדרות בהסתמך על קיומן של

מחשבות, רגשות והתנהגויות, והשמנת יתר אינה הפרעת אכילה

 לא ניתן לבצע הערכה מדויקת על מחשבות, אישיות או התנהגות של אדם בהתבסס על 
 המשקל והמראה שלו, ולא ניתן לאבחן הפרעות אכילה על בסיס משקל ומראה חיצוני. אנשים בכל

משקל שהוא יכולים להיות מאובחנים עם הפרעות אכילה

 הגבלות תזונתיות יכולות להגביר את הסיכון להתפתחות של הפרעת אכילה, ולגרום נזק 
 לאנשים רבים, בכל משקל שהוא. יש לקחת בחשבון סיכון זה במתן התערבויות הקשורות למשקל

ודיאטות

 דימוי גוף חיובי, ללא קשר למשקל, מגן מפני הפרעות באכילה ובעיות נפשיות אחרות והוא 
 קשור להשלכות בריאותיות גופניות טובות יותר
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