Υπερθαγία
Η ζπλαηζζεκαηηθή ππεξθαγία, κία από ηηο
βαζηθέο αηηίεο ηεο
παρπζαξθίαο, είλαη ε
εζηζηηθή, ππεξβνιηθή
θαηαλάισζε θαγεηνύ:









Χαρακηηριζηικά αηόμων με σπερθαγία




Έρνπλ ζπρλά επεηζόδηα
αλεμέιεγθηεο ππεξθαγίαο
όηαλ ληώζνπλ όηη
βξίζθνληαη εθηόο ειέγρνπ
Τξώλε πνιύ πην γξήγνξα
από ην θπζηνινγηθό θαη
ζπλερίδνπλ λα ηξώλε
αθόκα θη όηαλ ληώζνπλ ρνξηάηα

- είηε ζε κεκνλσκέλα
ππεξθαγηθά επεηζόδηα,
όπνπ ην άηνκν θαηαλαιώλεη εθηόο ειέγρνπ
ηεξάζηηεο πνζόηεηεο ηξνθήο ζε δηάζηεκα
1-2 σξώλ



Αηζζάλνληαη ελνρέο, αεδία ή ζιίςε κεηά
από έλα επεηζόδην ππεξθαγίαο

- είηε κε ζπρλή θαηαλάισζε ηξνθήο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εκέξαο πνιύ ζπρλά.



Σθέθηνληαη
ζπλερώο ην
θαγεηό

Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ππεξθαγηθνύ
αηόκνπ είλαη λα θαηαλαιώλεη ηξνθή ρσξίο
λα πεηλάεη. Σπλήζσο κπνξεί λα ληώζεη
ππεξβνιηθά πιήξεο, αιιά αδύλακν λα
ζηακαηήζεη λα ηξώεη
Πνιινί άλζξσπνη θαίλεηαη λα
ρξεζηκνπνηνύλ ην θαγεηό σο απηνζεξαπεία
γηα λα αληεπεμέιζνπλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα
ληξνπήο, ζιίςεο, ζπκνύ,
κνλαμηάο, αλαζθάιεηαο

Γιαηί κοιμόμαζηε;
 Εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο
 Παγίσζε αλακλήζεσλ
 Αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ
Πόζη είναι η ιδανική ώρα για ύπνο;
 Οη οκηώ ώρες ύπλνπ ζεσξνύληαη από
πνιινύο εηδηθνύο ηδαληθέο


Ο απαξαίηεηνο ρξόλνο ύπλνπ αλά ειηθία
παξνπζηάδεηαη ζην πην θάησ γξάθεκα:

Ώρες Ύπνοσ καηά μέζο όρο
15,5



Σπρλά ηξώλε
θξπθά από ηνπο
άιινπο επεηδή
ληξέπνληαη



Σπλήζσο παίξλνπλ ππεξβνιηθό βάξνο κε
απνηέιεζκα λα γίλνληαη παρύζαξθα
ΥΠΝΟΣ

Απηό ζπλήζσο μεθηλά
ζηελ παηδηθή ειηθία θαηά
ηελ νπνία
δηακνξθώλνληαη νη
δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο

 Ο ύπλνο είλαη κηα θπζηνινγηθή
θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη από κείσζε
ηεο αληίιεςεο θαη
πεξηνξηζκέλε
αιιειεπίδξαζε κε ην
πεξηβάιινλ

Κάπνηεο νηθνγέλεηεο ρξεζηκνπνηνύλ ην
θαγεηό σο ηξόπν θαζεζπραζκνύ θαη
παξεγνξηάο, κε απνηέιεζκα ηα παηδηά
ζπλεζίδνπλ λα ζηξέθνληαη ζην θαγεηό όηαλ
αηζζάλνληαη πίεζε

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ύπλνπ, ην ζώκα
θαίλεηαη λα ππνιεηηνπξγεί ζε όηη αθνξά ηελ
εμσηεξηθά παξαηεξνύκελε δξάζε ηνπ
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Επιπηώζεις από ηην έλλειψη ύπνοσ
 Αδπλακία δηαρείξηζεο άγρνπο
 Καθή κλήκε
 Αδπλακία ζπγθέληξσζεο
 Απμεκέλε όξεμε
 Πξνβιήκαηα όξαζεο
 Αδπλακία ιήςεο απνθάζεσλ
 Αδπλακία επηθνηλσλίαο θαη αληαπόθξηζεο
 Πξνβιήκαηα πγείαο

7,5

