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Santrauka
Valgymo sutrikimai nors yra aktuali tema, bet kar-
tu pakankamai uždara tema. Kai kalbama apie val-
gymo sutrikimus, dažniausiai kalbama apie nervinę 
anoreksiją ir nervinę bulimiją. Anoreksija yra ma-
žiau paplitusi, ja serga apie 1 proc. populiacijos, 
nervinė bulimija yra daug labiau paplitusi – ja serga 
apie 5-7 proc. populiacijos. Slaugytojo, kaip svei-
katos mokytojo ir ugdytojo, darbo kokybę nusako 
jo veikla siekiant prisidėti prie valgymo sutrikimais 
sergančiojo gerovės, stiprinant jų sveikatą, formuo-
jant teisingą nuomonę apie mitybos ypatumus, svei-
katą, kūną, fizinį aktyvumą, sprendžiant su sveikata 
susijusias problemas. Tyrimo problemai išryškinti 
keliami klausimai: su kokiomis problemomis susi-
duria valgymo sutrikimų turintys pacientai? Kokią 
įtaką valgymo sutrikimai turi jų sveikatai pacientų 
požiūriu? Kaip pacientai vertina slaugytojų veiklą, 
teikiant žinias ir formuojant jų valgymo įgūdžius?
Tyrimo tikslas – išanalizuoti valgymo sutrikimais 
sergančiųjų nuomonę apie slaugytojo veiklą for-
muojant valgymo įgūdžius.
Tyrimo metodika. Atliktas kiekybinis tyrimas nau-
dojant anketinę pacientų apklausą raštu. Apklausta 
n=100 pacientų, besigydančių Lietuvos apskrities 
valgymo sutrikimų centre. Rezultatams skaičiuoti 
naudotas matematinis statitistikos metodas – sta-
tistinė duomenų analizė ‘‘Microsoft Office Excel 
2013‘‘ kompiuterine skaičiuokle.
Tyrimo rezultatai. Valgymo sutrikimais sergantys 
pacientai išskyrė šiuos dažniausius valgymo įpro-
čius: jaučia, kad mityba valdo gyvenimą; su siaubu 
galvoja, kad gali turėti antsvorį suvalgius saldumy-
nų; nuolat galvoja apie maistą; po valgio maistą iš-
vemia; nuolat galvoja, kaip tapti lieknesniam ar kad 
yra per stambus; pasitaiko persivalgymo priepuolių; 

stengiasi nevalgyti, nors yra alkanas; po valgymo 
jaučiasi labai nusikaltęs; valgydamas dalina maistą 
į mažus gabalėlius; dažnai laikosi įvairių dietų svo-
rio mažinimo tikslais, vartoja vidurius laisvinančius 
vaistus, dietines tabletes arba diuretikus, siekdami 
kontroliuoti savo svorį.
Išvada. Dažniausios sveikatos problemos, su kurio-
mis susiduria pacientai: nuolatinis vėmimas, nemi-
ga, nervingumas, nuolatinis alkio jausmas, nuola-
tinis svėrimasis, nuolatinis domėjimasis laisvina-
maisiais preparatais. Pacientų nuomone, slaugytojai 
jiems nepakankamai teikia žinių apie valgymo su-
trikimus ir jų veiklą šioje srityje įvertino tik 6 balais 
(patenkinamai).

Įvadas
Pagal Tarptautinę ligų klasifikaciją išskiriami šie valgy-

mo sutrikimai: nervinė anoreksija, nervinė bulimija, jų 
abiejų netipiniai variantai, kiti netipiniai valgymo sutriki-
mai, nepatikslintas valgymo sutrikimas. Kai kalbama apie 
valgymo sutrikimus, dažniausiai kalbama apie nervinę ano-
reksiją ir nervinę bulimiją [1]. Anoreksija yra mažiau papli]-
tusi, ja serga apie 1 proc. populiacijos, nervinė bulimija yra 
daug labiau paplitusi – ja serga apie 5–7 proc. populiacijos 
[2].Tokie yra bendri paplitimo skaičiai, nes mes dažniausiai 
remiamės pasaulio statistika. Lietuvoje išsamiai atliktų epi-
demiologinių tyrimų nėra.

Daugumai jaunų žmonių valgymo sutrikimai yra tik 
būdas išreikšti didžiulį nusivylimą savimi, savo šeima, 
draugais. Turint šių sutrikimų sunku įsivaizduoti normalų 
gyvenimo ritmą: pacientas nuolatos galvoja apie savo proe-
blemas, t.y. arba nuolatos turi jaustis alkanas, alina save 
anoreksijos atveju, arba nuolatos persivalgo ir sukelia vė-
mimo protrūkius, kurie pasireiškia bulimijos atveju. Tiek 
bulimija, tiek anoreksija yra labai pavojingi valgymo sut-
rikimais sergančio žmogaus gyvenime, tačiau dažnai apie 
tai pats žmogus nesusimąsto, o galvoja vien tik apie savo 
išvaizdą, t.y. kaip pasiekti to, ko norima ir bet kokiomis 
priemonėmis [3]. Baisiausia būna tuomet, kai žmogus sa-
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vojo tikslo nepasiekia, o sveikatai padaryta žala yra pakan-
kamai didelė. 

Slaugytojo, kaip sveikatos mokytojo ir ugdytojo, dar-
bo kokybę nusako jo veikla siekiant prisidėti prie valgy-
mo sutrikimais sergančiojo gerovės, stiprinant jų sveika-
tą, formuojant teisingą nuomonę apie mitybos ypatumus, 
sveikatą, kūną, fizinį aktyvumą, sprendžiant su sveikata 
susijusias problemas, – akcentuoja G. Šidlauskaitė [4-6]. 
Tai paskata pacientui įgyti daugiau išsilavinimo, vertinant 
jį kaip investiciją į žmogaus kokybę, sąlygojančią dides-
nes pajamas ateityje. Šeimoms tai reiškia – mažiau išlaidų 
gydymui, daugiau laisvo laiko kitoms šeimos funkcijoms 
atlikti. Valstybei tai reiškia ekonominį efektą, lėšų ir pa-
stangų kreipimą socialinėms – kultūrinėms visuomenės rei-
kmėms tenkinti [7]. Ši tema yra aktuali tiek slaugytojams 
– praktikams, tiek slaugos mokslui vystyti.

Apie valgymo sutrikimus rašė daugelis lietuvių ir už-
sienio autorių: apie farmakologinio gydymo ypatumus 
[1,8,9]. etiologiją ir kliniką [2,10,11], fizines, socialines ir 
psichologines komplikacijas [12-15], prevencines program-
mas [16].

Valgymo sutrikimai, nors yra aktuali tema, bet kartu 
pakankamai uždara tema (t.y. garsiai kalbėti apie savo val-
gymo sutrikimus pacientai nėra pripratę, o daugelis iki šiol 
nepripažįsta, kad turi tam tikrų problemų). Atsižvelgiant į 
tai kalbėti ir tirti valgymo sutrikimus iš pacientų pozicijos 
yra pakankamai naujas aspektas. 

 Tyrimo problemai išryškinti keliami klausimai:
• Su kokiomis problemomis susiduria valgymo sutriki-

mų turintys pacientai?
• Kokią įtaką valgymo sutrikimai turi jų sveikatai pa-

cientų požiūriu?
• Kaip pacientai vertina slaugytojų veiklą formuojant 

jų valgymo įgūdžius ir teikiant žinias?
Tyrimo tikslas – išanalizuoti valgymo sutrikimais ser-

gančiųjų nuomonę apie slaugytojo veiklą formuojant val-
gymo įgūdžius.

Tyrimo metodika
Kiekybinis tyrimas naudojant anketinę apklausą (ap-

klausta 100 pacientų). Atliktas tyrimas leido išanalizuoti 
valgymo sutrikimais sergančių pacientų nuomonę apie 
slaugytojo veiklą formuojant valgymo įgūdžius. Duome-
nų rinkimui pasirinktas vienas iš plačiai paplitusių tyrimo 
metodų – anketinė apklausa. Klausimynas – anoniminis, 
skirtas pacientams. Klausimynas sudarytas naudojantis 
standartizuotų tarptautinių ir Lietuvoje adaptuotų anketų-
testų (MMA, GAAQ). BSQ, EDI, BES, BITE) teiginiais ir 
juos pritaikant (atrenkant, performuluojant) prie šio darbo 
temos ir darbo uždavinių. Pasirinktas tyrimas – taikomasis. 

Taikomųjų mokslų paskirtis – tobulinti esamą ir kurti nau-
ją, dar nežinomą tikrovę.

Tyrime dalyvavo 100 respondentų (n=-100). Tyrimo 
tikslui įgyvendinti buvo pasirinkta patogioji tyrimo imtis, 
nes pasirinkti pacientai buvo lengvai pasiekiami, t.y. gydėsi 
Lietuvoje, valgymo sutrikimų centre. Atrenkant pacientus 
buvo vadovaujamasi nusistatytais tiriamųjų atrankos kri-
terijais: serga valgymo sutrikimais; gydosi apskrities val-
gymo sutrikimų centre; gydosi gydymo įstaigoje anketinės 
apklausos metu (tam tikru metu, pvz.: nuo 2014-07-01 iki 
2014-09-30); sutinka laisvu noru dalyvauti tyrime.

Rezultatai ir jų aptarimas
Tyrime dalyvavo 100 pacientų (n=100). Anketinėje ap-

klausoje dalyvavusių pacientų amžius – nuo 18 m. iki 59 
m. Didelė dalis (95 proc.) respondentų yra jauni (nuo 18 
iki 30 metų) ir vidutinio amžiaus (nuo 31 iki 49 m.) asme-
nys; dauguma jų – moteriškos lyties asmenys (88 proc.), 
turintys didesnį nei vidurinį išsilavinimą (77 proc.) bei gy.-
venantys mieste (77 proc.); dauguma apklaustų sergančių 
valgymo sutrikimais pacientų yra vieniši – nevedę, našliai, 
išsiskyrę (88 proc.). Dauguma pacientų pagal KMI turi I 
ar II laipsnio nutukimo ar išsekimo būklę. Didelė dalis (71 
proc.) pacientų skundžiasi bulimija, mažesnė – anoreksija 
(20 proc.). Dauguma (68 proc.) jų serga valgymo sutrikimu 
daugiau nei 3 metus.

Valgymo sutrikimais sergančių pacientų valgymo 
įpročių ir problemų analizė. Literatūros duomenimis 
[3,17,18], valgymo sutrikimas – tai psichikos sutrikimas, 
kuriam būdingas stiprus nepasitenkinimas savo kūnu, per-
dėtas susirūpinimas (įkyrios mintys) svoriu, figūra, inten-
syvi patologinė baimė priaugti svorio ir taip pat stiprus 
kaltės jausmas, jaučiamas pavalgius ar persivalgius. Ski-
riamos dvi pagrindinės šio sutrikimo formos: anoreksija 
ir bulimija. Anoreksijos simptomai: mažas svoris (mažiau 
nei 85 proc. normalaus kūno sudėjimo, priklausomai nuo 
amžiaus grupės ir ūgio), griežtas maisto kiekio ribojimas 
arba visiškas jo atsisakymas, iškreiptas savo figūros ir svo-
rio suvokimas, mėnesinių dingimas (bent trims menstruaci-
niams ciklams). Bulimijos simptomai: pasikartojantys itin 
smarkaus persivalgymo ir vėliau maisto iš organizmo pa-
šalinimo (tyčia sukeliant vėmimą, intensyviai sportuojant, 
vartojant vidurius laisvinamuosius vaistus ar badaujant) 
epizodai, visiškas kontrolės praradimas tokio persivalgy-
mo metu ir stiprus kaltės jausmas bei baimė priaugti svorio 
po jo [19]. Nervingumas, nuolatinis mąstymas apie maistą, 
nemiga ir kiti panašūs su valgymo sutrikimais susiję ele-
mentai apsunkina respondentų gyvenimą [20].

Tyrimo duomenimis, didelė dalis (51-100 proc.) ap-
klaustų pacientų išskyrė šiuos dažniausius valgymo įpro-
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čius: jaučia, kad mityba valdo gyvenimą (100 proc.), su 
siaubu galvoja, kad gali turėti antsvorį suvalgius saldu-
mynų (95 proc.), nuolat galvoja apie maistą (93 proc.), po 
valgio maistą išvemia (91 proc.), nuolat galvoja, kaip tapti 
lieknesniam (88 proc.), jaučiasi nesmagiai (88 proc.), nuo-
lat galvoja, kad yra per stambus (85 proc.), pasitaikė per-
sivalgymo priepuolių, kai jautėsi negalintis sustoti valgyti 
(84 proc.), stengiasi nevalgyti, nors yra alkanas (77 proc.), 
sportuodamas galvoja, kiek kalorijų sudegina (70 proc.), sti-
priai kontroliuoja savo mitybą (60 proc.), po valgymo jau-
čiasi labai nusikaltęs (55 proc.), valgydamas dalina maistą 
į mažus gabalėlius (51 proc.). Didelė dalis (58-74 proc.) 
apklaustų pacientų išskyrė dažniausią elgesį, jiems laikan-
tis dietos: dažnai laikydavosi įvairių dietų svorio mažinimo 
tikslais bei daug kartų ir nesėkmingai bandė laikytis dietos 
svorio mažinimo tikslais. 40-96 proc. apklaustų pacientų 
nurodo elgesį esant valgymo sutrikimams: visada ir dažnai 
jiems pasireikšdavo valgymo priepuoliai (jautė, kad nega-
li sustoti valgyti – suvalgydavo daug daugiau maisto negu 
dauguma žmonių suvalgytų tokiomis pačiomis aplinkybė-
mis), specialiai sukeldavo vėmimą, siekdami kontroliuoti 
savo svorį ar figūrą bei naudodavo vidurius laisvinančius 
vaistus, dietines tabletes arba skysčius iš organizmo varan-
čius vaistus (diuretikus), siekdami kontroliuoti savo svorį.

Pacientų nuomonė apie valgymo sutrikimų įtaką jų 
sveikatai. Literatūros duomenimis, pacientai, sergantys 
valgymo sutrikimais, dažniausiai su niekuo nesikalbėdavo 
apie savo valgymo sutrikimus, nes labiausiai bijojo arti-
miausios aplinkos nesupratimo. Tačiau respondentai pri-
pažino, kad apie savo valgymo sutrikimus vis tik derėtų 
pasikalbėti su savo artimiausia aplinka, kadangi būtent jie 
gali pagelbėti priimti tinkamus sprendimus, kreiptis pagal-
bos [8,21]. Respondentai laidas apie valgymo sutrikimus 
pradėjo stebėti tik tuomet, kai pradėjo gydytis, o seniau to-
kių laidų vengdavo[7].

Tyrimo rezultatai atskleidė pacientų požiūrį į savo 
kūną. Didelė dalis (42-99 proc.) apklaustų pacientų nuro-
do, kad: gera savijauta priklauso nuo geros fizinės formos; 
jaučiasi blogai kai neatrodo taip gerai, kaip galėtų; kad yra 
prastos formos – gėdijasi; mano, kad ir kiek jis besistengtų 
pakeisti savo svorį, jis ko gero visą laiką išliks toks pat; 
mano, kad asmens svorį daugiausia lemia paveldėjimas; 
per dieną dažnai pagalvoja apie tai, kaip atrodo; mano, kad 
jo svoris gali būti toks, kokio nori, jei tik jis pakankamai 
stengtųsi; būtų gėda, jei žmonės sužinotų kiek jis sveria; 
gėda, kai jis negali puikiai atrodyti; dažnai jaudinasi dėl 
to, ar dėvimi drabužiai jam tinka; daugiau rūpi, ką jis gali 
atlikti, o ne tai, kaip atrodo; jis nesimankština tiek, kiek 
turėtų; nemano, kad gali labai keisti savo kūno išvaizdą; 
daugiau galvoja apie savijautą, negu apie kūno išvaizdą; 

mano, kad kūno formos labiausiai priklauso nuo genų. Pa-
cientų pasitenkinimas savo kūnu: didelė dalis (78 proc.) 
apklaustų pacientų yra ‘‘visiškai nepatenkinti‘‘ ir ‘‘nepa-
tenkinti‘‘ savo kūnu. Pacientų nuomonė apie jų kūno svorį: 
didelė dalis apklaustų pacientų mano, kad jų svoris yra per 
didelis (51 proc.) ar per mažas (22 proc.). Tyrimo rezultatai 
parodė, kad pacientai norėtų sverti apie 50-60 kg, būdami 
162-174 kg ūgio (teisingas požiūris į svorį). Didelė dalis 
(90 proc.) apklaustų pacientų bijo priaugti svorio. Didelė 
dalis (69 proc.) apklaustų pacientų yra visiškai nepatenkinti 
ar nepatenkinti savo svoriu.

Literatūros duomenimis, valgymo sutrikimai turi įtakos 
pacientų gyvenimui. Anoreksija, kaip valgymo sutrikimas, 
turi didesnį pavojų žmonių sveikatai. Autorių tyrimų duo-
menimis, respondentai iš savo praeities gyvenimo laikotar-
pio, kurio metu sirgo valgymo sutrikimais, labiausiai no-
rėjo pamiršti nuolatinį savęs nuvertinimą, alkio ir vėmimo 
jausmus. Jų manymu, valgymo sutrikimų įveikimas turėjo 
įtakos jų gyvenimui, t.y. jis pagerėjo, nusistovėjo [6, 22]. 

Tyrimo duomenimis, sergantys valgymo sutrikimu 
pacientai iš kitų bendruomenės narių išsiskiria šiais požy-
miais: be reikalo leidžia pinigus maistui (92 proc.), nuolat 
mąsto apie maistą (85 proc.), nuolat persivalgo (84 proc.), 
pasireiškia organizmo išsekimas (73 proc.) ar svorio pri-
augimas (67 proc.). Dažniausios sveikatos problemos, su 
kuriomis susiduria pacientai, sergantys valgymo sutrikimu: 
nuolatinis vėmimas (82 proc.), nemiga (75 proc.), nervin-
gumas (73 proc.), nuolatinis alkio jausmas (64 proc.), nuo-
latinis svėrimasis (54 proc.), nuolatinis domėjimasis lais-
vinamaisiais preparatais (54 proc.). Didelė dalis (93 proc.) 
apklaustų pacientų mano, kad jų sveikatai didelę įtaką turi 
valgymo sutrikimai. Pacientai blogai vertina savo sveika-
tą: didelė dalis (70 proc.) apklaustų pacientų savo sveikatą 
vertina kaip vidutinišką, blogą ar labai blogą. Ne visi paci-
entai žino apie valgymo sutrikimo pasekmes sveikatai: net 
32 proc. jų nežino.

Slaugytojo veiklos, formuojant valgymo sutrikimais 
sergančiųjų valgymo įgūdžius bei teikiant jiems žinias, 
įvertinimas. Tyrimų duomenimis, motyvatoriai, kurie ska-
tina pacientus keisti valgymo įpročius: pats nusprendžia 
(75 proc.), gydytojai (73 proc.), slaugytojai (43 proc.), 
tėvai, artimieji, draugai (35 proc.), masinės informavimo 
priemonės (TV, radijas, spauda)(33 proc.). Asmenys, pade-
dantys valgymo sutrikimu sergantiems pacientams įveikti 
problemas, yra: gydytojai (91 proc.), tėvai ir artimieji (41 
proc.), draugai (36 proc.), slaugytojai (33 proc.). Taigi, ne 
visi pacientai nurodo slaugytojus kaip asmenis, kurie turėtų 
jiems padėti įveikti problemas.

Slaugytojai apklausiamiems pacientams teikia palai-
kymą, teikia daug informacijos apie maisto režimą, fizinio 
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krūvio intensyvumą, apie valgymo sutrikimus, diskutuoja 
įvairiais sveikatos klausimais. Nemaža dalis (46-77 proc.) 
pacientų nurodo šią slaugytojo veiklą, teikiant pacientams 
žinias ir informaciją bei formuojant teisingos mitybos įpro-
čius: teikia informaciją apie mitybos režimą, jo svarbą, 
apie valgymo sutrikimus, pasekmes, gydymo aspektus bei 
slaugos problemas/jų sprendimo būdus; moko, kaip palai-
kyti gerą sveikatą; argumentuoja tinkamo valgymo įtaką, 
svarbą sveikatai. Tik labai maža dalis (22-38 proc.) paci-
entų nurodo, kad slaugytojai teikia informaciją apie maisto 
sudėtį, maistines medžiagas; moko kūno kontrolės, svorio 
klausimais; moko fizinio aktyvumo; moraliai palaiko. Paci-
entų nuomone, slaugytojai jiems nepakankamai teikia žinių 
apie valgymo sutrikimus. Pacientai įvertino slaugytojo vei-
klą formuojant jiems valgymo įgūdžius dešimtainėje siste-
moje (vidurkis) – 6 balais (patenkinamai).

Išvados 
1. 51-100 proc. valgymo sutrikimais sergančių pacien-

tų išskyrė dažniausius valgymo įpročius: jaučia, kad mity-
ba valdo gyvenimą; su siaubu galvoja, kad gali turėti ants-
vorį suvalgius saldumynų; nuolat galvoja apie maistą; po 
valgio maistą išvemia; stengiasi nevalgyti, nors yra alka-
nas; stipriai kontroliuoja savo mitybą; po valgymo jaučiasi 
labai nusikaltęs; valgydamas dalina maistą į mažus gabalė-
lius; dažnai laikosi įvairių dietų svorio mažinimo tikslais, 
naudoja vidurius laisvinamuosius vaistus, dietines tabletes 
arba diuretikus, siekdami kontroliuoti savo svorį. Dažniau-
sios sveikatos problemos, su kuriomis susiduria pacientai: 
nuolatinis vėmimas, nemiga, nervingumas, nuolatinis al-
kio jausmas, nuolatinis svėrimasis, nuolatinis domėjimasis 
laisvinamaisiais preparatais.

2. Tyrime dalyvavę pacientai nurodo, kad gera savijau-
ta priklauso nuo geros fizinės formos. Didelė dalis apklaus-
tų pacientų yra visiškai nepatenkinti ar nepatenkinti savo 
svoriu. Beveik visi apklausti sergantys pacientai mano, kad 
jų sveikatai didelę įtaką turi valgymo sutrikimai. 3/4 pa-
cientų blogai vertina savo sveikatą. Ne visi pacientai žino 
apie valgymo sutrikimo pasekmes sveikatai: net 1/3 proc. 
jų nežino.

3. Slaugytojo veikla, formuojant valgymo sutrikimais 
sergančiųjų valgymo įgūdžius, apima šiuos aspektus: mo-
ralinį pacientų palaikymą, informacijos teikimą (apie mais-
to režimą, fizinio krūvio intensyvumą, apie valgymo sutri-
kimus), diskusijas įvairiais sveikatos klausimais. Tik 1/4 
tyrime dalyvavusių pacientų nurodo, kad slaugytojai teikia 
informaciją apie maisto sudėtį, maistines medžiagas; moko 
kūno kontrolės, svorio klausimais ar apie fizinį aktyvumą; 
moraliai palaiko. Labai maža dalis pacientų nurodo slaugy-
tojus kaip asmenis, kurie padeda įveikti jiems problemas. 

Pacientų nuomone, slaugytojai jiems nepakankamai teikia 
žinių apie valgymo sutrikimus ir jų veiklą valgymo įgūdžių 
formavimo srityje įvertino tik 6 balais (patenkinamai).
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OPINION OF PATIENTS WITH EATING DISORDERS 
ABOUT NURSING ACTIVITIES 

IN FORMATION EATING SKILLS 
S. Samuščenkovienė, L. Šakienė

Key words: anorexia nervosa, bulimia nervosa, eating disorders, 
nursing action.

Summary
The topic about eating disorders is actual, but at the same time 

a relatively closed topic. In the case of eating disorders, generally 

refers to anorexia nervosa and bulimia. Anorexia is less common, 
it affects around 1 percent of population, bulimia nervosa are much 
more common – it affects around 5-7 percent of populations. A 
nurse, like as a teacher and as a health educator, the quality of work 
defines activity, in order to contribute to the welfare of patients 
with eating disorders, improving their health, forming a correct 
opinion about the nutritional characteristics of the health of the 
body, physical activity, dealing with health issues. We raise these 
problematic questions: With what kind of problems the patients with 
eating disorders are facing? What impact these eating disorders have 
to patients‘ health? How the patients evaluate the nurses‘ activities 
in providing knowledge and shaping eating skills?

The work aim is to analyze patients‘ with eating disorder 
opinion about nurses‘ activities in shaping eating skills.

The survey methodology. A quantitative study using a 
questionnaire survey of patients. Were interviewed n = 100 patients, 
undergoing X eating disorder center. The results were calculated 
using mathematical statistical analysis with computer spreadsheet 
("Microsoft Office Excel 2013‘‘).

Results of the study. The patient with eating disorders identified 
the most frequent eating habits: they feel that diet manage their life; 
they with horror think that may have overweight if they will eat 
sweets; they constantly thinking about food; after eating the food 
they vomit; they try not to eat, although there are hungry; after 
eating feels very guilty; they divides food into small pieces; they 
often take a different diets weight reduction; use laxatives, diet 
pills or diuretics to control their weight.

Conclusion. The most common health problems faced by 
patients with eating disorders are: persistent vomiting, insomnia, 
nervousness, constant hunger, weithing permanent, continuous 
interest laxatives products. Patients‘ opinion is that the nurses 
activities is not enought in this field and they evaluated only 6 
points – satisfactory.
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