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Psychologiczna charakterystyka matek  

z zaburzeniami odżywiania  

 

 

Wprowadzenie 

 

W ostatnich latach, odnotowuje się coraz więcej przypadków matek z zaburzeniami odżywiania. 

Te choroby wywierają wysoce niekorzystny wpływ nie tylko na jednostkę nimi dotkniętą, lecz również na 

jej rodzinę, włączając w to dzieci. Rodzice z zaburzeniami odżywiania stanowią zaniedbaną przez zarówno 

klinicystów, jak i badaczy grupę. Chociaż istnieje wiele badań na temat wpływu zaburzenia odżywiania na 

życie chorego, mniej wiadomo o wpływie matki z zaburzeniem jedzenia lub historią tego zaburzenia, na 

potomstwo. Zaburzenia odżywiania takie, jak anoreksja, bulimia i kompulsywne przejadanie się, wiążą się 

ze skrajnymi emocjami, postawami i zachowaniami w zakresie wagi, pokarmu i obrazu ciała, co może mieć 

niekorzystny wpływ na dzieci chorej matki. 

 

1. Wyniki badań rodziców z zaburzeniami psychicznymi  

 

Chociaż istnieją doniesienia o kilku badaniach o charakterze jakościowym, dotyczących wpływu 

zaburzenia psychicznego rodzica na dzieci, to zazwyczaj przeprowadzano je na grupach rodziców z 

chorobą dwubiegunową, depresją lub schizofrenią, a ponadto nie rozróżniały one między poszczególnymi 

schorzeniami.  Nie ulega wątpliwości, że rodziny, gdzie matka lub ojciec cierpią na zaburzenia psychiczne, 

niezależnie od szczegółowej diagnozy, łączą pewne podobne problemy, na przykład wpływ rodzicielstwa 

na poczucie sensu życia (Montgomery i in., 2006; Dolman, Jones i Howard, 2013), stygmatyzowanie, 

którego nieuchronnym następstwem jest społeczna izolacja takich rodzin (Diaz-Caneja i Johnson, 2004), 

niechęć chorych matek do poszukiwania pomocy psychologicznej, u której podłoża leży najczęściej lęk 

przed zaangażowaniem się w sprawy rodziny opieki społecznej (Dolman, Jones i Howward, 2013). 

Niektóre matki traktują priorytetowo dobro dziecka, zaniedbując własne zdrowie, na przykład nie 

przyjmują leków, gdyż chciałyby z większą wrażliwością reagować na potrzeby dzieci (Montgomery i in., 

2006). Czasami można zauważyć ich uwikłanie w niesymetryczną relację z dzieckiem, kiedy to matka jest 

w stosunku do niego albo niedbała, albo nadmiernie pobłażliwa, gdyż w ten sposób próbuje 

rekompensować dzieciom, cierpienie, którego muszą doświadczać w związku z jej chorobą (Ackerson, 

2003).  
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2. Potomstwo matek z zaburzeniami jedzenia jako grupa ryzyka problemów 

rozwojowych 

 

Istnieją mocne dowody, że dzieci rozdziców z zaburzeniami psychicznymi same znajdują się w 

grupie ryzyka zaburzeń rozwoju. Chociaż istnieją badania na temat różnych chorób rodziców takich, jak 

depresja, alkoholizm, badania nad dziećmi rodziców z zaburzeniami jedzenia rozpoczęły się stosunkowo 

niedawno (Patel i in., 2002). Warto podkreślić, że badania te przeważnie miały charakter ilościowy i nie 

koncentrowały się na subiektywnych doświadczeniach rodzin, w których jeden z rodziców cierpi na 

zaburzenie odżywiania. Te badania przeważnie koncentrowały się na wpływie choroby matki na masę 

urodzeniową dziecka, jego rozwój oraz zasady dotyczące pory karmienia. Dzieci matek z zaburzeniami są 

w o wiele większym stopniu niż dzieci zdrowych matek podatne na komplikacje zdrowotne podczas ciąży i 

dzieciństwa, włączając w to zbyt mały lub zbyt duży w stosunku do wieku ciążowego ciężar ciała, wysokie 

wskaźniki okołoporodowej śmiertelności, poronień, przedwczesnych porodów, cesarskich cięć, urodzenie 

martwego dziecka, przedwczesny poród, zaburzenia rozwojowe różnego typu, ponadto dzieci te są 

rzadziej niż dzieci zdrowych matek karmione piersią. Wykazano, że dzieci kobiet z anoreksją i bulimią, 

miały niższe wagi urodzeniowe w porównaniu z dziećmi zdrowych kobiet (Waugh i Bulik, 1999, Patel i in., 

2002, Campol, 2011), na przykład Stein i współpracownicy (1994) wykazali, że dzieci te cechuje niższa 

waga w wieku 12 miesięcy w przeciwieństwie do dzieci zdrowych matek. Z kolei inne badanie ujawniło, że 

dzieci matek z historią bulimii miały nadwagę w wieku 9 miesięcy (Micali, Simonoff i Treasure, 2007). 

Badania wykazały, że potomstwo matek z zaburzeniami jedzenia znajduje się w grupie wysokiego ryzyka 

wrodzonych wad (Patel i in., 2002), a także trudności w przybieraniu na wadze, nie będących następstwem 

nieprawidłowości organicznych (Mazzeo i in., 2005). Dzieci te częściej niż dzieci zdrowych matek, 

rozwijają podczas adolescencji dysfunkcjonalne nawyki, zachowania i postawy związane z odżywianiem. 

Możliwy wpływ choroby matki na wychowanie dziecka, obejmuje ograniczenie pokarmu dla dziecka, 

używanie jedzenia, aby nagradzać lub karać dziecko, zaabsorbowanie własną wagą, co zmniejsza 

wrażliwość matki na potrzeby dziecka, powoduje niepowodzenie matki w wyrażaniu pozytywnych postaw 

wobec jedzenia oraz wyższe napięcie emocjonalne w porach posiłków. Z powodu interakcji wielu 

rozmaitych czynników, konsekwencje wpływu choroby matki na dziecko, są trudne do przewidzenia 

(Campol, 2011). 

Celem przeglądu literatury, które wykonali Patel i współpracownicy (2002) było poszukiwanie 

dowodów wpływu matek z zaburzeniami odżywiania na ryzyko rozwinięcia zaburzeń rozwojowych u ich 

dzieci, włączając w to czynniki genetyczne, okres ciąży, okres po porodzie, niemowlęctwo i wczesne lata 

życia dziecka. Analiza koncentrowała się na karmieniu i porach posiłków, ogólnych praktykach 

wychowawczych i rozwoju dziecka. Następnie badacze analizowali psychologiczne problemy dzieci, 

postawy chorych matek wobec kształtu ciała i wagi dzieci, w szczególności skupiając się na okresie 

adolescencji. Chociaż istnieje wiele studiów przypadku, a nawet serii studiów, liczba systematycznych i 

przeprowadzonych w kontrolowanych warunkach badań jest stosunkowo niewielka. Co ważne, niemal 

wszystkie badania dotyczyły matek z zaburzeniami jedzenia, pomijano rolę ojców w tym kontekście. 
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Zaburzenie jedzenia u rodzica może wpływać na rozwój dziecka w różny sposób, co zależy częściowo od 

typu zaburzenia, a częściowo od stadium rozwojowego, w którym aktualnie znajduje się dziecko. 

Metaanaliza badań umożliwiła autorom wyodrębnienie pięciu kategorii mechanizmów, poprzez które  

choroba rodzica może wpływać na rozwój dziecka. 

1) Czynniki genetyczne – wyniki badań dotyczące rozmiaru i natury wpływów genetycznych i 

konkretne aspekty, które zostały odziedziczone, są niekonkluzywne, co więcej można 

domniemywać, że największą rolę mogą tutaj odgrywać interakcje między genami a środowiskiem, 

co pozostaje do wyjaśnienia, 

2) Bezpośredni wpływ psychopatologii rodzica na wychowanie dziecka, na przykład rodzice mogą 

oczekiwać, aby ich dzieci były szczuplejsze i próbują ograniczyć ilość podawanego dzieciom 

jedzenia lub wpływać na to, aby dziecko nie miało możliwości zakupienia jedzenia poza domem. 

Czynią oczywiście to, co uważają za najlepsze dla dziecka, przecież sami także ograniczają ilość 

przyjmowanego jedzenia, najbardziej takie zachowanie jest zauważalne u matek z anoreksją (por. 

Russell, Treasure i Eisler, 1998), 

3) Niebezpośredni wpływ zaburzenia jedzenia rodzica na dziecko poprzez zaburzenia 

funkcjonowania w różnych obszarach, na przykład rodzic zamartwia się jedzeniem, sylwetką, 

wagą, w ten sposób staje się mniej wrażliwy na potrzeby dziecka, taki rodzic może doprowadzać 

do konfliktów w dziećmi dotyczących czasu posiłków, co może wpływać negatywnie na 

przyjmowanie pokarmów przez dziecko w wieku niemowlęcym, czy na przykład radość ze 

wspólnego obiadu, gdy dziecko jest już starsze, 

4) Rodzic z zaburzeniem jedzenia może być dla dziecka słabym wzorem do naśladowania, gdyż 

widoczne są jego nieprawidłowe postawy w stosunku do jedzenia, na przykład w postaci ostrej 

diety, 

5) Zaburzenie jedzenia rodzica może wiązać się ze złymi relacjami między małżonkami, co wpływa 

negatywnie na rodzinę i rozwój dziecka. 

 

3. Jak matki z zaburzeniami jedzenia karmią swoje dzieci?  

 

Zaobserwowano, że matki z zaburzeniami jedzenia karmiły swoje dzieci mniej regularnie i miały 

tendencję do instrumentalnego używania pokarmu, a mianowicie karmiły dziecko nie w celach 

żywieniowych, lecz aby je uspokoić albo wynagrodzić (Agras, Hammer i McNicholas, 1999). Odkryto 

również, że w porównaniu z matkami bez zaburzeń odżywiania, chore matki cechowała większa 

intruzywność w stosunku do swoich dzieci podczas karmienia (Stein i in., 1994) i formułowały one o wiele 

mniej pozytywnych komentarzy o pokarmie i jedzeniu (tamże). Stein i współpracownicy (tamże) odkryli, 

że dzieci, których matki cierpią na zaburzenie odżywiania, zaadoptowały nieprawidłowe nawyki związane z 

jedzeniem oraz w ich przypadku ryzyko rozwinięcia psychopatologii zaburzeń odżywiania było większe 

niż w przypadku potomstwa matek bez zaburzeń jedzenia. Pionierskie badanie, które przeprowadzili 

Hoffman i współpracownicy (2014) dotyczyło praktyk związanych z karmieniem dzieci wśród matek z 
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historią zaburzeń jedzenia. Celem badań było poznanie stylów karmienia, składu posiłków 

przygotowywanych dla dziecka oraz nietypowego, restryktywnego podejścia tych matek do karmienia. 

Przebadano nierandomizowaną grupę dwudziestu pięciu matek z historią zaburzeń jedzenia i równoliczną 

grupę matek bez takiej historii, wiek dzieci wynosił od 6 do 36 miesięcy, grupy były dopasowane pod 

względem wieku i płci dziecka. Matki badano za pomocą kwestionariuszy samoopisowych i dwie wyżej 

wymienione grupy porównywano pod względem stylów karmienia (używając the Infant Feeding Styles 

Questionnaire), składu diety dziecka i podejścia do karmienia (używając the Toddler Diet Questionnaire 

from the Women, Infants, and Children Program). Matki z historią zaburzeń odżywiania częściej niż 

zdrowe matki przyznawały, że cechuje je sztywne podejście do karmienia dziecka, przejawiające się na 

przykład w ograniczaniu ilości podawnych dziecku przetworzonych pokarmów czy stosowaniu wyłącznie 

pokarmów organicznych. Pomimo tego, chociaż matki z historią zaburzeń odżywiania nie różniły się 

istotnie od matek z grupy kontrolnej pod względem składu diety dziecka (mniejsze efekty mogły nie być 

wykryte z powodu ograniczonej liczebności próby), to jednak osiągały one istotnie wyższe niż kobiety z 

grupy kontrolnej wyniki w zakresie restrykcyjnego podejścia do karmienia. Badane matki przyznawały, że 

cechuje je bardzo uwrażliwiony, można powiedzieć „wyczulony” styl karmienia dzieci, zupełnie odmienny 

od tego, charakteryzującego zdrowe matki. Ten wynik znajduje odzwierciedlenie z zasadach karmienia 

dziecka, przypominających te, których przestrzegają osoby z zaburzeniami odżywiania. Warto jednak 

nadmienić, że matki z zaburzeniami jedzenia osiągnęły istotnie niższe wyniki pod względem 

restrykcyjnego stylu karmienia w porównaniu ze zdrowymi matkami, co można uznać za wynik sprzeczny 

z doniesieniami matek odnośnie ich podejścia do karmienia. Podsumowując, wyniki badania  prezentują 

unikalny wzór karmienia u matek z historią zaburzeń odżywiania, które uprawomocniają do dalszych 

badań. Łącząc te wyniki z danymi na temat zaabsorbowania chorych na zaburzenia jedzenia tematem 

jedzenia i wysokich wskaźników ogólnego lęku, można wysunąć wniosek, że matki z zaburzeniami 

jedzenia są bardziej zaangażowane w karmienie ich dzieci. Niezbędne wydają się badania odpowiadające na 

pytanie, czy zwiększona wrażliwość matki podczas karmienia, sprzyja lepszej samoregulacji jedzenia i 

stosowaniu zdrowszych diet, czy skutkuje bardziej sztywnymi zasadami dietetycznymi, które są 

postrzegane przez dzieci jako restrykcyjne. Koubaa, Hallstrom i Hirschberg (2008), stosując 

kwestionariusze samoopisowe, odkryli, że 92% kobiet z zaburzeniami jedzenia przyznaje, iż trudno im 

przystosować się do roli matki oraz nie cieszą się z karmienia swojego dziecka. Bryant-Waugh i 

współpracownicy (2007a) analizowały wywiady z siedmioma matkami z zaburzeniami odżywiania, które 

posiadały dzieci poniżej piątego roku życia. Zaobserwowano, że badane obawiały się, iż przekażą swoim 

dzieciom nieprawidłowe wzorce jedzenia, przyznawały się do trudności, jakich doświadczają podczas 

przygotowania jedzenia oraz do braku wiedzy na temat prawidłowego odżywiania się podczas ciąży.  

   W badaniu, które przeprowadzili Sadeh-Sharvit i współpracownicy (2015), wzięło udział 29 

matek z zaburzeniami jedzenia, które były zdiagnozowane zanim zostały matkami i w momencie badania 

ich dzieci znajdowały się w wieku szkolnym. Badacze przeprowadzili częściowo ustrukturalizowany 

wywiad, mający zbadać funkcjonowanie matki i sposób karmienia dziecka. Wypowiedzi matek, które 
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uzyskano, zostały posortowane przy użyciu interpretacyjnej analizy fenomenologicznej (Smith i Osborn 

2004) w następujące centralne tematy i subkategorie: 

1) Związek trosk matki dotyczących jedzenia, kształtu ciała i wagi dziecka ze ścisłą kontrolą nad 

jego karmieniem (oczekiwanie, aby dziecko było szczupłe, dylematy związane z karmieniem 

dziecka),  

2) Unikanie jedzenia w kontekście rodzinnym (brak dbałości o karmienie dziecka, ubogie pod 

względem ilości posiłki),  

3) Kumulowanie się wpływu zaburzenia jedzenia matki w dziecku (świadomość dziecka co do 

choroby matki, intensywność trosk i zachowań kontrolujących w stosunku do córek).  

Spostrzeżenia matek z zaburzeniami jedzenia mogą nam pomóc w rozumieniu ich motywów i 

potencjalnych barier utrudniających wyleczenie i w udoskonaleniu odpowiednich interwencji 

przeznaczonych dla matek z zaburzeniami jedzenia lub ich historią oraz dla ich dzieci (por. Bryant-Waugh 

i in.,2007a, 2007b; Tuval-Mashiach i in., 2012, Runfola i in., 2014). Generalnie wykazano, że intencje 

matek z zaburzeniami jedzenia są dobre i one próbują zapewnić ich dzieciom jak najkorzystniejsze dla 

rozwoju środowisko, jednakże zaburzenie jedzenia sprawia, że czują się niepewne w osiąganiu tego celu. 

Matki przyznawały, że ich choroba, a zwłaszcza nieprawidłowości w zakresie jedzenia, przekładają się na 

niekorzystny dla dziecka sposób karmienia, na przykład ograniczanie ilości podawanego jedzenia (por. 

Farrow i Blissett, 2009; Squires i in., 2014). Jak wiadomo, dzieci internalizują postawy i zachowania 

rodziców w ukrytym procesie uczenia (Grolnick, Deci i Ryan, 1997). Pomimo dobrych intencji, wiele 

matek z zaburzeniami jedzenia nie zdaje sobie sprawy z nieintencjonalnego modelowania i wyrażają 

zdziwienie, kiedy ich dzieci imitują ich zachowania, które nie były im celowo pokazywane (por. 

Palfreyman, Haycraft i Meyer, 2013). Ponadto ubogie posiłki rodzinne mogą sygnalizować dziecku, że 

jedzenie nie jest aktywnością przynoszącą radość, nawet kiedy matka nie wypowiada się otwarcie na temat 

jedzenia czy wagi (por. Ackard i Neumark-Sztainer, 2001). Zatem choroba matki może istotnie wpływać 

na praktyki wychowawcze i stanowić czynnik ryzyka rozwoju zaburzeń psychicznych u dzieci, abstrahując 

od czynników genetycznych (por. Boyle i Pickles, 1997). Ze względu na to, że jedzenie jest stale 

powracającą aktywnością, zwłaszcza w kontekście relacji matka-dziecko, zaburzenie jedzenie rodzica, 

może wpływać bardzo destrukcyjnie zwłaszcza na małe dzieci, co jest zgodne z odkryciami, które opisała 

Satter (1990), a które wskazywały na zdezorganizowany podział odpowiedzialności za karmienie między 

niektórymi matkami z zaburzeniami jedzenia i ich małymi dziećmi. Karmienie w takich przypadkach 

opiera się w większym stopniu na poznawczych konstrukcjach, doświadczeniach i przyzwyczajeniach 

matki niż na samoregulacji dziecka (np. Watkins, Cooper i Lask, 2012), co może przyspieszać pojawienie 

się zaburzenia jedzenia u dziecka  (tamże). Ponadto relacje matka-córka są szczególnie nacechowane 

negatywnym obrazem ciała, a u dziecka pojawia się symptomatologia zaburzeń jedzenia (Cooley i in., 

2008). Opisywane badania mają szereg ograniczeń, na przykład analizowano jedynie wypowiedzi matek na 

temat karmienia dziecka, a nie ich rzeczywiste doświadczenia, odczucia, ponadto nie porównywano 

badanych kobiet ze zdrowymi kobietami Badania nie rozpatrywały takich czynników pośredniczących, jak 

na przykład wsparcie rodziny i społeczności, a przecież przykład ojcowie, jeśli są zaangażowani i 
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wspierający, mogą stanowić czynnik chroniący dziecko przed chorobą (Goodman i Gotlib, 1999). Co 

więcej, badane matki znajdowały się w dość poważnym stanie, zatem wyników nie można generalizować 

na przykład na grupę pacjentek, które nie są w ostrej fazie choroby. Większość matek, z którymi badacze 

przeprowadzali wywiady, miała długą historię zaburzeń jedzenia i część nadal była chora. Warto dodać, że 

rozmiar grupy był mały i nie wiemy, czy dane spełniły warunek nasycenia. Co więcej, nie wiadomo, czy 

matki, uczestniczące w leczeniu w chwili badania, odpowiadały odmiennie od matek, które nie były 

leczone. Podsumowując, wykazano, że matki z zaburzeniami jedzenia, sa zabsorbowane posiłkami, 

kształtem ciała i wagą ich dziecka oraz odczuwają wiele dylematów związanych z karmieniem dziecka. 

Matki te mówią również o rzadkich posiłkach, a także o wczesnej świadomości dzieci co do choroby 

rodzica.  Zatroskanie odżywianiem dziecka, kształtem ciała i wagą było intensywniejsze w stosunku do 

córek. Wypowiedzi matek z zaburzeniami jedzenia wyjaśniają procesy psychologiczne zachodzące u nich, 

które leżą u podłoża problemów z jedzeniem (także we wczesnym okresie karmienia przez matkę) u ich 

dzieci. Te odkrycia powinny być wykorzystane w leczeniu dorosłych dzieci matek z zaburzeniami jedzenia.  

 

4. Próby fenomenologicznej analizy doświadczeń matek z zaburzeniami jedzenia 

 

Chociaż z roku na rok wzrasta nasza wiedza na ten doświadczeń matek z zaburzeniami 

odżywiania, jednak dotychczasowe badania koncentrowały się przede wszystkim na wpływie choroby 

matki na rozwój dziecka i jego dobrostan, natomiast w mniejszym stopniu na wyzwaniach, jakim musi 

sprostać matka i na jej dobrostanie. W ostatnich latach przeprowadzono kilka badań, które uzupełniły w 

pewnym stopniu ten deficyt. 

Tuval-Mashiach i współpracownicy (2012) podjęli próbę zbadania doświadczeń chorych na 

zaburzenia jedzenia matek. One zastosowały w swoim badaniu metodologię grupy dyskusyjnej (ang. focus 

group), aby zbadać, jak matki z zaburzeniami jedzenia postrzegają wpływ ich choroby na ich dzieci, relację 

z nimi oraz jak macierzyństwo wpływa na ich chorobę. Ponadto badacze chcieli poznać, jakich trudności 

związanych z macierzyństwem doświadczają matki z zaburzeniami jedzenia, na ile świadome są one 

wpływu ich choroby na dzieci i rodzinę i jak radzą sobie z taką świadomością. Zamierzali dowiedzieć się, 

jak matki z zaburzeniami jedzenia konstruują tożsamość siebie jako matki w  kontekście ich choroby. W 

badaniu uczestniczyło trzynaście matek (pierwsza grupa składała się z siedmiu matek, zaś druga - z 

sześciu) z zaburzeniami jedzenia, które od wielu lat (średnia 15 lat) zmagały się z chorobą i były 

uczestnikami programu terapeutycznego jednej z klinik w Izraelu (wszystkie badane poza jedną, były 

hospitalizowane podczas trwania badania), prawie wszystkie badane były zamężne podczas trwania 

badania, jedna była rozwiedziona. Trzy badane cierpiały na bulimię, cztery na anoreksję ograniczającą, 

sześć na niespecyficzne zaburzenia jedzenia. Badane były w wieku 23 a 48 lat, a ich dzieci były w wieku od 

siedmiu miesięcy do dwudziestu czterech lat, liczba dzieci oscylowała między 1 a 7. Wszystkie matki 

wyraziły zgodę na udział w badaniu i zapewniono je o anonimowości, ich uczestnictwo w badaniu było 

dobrowolne i mogło być przerwane przez nie w dowolnym momencie. Dwie kobiety z pierwszej grupy 

opuściły ją po dwóch spotkaniach. zorganizowano 10 spotkań, każde trwające 1,5 godziny, które 
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poprowadzili psychiatra i dietetyk, zatrudnieni w klinice, specjalizujący się w leczeniu zaburzeń jedzenia. 

Podobnie jak w przypadku standardowych grup dyskusyjnych, ideą spotkań było, aby ich uczestnicy 

wymieniali i zgłębiali ich poglądy i doświadczenia dotyczące macierzyństwa i zaburzeń odżywiania (por. 

Kitzinger, 1994). Różnica między spotkaniami a grupami dyskusyjnymi polegała na tym, że w przypadku 

tych ostatnich badani spotykali się tylko raz, zaś w ramach omawianego badania, grupy spotykały się 

wielokrotnie, ze względu na bogactwo podejmowanej tematyki, jak i ubóstwo danych dotyczących tej 

problematyki w literaturze przedmiotu. Podczas każdej sesji mediatorzy grupowi prezentowali jeden temat 

związany z macierzyństwem i chorobą (np. samoocena matki, relacja matka-dziecko, modelowanie 

zachowań matki, etc.), a członkowie grupy opisywali własne doświadczenia w tym zakresie i w ten sposób 

rozpoczynała się wymiana tychże doświadczeń oraz dyskusja. Organizatorzy spotkań dali uczestnikom 

możliwość omawiania jednego tematu podczas więcej niż jednej sesji, dlatego kilka tematów było 

omawianych bardziej szczegółowo. Warto podkreślić, że podczas hospitalizacji badanych okazało się, że 

macierzyństwo powoduje, iż u matek z zaburzeniami jedzenia pojawiają się specyficzne potrzeby, które nie 

są w odbiorze matek spełniane przez pracowników kliniki. Z tego względu badacze zaoferowali tym 

pacjentkom, które były matkami, możliwość przyłączenia się do grupy dyskusyjnej, zogniskowanej na 

tematach związanych z macierzyństwem, aby w ten sposób dowiedzieć się, jakie są ich potrzeby oraz jakim 

wyzwaniom próbują sprostać i na tej podstawie stworzyć unikalny program leczenia zaprojektowany z 

myślą o tej specyficznej grupie pacjentów. Wszystkie sesje były nagrywane i podlegały transkrypcji, z kolei 

zapisane treści analizowano, wyłaniając pewne kategorie, w oparciu o model narracyjnej analizy, który 

zaproponowały Lieblich, Tuval-Mashiach, and Zilber (1998). To badanie rzuciło światło na doświadczenia 

matek z zaburzeniami jedzenia, dzięki czemu można było poznać, jak konstruują one swoje 

macierzyństwo w kontekście ich zaburzenia jedzenia i jaki jest charakter związku między zaburzeniem 

jedzenia matki a pełnieniem przez nią roli macierzyńskiej. Badane matki przyznawały, że choroba wpływa 

na nie i na ich dzieci. W trakcie badań, wyłoniono dwie główne kategorie tematyczne. Były to: 

 

1) Macierzyństwo 

Do tej kategorii zaliczono tutaj takie tematy, jak:  

a) „Dyskutowanie z dziećmi o chorobie” (jedna z matek powiedziała o swoim synu: „wiem, że on 

domyśla się wszystkiego, lecz nie rozmawiamy o tym. Kiedy  jestem w łazience (wymiotuję), on 

wie, że nie może mówić lub martwić mnie. Wie o wszystkim, lecz nie powiedziałby ani słowa”),  

b) „Dziecko jako opiekun matki” (jedna z badanych powiedziała: „próbowałam trzymać córkę z dala 

od mojej choroby, lecz bez względu na to, co robię, ona jest w to zaangażowana. Bardzo chce 

pomóc, pomimo tego, że ja nie chcę. Pewnego dnia, kiedy miałam atak przejadania się i ona mnie 

widziała, bardzo się zdenerwowałam. To ja chcę jej pomagać, nie odwrotnie. Boję się, że ona 

również zachoruje. Boję się, że chcąc nie chcąc, zabieram jej energię. Sądzę, że rodzic nie 

powinien obarczać dziecka swoimi problemami, nie wypada, aby była moim partnerem w tym 

procesie, z drugiej strony, ona rzeczywiście chce mi pomóc”),  
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c) „Lęk przed modelowaniem przez dziecko zachowań matki” (jedna z matek wyznała: „czuję się 

winna powodu mojej sytuacji. Chcę być wzorem dla mojej córki, a jestem negatywnym wzorem, 

to nie jest dla niej dobry przykład dla dziecka w jej wieku. Nie wiem, co ona naprawdę, w głębi, 

myśli o mojej chorobie, o tej kobiecie obok niej, którą jestem. Czy chce również dojść do tego 

miejsca, w którym jestem? Boję się, ponieważ kilka lat temu, nie chciała sobie zrobić ze mną 

zdjęcia, ponieważ była grubsza, większa ode mnie”),  

d) „Strategie pomagające sprostać wyzwaniom, jakie stwarza macierzyństwo” (jedna z matek 

wyznała: „jeśli spojrzałabyś na moje dzieci pełne radości życia, nie uwierzyłabyś, że jest to 

możliwe z taką matką jak ja, jednak to wszystko zasługa ich ojca, który jest ciepły, kochający, 

dający wsparcie”). 

 

2) Macierzyństwo jako czynnik definiujący tożsamość  

Do tej kategorii zaliczono takie tematy, jak: 

a) „Motywujący do zdrowienia wpływ dziecka” (jako ilustrację tego tematu można przytoczyć 

następujące słowa matki: „czasami jestem zmęczona myśleniem i mówieniem tylko o mnie. Jeśli 

nie miałabym rodziny, z ludźmi, którzy mnie kochają, byłoby mi o wiele łatwiej być chorą, lecz 

ponieważ są inni, i oni cierpią, o wiele trudniej poddać się”),  

b) „Macierzyństwo jako doświadczenie normalizujące sytuację rodzinną” (jedna z matek powiedziała 

o swoim synu: „Przed tygodniem udałam się z Jackiem do dietetyczki. Ona prosiła mnie o 

zabranie przekąsek i herbatników (…) Aż do dzisiaj, ponieważ urodził się on przedwcześnie, je 

wyłącznie zmiksowane jedzenie. Kiedy przyszliśmy tutaj, próbowaliśmy dać mu Bambę – bardzo 

kaloryczną przekąskę – lecz nie mógł jej zjeść. Dietetyczka powiedziała mi – zjedz to, kiedy on 

zobaczy, że to robisz, sam również spróbuje. Powiedziałam wówczas do siebie – jak zdołam to 

zjeść, Bamba w centrum mojego zaplanowanego posiłku? Jak myślisz, co zrobiłam? Zjadłam 

ją”), 

c) „poczucie niepełnowartościowego macierzyństwa” (jedna z matek wyznała: „czuję, że chociaż 

mam męża i dzieci, i pracuję, wewnątrz wciąż czuję się jak dziecko i czasami mówię sobie – co ja 

tu robię?, a w weekendy, izoluję się i trzymam się z daleka od swoich dzieci, i nie czynię tego z 

premedytacją, po prostu, tak jest”).  

Wszystkie z wyłonionych w ramach dwóch kategorii tematów, badacze powiązali w jeden 

metatemat, który nazwali „negocjowaniem macierzyńskiej tożsamości”, a który rozumieli jako walkę 

badanych, aby podtrzymać pozytywną koncepcję siebie jako matki, wbrew temu, co postrzegały one jako 

deficyty i komplikacje, spowodowane chorobą. Bycie dobrą matką okazało się dla badanych najważniejsze 

pomimo powagi ich stanu psychofizycznego (por. Rørtveit, Åström i Severinsson, 2009). Warto w tym 

miejscu podkreślić, że zaburzenie jedzenia jest zazwyczaj postrzegane jako istotnie różniące się od innych 

fizycznych czy psychicznych schorzeń, a mianowicie uważa się je za rezultat naśladownictwa i wyboru 

chorego, z tego względu odpowiedzialnością za chorobę i brak poprawy stanu zdrowia obciąża się 

zazwyczaj samego chorego. Badane kobiety zdawały sobie sprawę ze społecznej percepcji ich choroby i 
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odczuwały frustrację z tego powodu. Niemniej jednak ich dyskurs odzwierciedlał internalizację tych 

samym norm, czego dowodziło silne poczucie winy, autostygmatyzacja i lęk przed kontaminacją ich dzieci 

przez ich nieprawidłowe nawyki związane z żywieniem i chorobą. Okazało się, że badane matki 

postrzegają swoje macierzyństwo zarówno jako źródło stresu, jak i wzmocnienia w radzeniu sobie z 

chorobą. Z jednej strony choroba wpływa na dzieci nawet wówczas, gdy matka jest bardzo opiekuńcza i 

stara się być dla nich jak najlepszym wzorem do naśladowania, z drugiej zaś strony dzieci wpływają na 

matkę i jej chorobę. Matki biorące udział w opisywanym badaniu wyrażały obawę, że ich choroba może 

ranić ich dzieci, lecz jednocześnie przyznawały, że pragnienie bycia dobrą matką, bardzo pomaga im w 

pokonaniu choroby (por. von Soest i Wichstrom, 2008). W świetle opisywanego badania, macierzyństwo 

ma pozytywny wpływ na przebieg zaburzenia odżywiania, badane przyznawały, iż czują, że dziecko „ma 

na nie oko” i z tego względu zmieniają w sensie pozytywnym swoje nawyki związane z jedzeniem i 

zaczynają myśleć więcej o dzieciach, mniej zaś o sobie samych. Co więcej, dzieci są postrzegane jako 

przyczyna poszukiwania pomocy specjalistycznej i matki uważają, że inspirują je one, „uskrzydlają” do 

wyzdrowienia. Być może macierzyństwo pomaga kobiecie w odnalezieniu zasobów i motywacji koniecznej 

do walki o swoje zdrowie. Omawiane badanie umożliwiło odkrycie, że macierzyństwo może wpływać 

pozytywnie na chorobę, normalizując życie rodzinne oraz inspirując do wyzdrowienia. Vallido i 

współpracownicy (2010) w następujący sposób nazwali te doświadczenia „żyć, aby być matką, być matką, 

aby żyć”.  

Z kolei celem badania, które przeprowadziły Stitt i Reupert (2014) było poznanie, jak zaburzenie 

odżywiania matki może wpływać na życie rodzinne i jak macierzyństwo, w szczególności badacze chcieli 

poznać, jak rodzice postrzegają wpływ ich choroby na ich dzieci i na ich wychowanie oraz czy można 

mówić o wzajemnym oddziaływaniu choroby i roli rodzicielskiej. Badacze przeprowadzili  indywidualne 

wywiady z dziewięcioma matkami, liczbę badanych uznano za wystarczającą do tego, aby wyłonić ważne 

dla celu badania tematy (Strauss i Corbin, 1990). Badane w przeciwieństwie do wielu innych badań, nie 

były hospitalizowane, a rekrutacja odbywała się poprzez ogłoszenia w lokalnych gazetach i strony 

dotyczące zaburzeń odżywiania, co zwiększyło prawdopodobieństwo, że wypowiedzi uczestniczek badania 

będą bardziej autentyczne oraz umożliwiło generalizację uzyskanych wyników na środowisko rodzinne. 

Chociaż poszukiwano również ochotników wśród ojców, jednak  ostatecznie żaden mężczyzna  nie wziął 

udziału w badaniu. Średnia wieku badanych wynosiła 36,1 lat, a wiek dzieci oscylował między piątym a 

dwudziestym siódmym rokiem życia. Wszystkie dzieci, poza czterema najstarszymi, mieszkały z matkami. 

Na podstawie kwestionariusza samoopisowego ustalono, że wszystkie badane miały postawioną przez 

psychologa klinicznego lub psychiatrę jedną z trzech następujących diagnoz: anoreksja, bulimia lub 

niespecyficzne zaburzenie odżywiania, wszystkie z nich miały także zdiagnozowane wtórne w stosunku do 

zaburzenia jedzenia, inne zaburzenia psychiczne. Wszystkie badane były leczone, wszystkie były w 

przeszłości hospitalizowane, siedem badanych nadal było chorych i pozostawały w leczeniu. Wywiady 

przeprowadzano telefonicznie za zgodą badanych i miały one charakter częściowo-ustrukturyzowany. W 

badaniu zastosowano serię otwartych pytań, przygotowanych na podstawie przeglądu literatury tak, aby 

analiza odpowiedzi na nie umożliwiła uzyskanie celu badania, jednak zostały one tak skonstruowane, aby 
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umożliwić uczestnikom przedyskutowanie wszystkich ważnych według nich tematów dotyczących bycia 

rodzicem z zaburzeniem jedzenia i wychowywania dzieci. Po przeprowadzeniu wywiadów, badaczki razem 

słuchały nagrań, dokonywały wraz z badanymi ich transkrypcji, a następnie przeprowadziły analizę 133 

stron danych pochodzących z wywiadów za pomocą interpretacyjnej analizy fenomenologicznej. Ten typ 

eksploracji nazywa się analizą fenomenologiczną, ponieważ jej celem nie jest utworzenie obiektywnego 

opisu faktów oparciu o wcześniejsze założenia badawcze, a raczej koncentracja na wyjątkowości myśli i 

spostrzeżeń jednostki. Zatem badacz musi niejako „zanurzyć się” w wewnętrzny, prywatny świat 

badanego. Jednocześnie ten typ analizy ma charakter interpretacyjny ponieważ badacz musi również 

określić sens doświadczenia badanego w taki sposób, że będzie możliwa odpowiedź na poszczególne 

pytanie badawcze. Chociaż doświadczenia badanych opisywane podczas wywiadów były bardzo 

różnorodne, jednak badaczom udało się wyodrębnić sześć głównych tematów:   

 

1) Wpływ zaburzenia jedzenia rodziców na dzieci  

Do tego obszaru zaliczono takie subtematy, jak: społeczna izolacja, emocjonalna nieobecność 

rodziców, której egzemplifikacją jest stwierdzenie „moja głowa jest zbyt pełna”; problemy z 

ustanawianiem granic, których przykładem jest stwierdzenie „łatwiej jest mówić tak”; parentyfikacja dzieci, 

czyli odwrócenie ról, na przykład jedno z dzieci, najczęściej starsze, opiekuje się rodzeństwem, gotuje, 

sprząta; wreszcie wpływ choroby na młodsze versus starsze dzieci. Wiele badanych przyznało, że izoluje 

siebie i dzieci od otoczenia z powodu lęku przed jedzeniem w w towarzystwie inych ludzi. Jedna z 

badanych wyznała: „zawsze znajduję wymówkę, gdy nie chcę, abyśmy wychodzili”, z kolei inna z 

badanych przyznała: „nie jestem w stanie zostawić dzieci w żłobku czy zaprowadzać je do zerówki lub 

zorganizować innych aktywności, chociaż zdaję sobie sprawę z ich potrzeby kontaktów z innymi dziećmi”. 

Nawet wówczas, gdy dzieci są starsze i nie wymagają kłopotliwego transportu, stopień izolowania dzieci 

przez chorą matkę od otoczenia nie zmniejsza się, jedna z badanych uzasadniła takie postępowanie 

następująco: „moja choroba była finansowym ciosem dla naszej rodziny i to bardzo wpłynęło na nasze 

społeczne funkcjonowanie”. Wiele badanych matek przyznało, że swoim dzieciom mogą zaoferować 

niewiele „emocjonalnej energii”, gdyż ich głowa jest zapełniona myślami, przypominającymi obsesje, o 

tym, co powinny jeść i o wszelkich negatywnych stronach jedzenia, jedna z badanych przyznała, że byłoby 

bardzo dobrze, gdyby potrafiła cieszyć się w 100 % z dziećmi i nie koncentrować się na jedzeniu, zaś inna 

matka  powiedziała ze smutkiem: „o mój Boże, o mój Boże, co zjadłam, kiedy znowu będę jeść, co będę 

robić? – wciąż o tym myślę”. Inna badana podsumowała swoje doświadczenia za pomocą następującej 

refleksji: „jak wiele czasu spędzasz w swojej głowie, obsesyjnie zajęta swoją wagą i tym, jak wyglądasz, czy 

jadłaś, co jadłaś i gdy spojrzysz wstecz, zauważysz, że prawdopodobnie straciłaś czas, który mogłaś 

spędzić z dziećmi … zastanawiam się, jak wiele razy straciłam panowanie nad sobą w ich obecności, jak 

wiele razy byłam nie w porządku…”. Niektóre z badanych przyznawały, że choroba utrudnia 

wychowywanie dzieci, na przykład dyscyplinowanie ich, zdawały sobie sprawę z tego, że cierpiąc z 

powodu własnych problemów psychicznych, pozwalają dzieciom praktycznie na wszystko. Jedna z 

badanych przyznała: „byłam tak mocno uwięziona w chorobie, po prostu pozwoliłam im robić, co chcą i 
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nie uczyniłam niczego … bardziej interesowało mnie, aby się nie denerwowały i abym mogła chodzić, 

ćwiczyć i spalać kalorie”. Inna badana opisywała swoje poczucie winy z powodu choroby, które sprawiało, 

że stawała się łagodniejsza dla innych, ta sama badana przyznała, że kiedy pozwala dzieciom pozostać w 

domach ich kolegów/koleżanek, myśli: „cudownie, nie muszę dzisiaj wieczorem jeść, nie ma dzisiaj 

żadnego przymusu jedzenia”. Badana nie tyle myślała o tym, co jest dobre dla dziecka, co o tym, że 

pozostanie dzieci poza domem pozwoli jej uniknąć jedzenia. Niektóre z badanych doświadczały poczucia 

„zamętu” w zakresie tego, co to znaczy „normalna” dyscyplina. Jedna z badanych przyznała: „Nie wiem, 

co jest najlepsze dla mnie, ponieważ nie wiem, co jest głosem mojej choroby, a co faktycznie pochodzi od 

normalnej mamy”.  Dwie badane wyrażały troskę o ich dzieci, które muszą opiekowac się nimi, przy czym 

jedna z nich stwierdziła: „nie ma tu zbyt wiele mojego wychowania, to raczej one wychowują mnie i 

martwią się o mnie”. Inna badana przyznała, że czuła się winna za każdym razem, kiedy jej trzynastoletnia 

córka musiała odprowadzać ją do łóżka, mówiąc: „no chodź już mamo, wstań, weź prysznic” lub „chodź 

mamo, musisz wstać, aby wyprawić chłopców do szkoły”. Niektóre badane twierdziły, że ich choroba nie 

wpływa na dzieci, gdyż są zbyt małe, jedna z nich powiedziała: „mam szczęście, że są młode, bo moja 

choroba nie wpływa na nie tak bardzo”. Inna badana stwierdziła: „kiedy są małe, jest o wiele łatwiej jest 

odejść z nią” (zapewne chodzi tutaj o opuszczenie dzieci na przykład w celu zjedzenia dużej ilości 

pokarmu, czy sprowokowania wymiotów), inna badana powiedziała o swojej chorobie: „ona wpływała na 

moje dzieci o wiele bardziej, gdy były w okresie późnej adolescencji i wczesnej dorosłości niż w 

początkowym okresie ich rozwoju”. 

 

2) Modelowanie przez dzieci patologicznych postaw wobec jedzenia 

Wszystkie badane martwiły się, że stanowią dla swoich dzieci nieadekwatny wzór do 

naśladowania, przyznawały, że z lękiem zastanawiają się, jakie postawy wobec jedzenia będą miały w 

przyszłości ich dzieci, czy będą one naśladować zachowanie matek w tym obszarze i czy same w 

przyszłości nie zachorują na zaburzenie jedzenia. Jedna z badanych przyznała: „prawdopodobnie 

najważniejszym moim dylematem jest to, czy one będą mnie naśladować… to jest kwestia mojego 

radzenia sobie, boję się, że one będą mnie obserwować i powiedzą: „ok., mama to robi, więc i my też 

moglibyśmy”. Inna badana przyznała się do nieustannego myślenia o tym, że „nie chce, aby którekolwiek z 

jej złych zachowań udzielało się dziecku i wpływało na nie w jakiś sposób”. Jedna z badanych wyjaśniała, 

że  pragnienie bycia dobrym wzorem do naśladowania dla dzieci, jest powodem tego, że zaprzecza 

chorobie, przyznała ona: „wystarczy, że ja zdaję sobie sprawę ze swojej choroby, a chcę zachować 

ostrożność, aby nie zarażać swoimi demonami innych”.  

 

3) Kwestia jedzenia jest najważniejsza, zajmuje pierwsze miejsce w hierarchii wartości w 

rodzinie 

Wśród badanych powszechne było priorytetowe traktowanie zaburzenia jedzenia i umieszczanie 

kwestii z nim związanych ponad potrzebami dzieci. Jedna z badanych przyznała, że jej zaburzenie jedzenia 

jest „zazdrosną chorobą”. Inna matka przyznała: „nie chcę, aby moje dzieci martwiły się, lecz choroba 
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traktuje z góry, depcze to wszystko”. Inna badana wyjaśniała swoje postępowanie następująco: „ponieważ 

w mojej głowie z zaburzeniem jedzenia, kwestia jedzenia jest ponad wszystkim – miłością dzieci, 

wszystkim, najważniejsze jest jedzenie i utrata wagi”. Dzieci były postrzegane przez niektóre badane jako 

zakłócające rytuały związane z jedzeniem, ale przede wszystkim z przeczyszczaniem, jedna z badanych 

przyznała: „kiedy jest czas na przeczyszczanie, myślę, co ja teraz mam robić?  To mnie frustruje i próbuję  

wyprawić je z domu najszybciej jak tylko można”. Warto dodać, że nie wszystkie badane stwierdzały, że 

ich choroba znajduje się na pierwszym miejscu i jest ważniejsza od dzieci, jedna z nich próbowała 

rozwiązać ten dylemat przez zmianę nawyków związanych z zaburzeniem jedzenia, twierdziła: „to 

(przejadanie i przeczyszczanie – przypis autorki artykułu) stało się bardziej regularne i one (dzieci – 

przypis autorki artykułu) zdały sobie z tego sprawę i nie było im dobrze ze świadomością, że mama jest 

zawsze bardzo chora, zatem musiałam zmienić to w mojej dziwnej pokręconej głowie, znalazłam sposób: 

przestałam jeść”. Inne badane próbowały zmienić status choroby w rodzinie poprzez ukrywanie jej przed 

bliskimi.  

 

4) Dzieci motywujące rodzica do zdrowienia („Nie widzę świata poza nimi”) 

Wszystkie badane przyznawały, że ich dzieci motywowaly je do uczynienia czegoś z ich chorobą. 

Jedna z badanych stwierdziła: „nie chcę, aby dzieci dorastały z matką, która jest dysfunkcjonalna w jakiś 

sposób, radzę sobie z chorobą dla nich, inspiracją i napędem dla mnie, aby trzymać się w ryzach  jest 

pragnienie, aby one rozwijały się w zdrowym środowisku”. Z kolei, gdy dzieci opuszczały dom, matki 

wydawały się tracić motywację do wyzdrowienia. Jedna z badanych podała następującą przyczynę nawrotu: 

„ponieważ dzieci opuściły dom i nie można już się na nich koncentrować, wiesz, co mam na myśli, na 

chodzeniu do pracy, powrocie do domu, gotowaniu obiadu”. Podobnie, wiele badanych przyznawało, że 

posiadanie dzieci było dla nich znakiem normalności, jedna z badanych powiedziała o swoich dzieciach: 

„one rzeczywiście trzymają mnie, sprawiają, że jestem normalna”. 

  

5) Choroba jako ukrywana przed dziećmi tajemnica 

Osiem z dziewięciu badanych przyznało, że ukrywają swoją chorobę przed dziećmi. Chociaż były 

świadome, że dzieci obserwują ich zachowania związane z zaburzeniem jedzenia, niektóre wyrażały 

nadzieję, że dzieci nie powiążą ich dysfunkcjonalnego jedzenia z chorobą. Jedna z badanych stwierdziła: 

„robiłabym to nawet wówczas, gdyby one to słyszały, sądzę, że w wieku czterech, pięciu lat, nie rozumieją, 

co robię”. Niektóre z badanych były przekonane, że skoro ich dzieci nie zadają pytań dotyczących ich 

zachowań, to zapewne nie zdają sobie sprawy z choroby matki. Jedna z matek stwierdziła: „nie sądzę, że 

one wiedzą … nie wspominały o czymkolwiek”, zaś mówiąc o swoim synu, przyznała: „nie zauważyłam 

jakichkolwiek dowodów na to, że on wie”. Inna badana przyznała, że wyjaśnia dzieciom, iż utrata wagi jest 

spowodowana chorobą fizyczną, ponieważ czuje, że wówczas dzieciom łatwiej jest zrozumieć trudną 

sytuację w domu. Stwierdziła: „ja jestem również diabetykiem, więc kiedy zdarzają się różne trudne chwile, 

które wymagają interwencji medycznej, one myślą, iż to dlatego, że mama jest diabetykiem … to jest 

ogromne kłamstwo, z którym przyszło mi żyć, lecz czynię to ostatecznie, aby chronić swoje dzieci, być 
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może one nie poradziłyby sobie, wiedząc ... „. Podobnie inna badana uzasadniała ukrywanie przed dziećmi 

prawdy o jej chorobie, ich ochroną przed zmartwieniem. Po wizycie, jaką dziecko jednej z badanych 

złożyło w szpitalu, ono bardzo zmartwiło się problemami matki, wówczas chora wraz mężem podjęli 

decyzję o tym, aby nie nawiązywać do tematu choroby w dyskusjach z dziećmi. Badana stwierdziła: „syn 

był bardzo zestresowany, nie jest dobre dla dziesięciolatka nieść tak ogromny ciężar”. W przeciwieństwie 

do powyższych stwierdzeń, inna badana przyznała, że mówi otwarcie dziecku o swojej chorobie. 

Powiedziała ona o swojej córce: „kiedy stała się na tyle duża duża (5 lat), aby zauważyć co się dzieje i 

dlaczego czuję się tak źle, ja i mąż porozmawialiśmy z nią i wyjaśniliśmy wszystko zrozumiale”. Ta jedna 

badana rozmawiała z dzieckiem (córką) o swojej chorobie, przy czym wyjaśniała ona następująco powód 

takiego postępowania: „nie chciałam, aby którekolwiek z moich złych zachowań, udzieliło się jej”. Należy 

jednak podkreślić, że większość badanych kobiet twierdziła, że dzieci nie pytają o ich chorobę, a one nie 

rozmawiają z nimi o niej. 

 

6) Potrzeby w zakresie leczenia 

Chociaż wszystkie badane poszukiwały pomocy, żadna nie oceniła tej pomocy jako adekwatnej 

dla matki z zaburzeniem odżywiania. Badane stwierdzały, że ośrodki specjalizujące się w leczeniu zaburzeń 

jedzenia, są nastawione na kontakt z młodymi pacjentami i nie są przygotowane do pomagania 

posiadającym dzieci kobietom z zaburzeniami jedzenia w średnim wieku, a tym bardziej rodzinom 

dotkniętym chorobą matki lub ojca. Innym problemem, który badane napotykały podczas poszukiwania 

pomocy, były zbyt sztywne wymagania dotyczące planów żywieniowych, które okazały się nierealistyczne 

w kontekście życia rodzinnego. Badane podkreślały, że trudne jest dokładne planowanie posiłków, jedna z 

badanych stwierdziła: „trudno zaplanować posiłki, gdy masz dzieci, twoje życie nie jest już twoją 

własnością, nie możesz funkcjonować tak, jak chciałabyś. Nie jest dobre dla dziecka, aby matka 

przejmowała kontrolę nad jedzeniem, chociaż mój mąż mógłby, jak sądzę, to uczynić”. Inną wadą 

ośrodków leczenia zaburzeń odżywiania według badanych, było wymaganie od matek regularnego 

stawiania się na spotkania ze specjalistami, co w praktyce okazało się trudne, badane najczęściej wyjaśniały, 

że nie zawsze istnieje możliwość szybkiego załatwienia opiekunki do dziecka. Jedna z badanych żaliła się 

podczas wywiadu, że terapeutka, z którą się spotkała, wyraźnie dała jej do zrozumienia, że jeśli nie może 

ona przychodzić regularnie co tydzień, ona nie może jej leczyć, wówczas potencjalna pacjentka 

odpowiedziała jej: „spójrz, próbuję, lecz moje dzieci są chore, co mam robić?”.  

Podsumowując, badanie Stitt i Reupert (2014) można traktować jako podstawę programów 

informacyjnych i nowatorskich strategii leczenia matek z zaburzeniami jedzenia. Celem badania była 

eksploracja unikalnego doświadczenia rodziców z zaburzeniami jedzenia i identyfikacja głównych tematów 

dotyczących wpływu zaburzenia jedzenia rodzica na dzieci. Odkryto niezgodność między oczekiwaniami 

dotyczącymi macierzyństwa i radzeniem sobie z chorobą a dostępem do przystosowanego do rytmu życia 

rodziny, elastycznego programu leczenia, które zachęcałoby do optymalnego wypełniania zadań matki i 

wspierałoby ją w tych usiłowaniach.  Podczas, gdy wcześniejsze badania nad matkami z innymi typami 

zaburzeń psychicznych odkrywały konsekwentnie, że matki te na pierwszym miejscu stawiają dobro 
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dziecka, opisywane badanie wykazało, że niektóre matki z zaburzeniami jedzenia przedkładają kwestie 

związane z ich chorobą nad potrzeby dzieci. Innym unikalnym odkryciem tych badań był pogląd 

niektórych matek, że ich choroba nie wpływa na młodsze dzieci. Istotne jest, aby klinicyści pracujący z 

matkami z zaburzeniami jedzenia, poznali, co czują te matki, ale jednocześnie aby nie zaniedbywali tematu 

macierzyństwa i kontekstu życia rodzinnego.  

 

5. Choroba a macierzyństwo - dwustronna relacja?  

 

Badacze niejednokrotnie podejmowali próby określenia charakteru związku między zaburzeniem 

odżywiania matki a pełnieniem przez nią roli macierzyńskiej. Cimino i współpracownicy (2013) 

podkreślają, że zaburzenie jedzenia matki może stanowić czynnik ryzyka zaburzeń afektywnego i 

behawioralnego rozwoju dzieci, niestety niewiele badań z tego obszaru dotyczyło ojców. Badacze ci 

przeprowadzili sześcioletnie badanie długofalowe, którego celem było wyjaśnienie wpływu matki z 

zaburzeniem odżywiania i wpływu psychologicznego profilu ojca na rozwój emocjonalny dzieci. 

Przebadano sześćdziesiąt cztery rodziny z najstarszymi (pierworodnymi) dziećmi, badanych rekrutowano 

za pośrednictwem przedszkoli, szkół podstawowych i klinik ambulatoryjnych w środkowych Włoszech. W 

badaniach zastosowano wywiad diagnostyczny przeprowadzony przez klinicystów (Structured Clinical 

Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I)),  skalę samoopisową do samooszacowania symptomów 

(SymptomChecklist-90-Revised (SCL-90-R)) i kwestionariusz do oceny zachowania dziecka (Child 

Behavior Checklist (CBCL)). Badania potwierdziły wpływ zaburzeń jedzenia matek na emocjonalny 

rozwój ich dzieci. Co więcej lęk i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne ojców w połączeniu z zaburzeniami 

odżywiania i depresją matek, wpływają na pojawienie się zarówno zaburzeń internalizujących (na przykład 

lęku), jak i eksternalizujących (na przykład wrogości) u dzieci. Ponadto wykazano, że zaburzenia 

psychiczne ojców oddziaływują na rozwój i problemy emocjonalne dzieci matek z zaburzeniami jedzenia.   

Z kolei Woodside i Shekter-Wolfson (1990) wykazali, że matki z zaburzeniami odżywiania 

doświadczają dużych trudności w wychowaniu dzieci. Koubaa, Hallstrom i Hirschberg (2008)  odkryli, że 

92 % matek z historią anoreksji lub bulimii i jedynie 13% zdrowych matek przyznawało, że doświadczają 

problemów z przystosowaniem się do roli matki i wychowywaniem dzieci podczas trzech pierwszych 

miesięcy po narodzinach. Ponadto odkryto, że styl wychowawczy matek z zaburzeniami jedzenia cechuje 

pesymizm i sceptycyzm (Berg-Nielsen, Vikan i Dahl, 2002). Jedno z badań (Pui-yee, So-kum i Kwok-lai, 

2006) odkryło, że słabe przywiązanie matki z historią bulimii do dziecka w okresie ciąży skutkuje 

nasileniem symptomów choroby w tym okresie. 

Zerwas i współpracownicy (2012) postawili hipotezę, że matki z zaburzeniami odżywiania będą 

częściej oceniać negatywnie temperament swoich dzieci niż zdrowe kobiety. W celu weryfikacji tej 

hipotezy, przebadali oni 3013 matek z zaburzeniami odżywiania (44 z anoreksją,  436 z bulimią, 2475 

cierpiących na kompulsywne przejadanie się i 58 z rozpoznaniem niespecyficznego zaburzenia odżywiania 

– typu przeczyszczającego). W celu analizy danych, zastosowano model proporcjonalnych szans regresji 

logistycznej i odkryto, że matki z zaburzeniami odżywiania mogą oceniać ich dzieci jako „trudniejsze” z 
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powodu błędów, jakie same popełniają podczas przetwarzania informacji, istnieje jednak pewna grupa 

dzieci tych matek, które mogą rzeczywiście sprawiać trudności wychowacze. Warto podkreślić, że 

negatywna percepcja temperamentu dziecka przez matkę, może stanowić czynnik utrudniający prawidłowy 

rozwój emocjonalny tegoż dziecka.  

Istnieją sprzeczne dane dotyczące poziomu świadomości i zatroskania matek z zaburzeniami 

jedzenia odnośnie dobrostanu ich dzieci, z  jednej strony istnieją doniesienia wskazujące, że matki te 

bardzo martwią się o zdrowie dzieci (np. Franzen i Gerlinghoff, 1997), z drugiej zaś w niektórych pracach 

stwierdza się, że te matki nie są szczególnie zainteresowane niską wagą czy niskim wzrostem dziecka (np. 

Hodes,Timimi i Robinson, 1997). Mazzeo i współpracownicy (2005), które przeprowadziły badania na 

grupie ośmiu matek z zaburzeniami jedzenia, zidentyfikowały kilka tematów, które wyłoniły się podczas 

wywiadów z tymi matkami, były to: silne zatroskanie o potencjalnie destrukcyjny wpływ chorej matki na 

dziecko, zachowania związane z jedzeniem, obraz ciała, samoocena. Matki wyznawały, że czują się źle 

przygotowane do monitorowania diety dzieci i martwiły się, że być może przekarmiają lub niedokarmiają 

je. One martwiły się również, że być może nieprawidłowo rozpoznają wczesne sygnały zaburzenia 

jedzenia u dzieci i oczekiwały pomocy w ich ochronie przed zalewem popularnych informacji o 

standardach idealnego wyglądu. W innym ciekawym badaniu, matki z zaburzeniami jedzenia, posiadające 

dzieci w wieku przedszkolnym, wyrażały lęk dotyczący transmisji międzypokoleniowej ich postaw i 

zachowań związanych z jedzeniem (Bryant-Waugh i in., 2007, 2007b). Okazało się, że matki odczuwały, iż 

ich zwiększona troska co do posiłków, zdominowała życie rodzinne (Bryant-Waugh i in., 2007b). Dane z 

wywiadów  uzyskane od ośmiu norweskich matek leczonych na zaburzenia jedzenia na oddziałach 

psychiatrycznych (Rørtveit, Åström i Severinsson, 2009) ujawniły wszechogarniające poczucie winy wśród 

matek z zaburzeniami jedzenia i nadmierne zaabsorbowanie swoją chorobą. Ponadto studia przypadku 

wykazały, że matki z zaburzeniami odżywiania doświadczają bycia „nie dość dobrą matką” i martwią się 

wpływem, jaki ich choroba może mieć wpływ na dzieci (Rørtveit, Åström i Severinsson, 2009). Matki te 

mówiły o trudnym czasie, kiedy ich potrzeby dbania o siebie i zmagania się z chorobą zderzały się z ich 

próbami sprostania roli rodzica (Bryant-Waugh I in., 2007a, 2007b). Obawiały się, że ich relacja z dziećmi 

może ucierpieć z powodu ich negatywnych emocji, braku zaufania w swoje możliwości i zwiększonej 

potrzeby kontroli, co może prowadzić do braku elastyczności i sztywności w pełnieniu przez nie roli matki 

(Bryant-Waugh i in., 2007a). Kilka badań eksplorowało związek między macierzyństwem z zaburzeniem 

odżywiania matki i jej dobrostanem. Franzen i Gerlinghoff (1997) opisując historie chorych matek w 

ramach studiów przypadków, odkryli, że wyzwanie, jakim jest macierzyństwo oraz brak konstruktywnej 

strategii radzenia sobie z nim, bardzo utrudniają zdrowienie, natomiast niewątpliwie spotrzeżenia matek, 

że ich choroba wpływa negatywnie na dzieci, stanowi główną przyczynę poszukiwania przez nie pomocy. 

Matki te przyznają, że potrzeby dzieci traktują jako czynniki motywujące je lub zniechęcające je do 

jedzenia, co czasami skutkuje pozytywnymi zmianami (Bryant-Waugh i in., 2007b). 

Badanie, które przeprowadzili von Soest i Wichstrom (2008) trwające sześć lat, obejmujące 1206 

początkowo bezdzietnych kobiet ujawniło, że te badane, które stały się matkami w czasie trwania badania, 

wykazywały większą redukcję symptomów zaburzenia jedzenia w porównaniu z nadal bezdzietnymi 
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kobietami. Oznacza to, że macierzyństwo ma ogólnie rzecz biorąc pozytywny wpływ na przebieg 

zaburzenia jedzenia. Chociaż istnieje pewne wsparcie empiryczne dla hipotezy, że troska matek o dzieci 

przeważa nad wpływem ich choroby na dzieci, dane są na tyle nieliczne i niekonkluzywne, że konieczne 

jest przeprowadzenie dalszych badań w tym obszarze.  

 

6. Implikacje terapeutyczne 

 

Niewątpliwie zrozumienie doświadczeń matek z zaburzeniami jedzenia może pomóc w 

zaplanowaniu pomocy udzielanej tej grupie chorych. Należy pamiętać, że pojawienie się choroby znacznie 

wyprzedza postawienie diagnozy, z tego względu środowisko rodzinne wydaje się być idealne dla 

wczesnego rozpoznawania nawrotów choroby u matki i sygnałów zaburzenia jedzenia u dziecka. Czas 

macierzyństwa może być dla takiej kobiety przytłaczający, gdyż czując, że znajduje się „w uścisku” 

choroby i nie potrafiąc myśleć o czymkolwiek innym, wydaje się pozostawać sam na sam z problemem 

destrukcyjnego wpływu jej choroby na dzieci. Aktywna koncentracja na tej tematyce, umożliwia matce 

przyjrzenie się własnym problemom, co skutkuje redukowaniem jej problematycznych zachowań, 

mających wpływ zarówno na nią, jak i na dzieci (Barnett, Buckroyd i Windle, 2005). Należy rozważyć 

potencjalną wartość programów edukacyjnych i wsparcia dla matek z zaburzeniami odżywiania, ponieważ 

jedynie wczesna interwencja może przerwać błędne koło związane z chorobą matki i wpływem tej 

choroby na rozwijające się dziecko (Campol, 2011). Świadomość odmienności wyzwań stojących przed 

matkami z zaburzeniami jedzenia oraz korzystnego wpływu macierzyństwa na tę chorobę, może pomóc w 

planowaniu leczenia tej specyficznej grupy pacjentów. Mając na uwadze, że kobiety te muszą integrować 

tożsamość kobiety z zaburzeniem odżywiania z tożsamością matki, niezbędne jest zapewnienie przez 

zespół zajmujący się leczeniem tej grupy pacjentek warunków, w których mogą one dzielić się 

doświadczeniami i obawami dotyczącymi ich choroby oraz ich bycia matką. Należy podkreślić, że dla 

kobiet z zaburzeniami jedzenia wielkie wyzwanie stanowi poszukiwanie pomocy (Barnett, Buckroyd i 

Windle, 2005; por. Slade, 1997). Jak w przypadku matek z innymi zaburzeniami psychicznymi, matki z 

zaburzeniami jedzenia z wielką trudnością decydują się na poszukiwanie wsparcia nie tylko z powodu 

społecznego stygmatyzowania i lęku przed niezrozumieniem (Barnett, Buckroyd i Windle, 2005), ale także 

z obawy, że po przyznaniu się, że nie radzą sobie z tą trudną sytuacją, zostaną zakwestionowane ich 

umiejętności jako matki (Davies i Allen, 2007; Vallido i in., 2010), kobiety te również obawiają się, że 

służby zajmujące się pomocą społeczną odbiorą im dziecko (Barnett, Buckroyd i Windle, 2005). Podobnie 

jak matki cierpiące na inne zaburzenia psychiczne, zazwyczaj o charakterze chronicznym, matki te 

przyznają, że nie uzyskują dostatecznego wsparcia ze strony profesjonalistów (Davies i Allen, 2007; 

Barnett, Buckroyd i Windle, 2005; Vallido i in., 2010). Planując leczenie tej grupy pacjentów, należy 

rozpatrywać ich tożsamość jako pacjentki i jako matki, gdyż istotne dla poprawy ich zdrowia jest nie tylko 

leczenie choroby, ale także konstruowanie ich tożsamości jako dobrej matki (Davies i Allen, 2007). Matki 

zdają sobie sprawę z ciężkiego obciążenia dzieci faktem, że są one chore, jednak ta świadomość motywuje 

je do poszukiwania konstruktywnych strategii radzenia sobie z trudną sytuacją. Interwencje, które skupiają 
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się na specyficznych troskach matek w zaburzeniami jedzenia, powinny zatem włączać nacisk na 

wzbogacanie strategii potrzebnych do łagodzenia destrukcyjnego wpływu zaburzenia jedzenia matki na 

dzieci, koncentrację na takim poznawczym przeformułowaniu, które zwiększyłoby zaufanie kobiety do 

swoich sprawności rodzicielskich, wysiłki ukierunkowane na polepszenie relacji matka-dziecko oraz 

zmianę postaw matki w stosunku do pokarmu, wagi i obrazu ciała. Wykazano, że dzieci matek z 

zaburzeniami jedzenia internalizują ich postawy i zachowania, niestety programy zapobiegające 

zaburzeniom jedzenia u takich dzieci są skierowane do dzieci w wieku 7 lat i wzwyż i są one realizowane w 

szkołach, a zatem nie obejmują matek (por. Shisslak i Crago, 1994; Stice, Agras i Hammer, 1999; Levine i 

Piran, 2001). Jest to zadziwiające, zwłaszcza, że wielu badaczy odkryło, iż matki z zaburzeniami jedzenia 

mogą odgrywać istotną rolę w rozwinięciu przez ich dziecko podobnego zaburzenia (Evans i le Grange, 

1995, Stein i Woolley, 1996). Barnett, Buckroyd i Windle (2005) opisują program zapobiegający 

zaburzeniom jedzenia u dzieci poniżej 13 roku życia. Założono, że jeśli matki odważą się zmienić swoje 

destrukcyjne zachowanie, które ich dzieci prawdopodobnie modelują, wówczas przełamany zostanie 

dysfunkcjonalny cykl. Barnett, Buckroyd i Windle (tamże) przeprowadzili badania ilościowe i jakościowe 

przy pomocy standaryzowanych narzędzi i częściowo-ustrukturalizowanych wywiadów przed i po 19 

tygodniowej terapii grupowej oraz po 6 i 12 miesiącach od jej zakończenia. Badana grupa składała się z 

ośmiu matek oraz w ramach projektu utworzono jedno studium przypadku, które zostało szczegółowo 

opisane przez badaczy. Wstępne analizy wykazały, że wsparcie grupy terapeutycznej, umożliwiło matce 

opisywanej w studium przypadku, dokonanie refleksji, a mianowicie stała się ona bardziej świadoma 

swojego dysfunkcjonalnego zachowania i bardziej uzdolniona do poszukiwania jego przyczyn. To 

doprowadziło do poprawy jej stanu zdrowia, a także stała się ona bardziej wrażliwa na potrzeby dziecka. 

Niewątpliwie w różnych fazach macierzyństwa będą pojawiały się odmienne troski, jak i unikalne tematy 

związane ze specyficznymi potrzebami danego dziecka. Można również podejrzewać, że istnieje różnica 

między macierzyńskimi doświadczeniami i obawami matek z anoreksją i matek z bulimią, jednakże obie te 

grupy zbliżają do siebie pewne wspólne tematy, które odkryły przeprowadzone badania (np. Tuval-

Mashiach i in., 2012).  

 

Uwagi końcowe 

 

Matki z zaburzeniami odżywiania stanowią szczególną grupę pacjentek, nie tylko ze względu na 

trudną do wyleczenia, często chroniczną chorobę, ale również, a może przede wszystkim, ze względu na 

ich relacje z dziećmi. Dzieci te mogą być narażone na destrukcyjny wpływ choroby matki, ale również 

mogą ją motywować do zdrowienia. Z jednej strony, choroba może utrudniać koncentrację na dzieciach, z 

drugiej zaś strony, może sprawiać, że chora matka jest bardziej uwrażliwiona na ich potrzeby. Nie można 

powiedzieć, że choroba znajduje się dla takich matek na pierwszym miejscu, gdyby tak było, badaczom nie 

udałoby się zgromadzić tylu ich wypowiedzi, które zaskakują wnikliwością obserwacji życia rodzinnego. 

Jedno jest pewne, doświadczenia matek z zaburzeniami jedzenia są niezwykle bogate i warte ciągłej 

eksploracji, wskazują na obawy, często o charakterze rozterek moralnych, dotyczące dobra dzieci. Warto 
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to, co już wiemy na ten temat, wykorzystać konstruktywnie, planując adekwatne wsparcie psychologiczne 

dla chorych matek oraz ich dzieci, aby przerwać błędne koło nieprawidłowego jedzenia i towarzyszących 

temu negatywnych emocji. Skoro, jak przyznała jedna z chorych matek, dzieci ją „uskrzydlają”, wrto 

wykorzystać jak najlepiej ten jeszcze niezbadany potencjał terapeutyczny. 
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