Τέζη Διαηροθικής διαηαρατής
Χξεζηκνπνηήζηε απηό ην αληρλεπηηθό κέηξν γηα λα ζαο βνεζήζεη λα πξνζδηνξίζεηε
αλ κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα δείηε έλαλ επαγγεικαηία πγείαο γηα ηε δηάγλσζε
θαη ζεξαπεία ηεο αλνξεμία ή βνπιηκία ή άιιεο δηαηξνθηθήο δηαηαξαρήο.

Οδηγίες: Απηό είλαη έλα κέηξν ειέγρνπ γηα λα ζαο βνεζήζεη λα πξνζδηνξίζεηε εάλ ζα
κπνξνύζαηε λα έρεηε κηα δηαηξνθηθή δηαηαξαρή πνπ ρξεηάδεηαη επαγγεικαηηθή
βνήζεηα. Απηό ην κέηξν ειέγρνπ δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα θάλεη ηελ δηάγλσζε κηαο
δηαηξνθηθήο δηαηαξαρήο ή λα ιάβεη ηε ζέζε, ηελ δηάγλσζε ελόο επαγγεικαηία ή έσο
δηαβνύιεπζε. Γηα ην θάζε εξώηεκα πην θάζε επηιέμεηε ην θαηάιιειν ηεηξαγσλίδην
δίπια ζην ζηνηρείν.
Γέλνο : Άξξελ _____

Θήιπ_____

Ηιηθία: ___________
1. Πξνθαιείηε ηνλ εκεηό γηαηί ληώζεηε θνπζθσκέλε (νο) ζε βαζκό δπζθνξίαο;
Όρη
Μεξηθέο Φνξέο
Σπρλά

0
1
2

2. Αλεζπρείηε γηαηί ράζαηε ηνλ έιεγρν ηνπ πόζν πνιύ ηξώηε;
Όρη
Μεξηθέο Φνξέο
Σπρλά

0
1
2

3. Έρεηε ράζεη πξόζθαηα πεξηζζόηεξα από 7 θηιά ζε πεξίνδν 3 κελώλ;
Όρη
Ναη

0
2

4. Πηζηεύεηε όηη είζηε ρνληξή (νο) όηαλ νη άιινη ζαο ιέλε όηη είζηε πνιύ ιεπηή (νο)?
Όρη
Μεξηθέο Φνξέο
Σπρλά

0
1
2

5. Θα ιέγαηε όηη ην θαγεηό εμνπζηάδεη ηελ δσή ζαο;
Καζόινπ
Κάπνο
Πνιύ

0
1
2

Έρεηε απαληήζεη ζε απηό ην εξσηεκαηνιόγην κε ηέηνην ηξόπν πνπ λα ππνδεηθλύεη όηη
ζήκεξα δελ ππνθέξεηε από κηα δηαηξνθηθή δηαηαξαρή. Δελ πξέπεη λα ην εθιάβεηε
απηό σο δηάγλσζε ή έσο ζύζηαζε γηα ηε ζεξαπεία κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν.
ΣΚΟΡ
Αν ζκόραρες
6 & άνω
4-5
0-3

Τόηε μία…
Δηαηξνθηθή δηαηαξαρή είλαη πνιύ πηζαλή
Δηαηξνθηθή δηαηαξαρή είλαη πηζαλή
Δηαηξνθηθή δηαηαξαρή είλαη απίζαλε

Ασηό δεν είναι διαγνωζηικό εργαλείο!
Εάλ πάζρεηε από ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζαο πξνθαινύλ αλεζπρία θαη παξεκβαίλνπλ
κε ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο ζαο, πξέπεη λα αλαδεηήζεηε άκεζε αληηκεηώπηζε
από έλαλ εθπαηδεπκέλν επαγγεικαηία πγείαο (ςπρίαηξν, θιηληθό ςπρνιόγν, θιηληθό
δηαηηνιόγν) εληόο ηεο θνηλόηεηάο ζαο.
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