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Terapia poznawczo-behawioralna  
zaburzeń odżywiania 
Wszechstronny przewodnik terapeutyczny

W książce przedstawiono stosowanie zasad terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu pacjentów 
z szeroko pojętymi zaburzeniami odżywiania: zarówno tych, którzy przejawiają jednoznaczne 
objawy, jak i tych z bardziej złożonymi problemami i zaburzeniami współwystępującymi. Przyjęto 
w niej bardzo pragmatyczny punkt widzenia. Książka powstała na podstawie opublikowanych 
danych, podkreślono w niej jednak znaczenie zindywidualizowanej pracy z pacjentem, opartej 
na zasadach postępowania klinicznego. Przedstawione zostały techniki reprezentujące szeroki 
kontekst kliniczny, odpowiednie dla pacjentów w różnym wieku i na różnych etapach leczenia 
(od diagnozy po zakończenie terapii). Zaakcentowano relacje między teorią i praktyką, aby 
podkreślić znaczenie elastycznego stosowania umiejętności w nowych sytuacjach. Zamieszczone 
opisy przypadków, a także fragmenty rozmów z pacjentami pozwalają zademonstrować działanie 
opisywanych zasad w praktyce. Na końcu znajduje się zestaw materiałów, które mogą być 
przydatne dla pacjentów oraz klinicystów. Książka ta może być ważną lekturą dla wszystkich osób 
stykających się z zaburzeniami odżywiania: psychologów, psychiatrów, personelu medycznego, 
terapeutów zajęciowych, doradców i dietetyków. 
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Przedmowa

W niniejszej książce przedstawiono stosowanie terapii poznawczo-behawioralnej 
(TPB) w leczeniu szerokiego zakresu zaburzeń związanych z odżywianiem. Ma ona 
służyć jako narzędzie przydatne w praktyce klinicysty, nie zawiera natomiast 
wyczerpującego przeglądu badań (patrz niżej). Książka ta stanowi efekt doświadczeń 
zespołu, który jest mocno związany z nurtem TPB i w trakcie dłuższego czasu pracy 
z pacjentami opracował szereg metod, które przyczyniają się do wyzdrowienia osób 
cierpiących na zaburzenia odżywiania. Metody te opierają się na połączeniu:
•  istniejących technik z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej – opisywanych 

w literaturze dotyczącej TPB oraz poświęconej zaburzeniom odżywiania,
•  informacji klinicznych z różnych źródeł,
•  oryginalnego wkładu naszego zespołu.

Nie przedstawiliśmy danych na temat terapii, metod leczenia czy patologii 
leżących u podstaw zaburzeń odżywiania, ponieważ istnieje wiele znakomitych prac 
przeglądowych, wskazujących na to, że TPB jest skutecznym narzędziem w przypadku 
zaburzeń typu bulimii (por. Fairburn & Harrison, 2003; National Institute for Clinical 
Excellence, 2004). Opracowania te wykazują, że w przypadku bulimii (bulimia 
nervosa) oraz kompulsywnego objadania się TPB jest metodą leczenia równie dobrą 
jak inne formy terapii, zarówno psychologicznej, jak i farmakologicznej, a często 
okazuje się od nich skuteczniejsza. Jednocześnie wspomniane raporty zwracają uwagę 
na ograniczenia TPB – nawet kiedy skrupulatnie przestrzega się zasad TPB, wielu 
pacjentów leczonych za pomocą tego podejścia nie wraca do zdrowia. Z naszych 
doświadczeń wynika jednak, że podczas stosowania TPB w przypadkach zaburzeń 
odżywiania mamy do czynienia z określonym zbiorem problemów: 
• TPB jest często stosowana w sposób sztywny, koncentrując się na protokołach, 
a nie na leżących u ich podłoża zasadach poznawczo-behawioralnych;
• Większość takich protokołów została opracowana dla pacjentów z bulimią lub 
kompulsywnym objadaniem się. Znacznie mniej dostępnych opracowań dotyczy 
osób z anoreksją (anorexia nervosa), a w przypadku innych zaburzeń nieokreślonych 
inaczej (które stanowią większość przypadków – por. Fairburn & Harrison, 2003) 
w ogóle ich nie ma;
• Większość protokołów nie daje wskazówek odnoszących się do występowania 
zaburzeń towarzyszących (np zaburzenie lękowe lub osobowości);
• Wielu praktyków, deklarujących pracę w ramach TPB, nie stosuje tej metody 
w odpowiedni sposób. W łagodniejszej postaci problem ten sprowadza się do 
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korzystania z przestarzałych protokołów, w wersji poważniejszej – terapia jest 
określana jako TPB, choć w rzeczywistości nie ma ona nic wspólnego z tym podejściem 
(por. Tobin, 2005).

Książka przeznaczona jest dla osób, które zamierzają stosować TPB w sposób, 
który może być pomocny dla pacjentów z szerokim spektrum zaburzeń, zarówno tych, 
przejawiających jednoznaczne objawy, jak i tych z bardziej złożonymi problemami 
i współwystępującymi patologiami. Uprzedzamy, że wielu pacjentów nie będzie się 
kwalifikowało do terapii poznawczo-behawioralnej – w ich przypadku bardziej naglące 
mogą się okazać potrzeby związane z fizyczną stabilizacją, bądź też sytuacja, w jakiej 
się znajdują, wyklucza stosowanie TPB.

Zważywszy na różnorodność pacjentów, nie jest możliwe opracowanie jednego, 
uniwersalnego protokołu, który znalazłby zastosowanie we wszystkich przypadkach. 
Dlatego niniejsza książka nie prezentuje protokołu per se, lecz raczej opiera się 
na zasadach poznawczo-behawioralnych. Oczywiście istnieją pewne kluczowe 
przekonania i zachowania, które muszą stać się przedmiotem terapii, oraz zadania, 
które należy wykonać; niektóre z nich wymagają szybszej od innych interwencji. 
Jednakże, dobra znajomość zasad leżących u podłoża TPB jest najważniejszym 
narzędziem, jakim dysponują klinicyści. Na przykładzie opisów przypadków 
przedstawiamy działanie tych zasad i narzędzi w praktyce. Aby uprościć wywód, 
w całym tekście odwołujemy się do pacjentów płci żeńskiej przez wzgląd na znacznie 
większą liczbę kobiet w grupie osób z zaburzeniami odżywiania. Książka ta opiera 
się jednak na doświadczeniach pochodzących z pracy terapeutycznej z kobietami 
i mężczyznami, dlatego niezależnie od płci pacjenta odwołujemy się do tych samych 
zasad. Staramy się także używać określenia „klinicysta”, a nie „terapeuta”. Jest to dla 
nas ważne rozróżnienie, ponieważ wyznajemy zasadę, że w ramach TPB „terapeuta” 
oznacza raczej rolę niż osobę. Aby przynieść pożądane rezultaty, TPB musi się opierać 
na stopniowym, postępującym w miarę leczenia  przekazywaniu przez klinicystę roli 
„terapeuty” pacjentowi. W przeciwnym razie dokonanie zmiany u tej osoby oraz jej 
utrwalenie może okazać się trudne. Czytelnik zauważy także, że stosujemy określenie 
„pacjent”, a nie „klient” czy „usługobiorca”.  Zdecydowaliśmy się na to nie ze względu 
na wybrany model teoretyczny, ale dlatego, że osoby cierpiące na te zaburzenia 
w warunkach klinicznych wolą to określenie. Na koniec, zakładamy, że większość 
pracy klinicznej będzie realizowana w trybie ambulatoryjnym. Nie oznacza to jednak, 
że TPB nie może być wykorzystywana w stosunku do osób zakwalifikowanych do 
opieki dziennej lub leczenia stacjonarnego.

Zanim rozpoczniemy, pragniemy wyrazić naszą wdzięczność wielu klinicystom, 
którzy zainspirowali naszą pracę. Równie intensywnie pomagali nam nasi pacjenci, 
którzy wspierali nas jako koterapeuci podczas własnej terapii. Ta wspólna wytężona 
praca służyła poszukiwaniu rozwiązań dla problemów, z którymi się zetknęliśmy. 


