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உண்ணல் க�ோளோறு�ள் 
(Eating Disorders)
‘உண்ணல் க�ோளோறு�ள்’ என்பன வழக�த்திற்கு மோறோன 

உ்ணவுணணும் ்பழக�ங�களோடு சம்்பந்ப்பட்ட மனநலப 

்பிரசசசினன�ளோகும். மி�க குனறவோ� அல்லது மி� அ்தி�மோ� 

சோப்பிடுவது, அல்லது உ்டல் என்ட அல்லது உ்டல் வடிவதன்ப ்பற்றசிய 

அக் கயோசனனயில் இருப்பது ஆ�தியன இ்தில் உள்ள்டங�ககூடும். 

இது மி�வும் ்போரதூரமோன்ோ�வும், உயிருககு ஆ்பதது 

வினளவிப்ப்ோ�வும் இருக�லோம், மற்றும் ஒருவரது வோழகன�யின 

அனனதது அம்சங�னளயும் இது ்போ்திக�லோம். 

உண்ணல் க�ோளோறு�ள் ஒரு வோழ்க்�ப்ோ்ணித் தெரிகவோ, 

அல்்லது ெவறோ�ப க்ோயவவிட்ட உ்ணவுப ்ழ்க�க�ோ அல்்ல, 

எநெப ்ோலினத்்ெயும், வய்ெயும் அல்்லது �்லோசோரப 

்வின்பு்லத்்ெயும் கசரநெ எவதரோருவரு்ககும் இது ஏற்்ட்லோம். 

்ோழவோன அல்லது எ்திர்மு�மோன ‘உ்டலனமபபு எண்ணம்’ (body 

image) க�ோணடுள்ளவர்�ளுககு உ்ணவுப்பழக�க க�ோளோறு 

ஒனறு ஏற்்படுவ்ற்�ோன அ்போயம் அ்தி�ம் உள்ளது. நீங�ள் எனன 

சோப்பிடுவது மற்றும் எவவளவு கநரத்திற்கு உ்டற்்பயிற்சசி கசயயலோம் 

எனற க�ள்வி�ள் எழும்க்போது நீங�ள் சசிந்திக�வும், கசயல்்ப்டவும் 

துவஙகும் வி்த்திலும் இ்ற்கு ஒரு ்பஙகு இருக�லோம்.
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ஆஸ்திகரலியக �லோசோரம் மற்றும் சமூ�த்தின �ோர்ணமோ� உ்டல் 

க்ோற்றம் இப்படித்ோன இருக�கவணடும் எனற இன்டயுறோ் 

அழுத்த்தினனயும் ்விர்ப்பது சசிரமமோ� இருக�ககூடும். குறசிப்போ�, 

‘க்போருத்மோன’ (‘ideal’) உ்டலனமபபு எனறு சமூ�ம் நமககுச கசோல்லும் 

வன�யிலோன சரீர அனமபபு்டன நீங�ள் க்போருந்திவரோ்க்போது இது 

சசிரமமோ� இருக�லோம்.  

உண்ணல் க�ோளோறு�ள் என்பன உ்ணனவப ்பற்றசியன மடடும் 

அல்ல. இந்க க�ோளோறு�ளு்டன சம்்பந்ப்பட்ட ந்டதன்முனற�ள் 

ஒரு சமோளிபபுச கசயல்முனற(coping mechanism)யோ�கவோ, 

�டடுப்போடு ்ன ன�யில்்ோன இருக�திறது எனற உ்ணர்னவ 

ஏற்்படுத்திகக�ோள்வ்ற்�ோன்ோ�கவோ இருக�லோம். க்பரும்்போலோன 

கவனள�ளில் ்ப்ற்றம் (anxiety), ‘பீ்திக க�ோளோறு’ (panic disorder) 

மற்றும் ‘க்பருவிருப்பக-�ட்டோய மனப்பிறழவு’ (obsessive-compulsive 

disorder) மற்றும் க்போன்வஸதுக�ளின தீங�ோன ்போவிபபு 

ஆ�தியவற்று்டன கசர்நது உண்ணல் க�ோளோறு�ள் ஏற்்படும். 

்ப்ற்றதன்ப ்பற்றசிய கமல்தி�த ்�வல்�னள ‘்ப்ற்றம் – ஒரு ்�வல்-

ஏடு’ (Anxiety Factsheet)-இல் �ோ்ணலோம். 

உண்ணல் க�ோளோறு�ளில் ்பல வி்ங�ள் உள்ளன. 

ஆஸ்திகரலியோவில் �ோ்ணப்படும் க்போதுவோன மூனறு 

க�ோளோறு�ளோவன: 

�டடுப்டுத்ெ இய்லோ�லும், குறு�திய கநரத்திலும் ஒருவர் 

அளவுக�்திமோ� உண்பதும், அவவோகற க்ோ்டர்நதும் வழனமயோ� 

கசயயகவணடும் எனற வலுக�ட்டோய உ்ணர்விற்கு ஆளோவதும் 

‘�ளியோட்ட-உண்ணல் க�ோளோறு’ (Binge eating Disorder) எனறு 

கசோல்லப்படு�திறது.  

‘புலு�ியோ தெரகவோசோ’ (Bulimia nervosa) எனப்படும் உண்ணல் 

க�ோளோறோனது, அளவிற்�்தி�மோ�, ஆகரோக�தியமற்ற முனறயில் 

உண்பது, ்பிறகு அளவிற்�்தி�மோ� உண்ட்ற்கு ஈடு�டடுவ்ற்�ோ� 

உண்ட உ்ணனவ வோந்தி மூலம் கவளிகயற்றுவது, உண்ணோமல் 

இருப்பது, அ்தியளவு உ்டற்்பயிற்சசி�னள கமற்க�ோள்வது அல்லது க்ப்தி 

மருநது�னள உடக�ோள்வது ஆ�தியவற்னறக குறசிககும். 

‘அதனோதர்கஸியோ தெரகவோசோ’ (Anorexia nervosa) எனும் 

உண்ணல் க�ோளோறோனது, க்போதுமோன அளவிற்கு உண்ணோமல் 

இருநதும் மற்றும்/அல்லது அளவிற்�்தி�மோ� உ்டற்்பயிற்சசி�னளச 

கசயதும் ்மது உ்டல் என்டனய இயனற வனரககும் குனறவோ� 

னவததுகக�ோள்ள ஒருவர் முயற்சசிப்பன்க குறசிககும். ்மது 
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சரீரதன்ப ்பற்றசிய ‘உருககுனலந் �ருதது’ (distorted view) ஒனறசினன 

இவர்�ள் க�ோணடிருக�ககூடும், மற்றும் உணனமயில் இருப்பன் 

வி்ட அவர்�ளுன்டய உ்டல் க்பரி்ோ� இருக�திறது எனறு அவர்�ள் 

எண்ணககூடும். 

‘�றற குறிப்விட்ட உண்ணல் �றறும் உ்ணவு்க க�ோளோறு�ள்’ 

(Other Specified Eating and Feeding Disorders) – மற்ற உண்ணல் 

க�ோளோறு�ளில் சசிலவற்றசிற்�ோன அறசிகுறசி�ள் உங�ளுககு இருக�க 

கூடியன்யும், உ்வோ் உண்ணல் ்பழக�ங�ள், உங�ளது உ்டனலப 

்பற்றசிய சசிந்னன�ள் ஆ�தியவற்னற நீங�ள் க�ோணடிருப்பன்யும் 

இது குறசிககும். 

அறிகுறி�ள் (Symptoms):
உண்ணல் க�ோளோறு�ளுக�ோன அறசிகுறசி�ள் ஆளுககு ஆளும், 

அவர்�ளுககு இருககும் அறசிகுறசி�ளின ்னனமனயயும் க்போறுதது 

மோறு்படும். உங�ளில் �ோ்ணப்படும் அறசிகுறசி�ள் மற்றவர்�ளுககு 

இருககும் அறசிகுறசி�ளில் இருநது மோறு்படடிருந்ோல் உங�ளுககு 

உண்ணல் க�ோளோறு இல்னல எனறு அர்த்மோ�திவி்டோது. இருப்பினும், 

க்போதுவோன சசில அறசிகுறசி�ளில் ்பின வருவன உள்ள்டஙகும்: 

• குறு�திய கநரத்தில், �டடுப்போ்டற்ற வன�யில் மி�வும் குனறவோன, 

அல்லது மி�வும் அ்தியளவு�ளிலோன உ்ணனவ உடக�ோள்ளல்

• உ்ணனவப க்போறுதது, மி�வும் �றோரோன ்பழக�ங�ள், 

ஆசசோரங�ள் அல்லது வழனம�னளக க�ோணடிருத்ல்

• உங�ளுன்டய உ்டல் என்ட அல்லது வடிவதன்ப ்பற்றசிய 

�வனலயில் அ்தியளவு கநரதன்க �ழித்ல்

• மனநதினலயில் ஏற்்படும் மோற்றங�ள்

• உண்ட ்பிறகு, கவணடுகமனகற  வோந்திகயடுத்ல்

• உ்ணவு சம்்பந்ப்படடிருக�க கூடிய சமூ� நதி�ழசசசி�னளத 

்விர்த்ல்

• உங�ளுககுப ்பிடித்மோனனவயோ� இருந் சமூ�க குழுக�ள், 

க்போழுதுக்போககு�ள், அல்லது குடும்்ப வோழகன�யிலிருநது 

்பினவோங�ல்

• கசரிமோனப ்பிரசசசினன�ள் அல்லது ஒருவருன்டய வயது மற்றும் 

உயரத்திற்கு ஏற்றன் வி்ட மி�வும் அ்தி�மோன அல்லது குனறந் 

என்ட க்போனற உ்டல்ரீ்தி அறசிகுறசி�ள்

�ோர்ணங�ள் (Causes):
உண்ணல் க�ோளோறு�ள் என்பன அகந� வி்டயங�ளின �லனவ 

ஒனறசினோல் ஏற்்ப்டககூடிய சசிக�லோன மனநலப ்பிரசசசினன�ளோகும். 

ஒருவரது மரபு, ‘ஹோர்கமோன’�ளில் ஏற்்படும் மோற்றங�ள், மற்றும் ்ன-

நம்்பிகன� அல்லது சுய-ம்திபபு இனனம, முழுனமததுவ நோ்டல், க�லிக 

க�ோடுனம (bullying), அல்லது ்படிபபு அல்லது கவனலயில் உள்ள 

சசிரமங�ள் க்போனற உளவியல் சோர்ந் அல்லது சமூ�க �ோர்ணி�ள் 

ஆ�தியன இ்தில் உள்ள்டங�ககூடும். 

�லோசோரங�ளுககு இன்டகயயோன கமோ்லோனது உ்டல் அனமப்பின 

மீதுள்ள அ்திருப்தி அல்லது உண்ணல் க�ோளோறு ஒனறு 

உருவோவ்ற்�ோன ஆ்பத்தினன அ்தி�ரிக�ககூடும். �லோசோரரீ்தியோ�ப 

்பரநது்பட்ட CALD ்பினபுலங�னளச கசர்ந் மக�ளுக�ோன ஆ்பததுக 

கூறு�ளில் ்பின வருவன உள்ள்டஙகும்: 

• உ்டல் வடிவம் மற்றும் ்பருமன ஆ�தியவற்னறப ்பற்றசிய கமனல 

நோடடுக �ருததுக�னள நீண்ட�ோலமோ� எ்திர்க�ோள்வ்ோனது 

குனறந் சுய-ம்திப்பிற்கு வழிவகுக�ககூடும், மற்றும் 

உண்ணல் க�ோளோறு ஒனறு ஏற்்படுவ்ற்�ோன ஆ்பத்தினன 

அ்தி�ரிக�ககூடும்.  

• புலபக்பயர்வு மற்றும் பு்தியக்ோரு �லோசோரத்திற்க�ற்்பத ்ம்னம 

மோற்றசியனமததுகக�ோள்ள முயற்சசித்ல் ஆ�தியவற்றசினோல் 

ஏற்்படும் மன அழுத்மோனது உண்ணல் க�ோளோறு�ள் 

ஏற்்படுவ்தில் ்பங�ளிபபு கசயயககூடும். 1  Body image disorders - Butterfly Foundation - https://butterfly.org.au/body-image/can-
body-image-issues-be-serious/body-image-disorders/

https://butterfly.org.au/body-image/can-body-image-issues-be-serious/body-image-disorders/
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• ‘அ்திர்சசசிககுப ்பிற�ோன மன அழுத்க க�ோளோறு’ (post-traumatic 

stress disorder)-இற்கு ஆளோகும் �லோசோர மற்றும் அரசசியல்ரீ்திப 

பு�லி்டம் நோடு்பவர்�ளுககு உண்ணல் க�ோளோறு ஒனறு 

ஏற்்படுவ்ற்�ோன ஆ்பதது இருககும்.
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ஆெரவுெவவி த்றல் (Getting support):
உண்ணல் க�ோளோறு�ளுககு கசயலூக�மோன முனறயில் 

சசி�திசனசயளிக� இயலும். ஆரம்்ப நதினல�ளிகலகய துரி்மோ�த 

்னலயிடடு உ்வுவது அனனதது உண்ணல் க�ோளோறு�னளயும் 

கு்ணப்படுததுவ்தில் �தின்டககும் ்பலோ்பலன�னள கமம்்படுததுவ்தில் 

உ்வும். கு்ணமன்டவிற்கு மோ்ங�ள் அல்லது வரு்டங�ள் ஆ�லோம், 

ஆனோல் க்பரும்்போனனமயோனவர்�ள்  கு்ணமன்ட�தினறனர் .

உங�ளுகக�ோ, உங�ளுன்டய அன்பிற்குரிய ஒருவருகக�ோ 

உண்ணல் க�ோளோறு இருக�ககூடும் எனறு நீங�ள் 

�வனலப்படடுகக�ோணடிருந்ோல், ்யவு கசயது உங�ளுன்டய 

மருததுவரு்டன க்ோ்டர்புக�ோள்ளுங�ள். உண்ணல் 

க�ோளோறு�ளுககுச சசி�திசனசயளிப்ப்தில் உங�ளுன்டய மருததுவர் 

ஒரு வல்லுநரோ� இல்லோமலிருக�லோம், ஆனோலும், உண்ணல் 

க�ோளோறசினோல் ஏற்்படடுகக�ோணடிருககும் அறசிகுறசி�னள ம்திபபீடு 

கசயயவும், உண்ணல் க�ோளோறு சசிறபபுமருததுவ கசனவககு 

உங�னளப ்பரிநதுனரக�வும் அவரோல் இயலும். 

சி�ிச்ச�ள் (Treatment):
உண்ணல் க�ோளோறு�ளுக�ோன சசி�திசனச மற்றும் �டடுப்போடடிற்�ோன  

அணுகுமுனற ஒழுஙகு�ள் ்பல உள்ளன, மற்றும் மி�ப க்போருத்மோன 

முனற எது என்பது உண்ணல் க�ோளோறசின வன�னயயும், அ்ன 

தீவிரதன்யும், அ்ரவு்வினயப க்பற்றுவரும் ந்பருன்டய  

விருப்பதக்ரிவு�ள் மற்றும் அவரது ்னிப்பட்ட சூழல்�ள் 

ஆ�தியவற்னறயும் க்போறுதது மோறு்படும்.

சசி�திசனசயில் உள்ள்டங�க கூடியன:

• உங�ளுன்டய சசிந்னன�ள், உ்ணர்சசசி�ள், 

மற்றும் ந்டதன்ப்பஙகு�னள ஆயநது அவற்னற 

விளங�திகக�ோள்வ்ற்�ோ�   மன-நலத க்ோழிலர் ஒருவரு்டன 

குறசிப்பிட்ட ஒரு �ோலப ்பகு்தியில் ்வறோ் அமர்வு�ளில் 

கமற்க�ோள்ளப்படும் ‘உனரயோ்டல் சசி�திசனசமுனற�ள்’ (talking 

therapies).

• சமநதினலப்படுத்ப்பட்ட மற்றும் �வனமோன உண்ணல் 

்பழக�ங�ளில் உ்வுவ்ற்�ோ� ‘உ்ணவுமுனற வல்லுநர்’ (dietitian) 

ஒருவரு்டனோன உ்ணவுத்திட்டக �ல்வி.

• ‘உனரயோ்டல் சசி�திசனசமுனற’(talk therapy)யு்டன, மனசகசோர்வு 

மற்றும் ்ப்ற்ற உ்ணர்வு�னளக குனறப்ப்ற்�ோ� மருநது�ள் 

்பயன்படுத்ப்ப்டலோம். 

• நீண்ட �ோலமோ� க்னவக�்தி�மோயக குனறந் உ்டல்-என்டகயோடு 

இருப்பது எலும்பு-சக்திக குனறவிற்கு வழிவகுக�ககூடுமோ்லோல் 

உங�ளுன்டய எலும்பு�ளின ஆகரோக�தியதன்ச கசோ்திப்ப்ற்�ோ� 

‘எகஸ-கர’ ்ப்டச கசோ்னன ஒனனற உங�ளுன்டய மருததுவர் 

கமற்க�ோள்ளக கூடும். 

• மருததுவ ரீ்தியோன ஆ்பத்தில் இருப்பவர்�ளுககு மருததுவமனனச 

சசி�திசனச க்னவப்ப்டககூடும். 

உண்ணல் க�ோளோறு ஒனறு இருககும் ஒருவரது குடும்்பத்தினரும், 

நண்பர்�ளும் அடிக�டிக குழப்பத்திற்கும், துயரங�ளுககும் 

ஆளோ�ககூடும். ஆ்ரவு்வி, �ல்வியறசிவு, இதது்டன இனனும் நல்ல 

சமூ�ப புரி்ல் ஆ�தியன இ்ற்�ோன சசி�திசனச�ளின முக�தியமோன 

அங�ங�ளோகும். 

மனநல உ்வினய நோடும்க்போது உங�ளுன்டய மருததுவரி்டமிருநது 

ஆரம்்பிப்பது நல்லது. க்ோழில்ரீ்தியோன உ்வி�னள நோடுவன்ப 

்பற்றசிய கமல்தி�த ்�வல்�னள ‘Getting Professional Mental Health Help’ 

(‘த�ொழில்ரீ�ி மன நல உ�வி தெறல்’) எனும் வரினசதக்ோ்டரில் உள்ள 

்�வல் ஏடு க�ோணடுள்ளது.  

‘்பட்டர்ஃபனள க்சசிய உ்வித க்ோனலக்பசசி இன்ணப’(Butterfly  

National Helpline)பு்டனும் நீங�ள் க்ோ்டர்புக�ோள்ளலோம். ‘்பட்டர்ஃபனள 

நதிறுவனம்’ (Butterfly Foundation) என்பது, உ்ணவுண்ணல் க�ோளோறு�ள் 

மற்றும் ‘சரீர �ருததுரு’ (body image) ்பிரசசசினன�ளோல் ்ோக�முற்றுள்ள 

அனனதது ஆஸ்திகரலியர்�ளுககும், அவர்�ளுககு ஆ்ரவு்வியோ� 

இருநதுவரும் குடும்்பத்தினர், நண்பர்�ள் மற்றும் சமூ�த்தினர் 

ஆ�திகயோருககுமோன க்சசிய அற ஸ்ோ்பனமோகும். ்�வல்�ள், 

சு�ோ்ோரத க்ோழிலர்�ள் மற்றும் அறசிவுனரயோகலோசனன�ளுக�ோன 

்பரிநதுனர�னள இவர்�ளோல் அளிக� இயலும். க்ோ்டர்பு: 

• Butterfly.org.au

• கமோழிக்பயர்பபு கசனவ�ளுககு: 131 450-ஐ அனழதது 

‘்பட்டர்ஃபனள நதிறுவன உ்வித க்ோனலக்பசசி இன்ணப’ (Butterfly 

Foundation’s Helpline) பு்டன க்ோ்டர்பு ஏற்்படுத்தித ்ருமோறு 

க�ளுங�ள்

• ‘வனலயுனரயோ்டல்’ (webchat) மற்றும்  மினனஞசல் கசனவ�ளும் 

�தி்டககும்

உங�ளு்ககு இபக்ோது உெவவி 
கெ்வப்ட்டோல்

எவகரனும் ஒருவர் ்னகக�ோ, மற்றவர்�ளுகக�ோ தீஙகு 

இனழக�ககூடும் எனறு நீங�ள் நதினனத்ோல்,  

அவசர உ்வினய நோடுங�ள்.

அவசர�ோ்ல கச்வ�்ள அ்ழயுங�ள்

‘மூனறு பூஜயம்’ (000) எனற இலக�த்தினன அனழயுங�ள்

‘உயவிர�ோபபு இ்்ணப’(Lifeline)்வி்ன அ்ழயுங�ள்

13 11 14 – ஐ அனழயுங�ள்

இநெத் ெ�வல்-ஏடடி்னப ்றறி 
இந்த ்�வல்�ள் மருததுவ அறசிவுனர அல்ல. இனவ க்போதுவோனனவ, 
மற்றும் உங�ளுன்டய ்னிப்பட்ட சூழல்�ள், உ்டல்ரீ்திப க்போது நலம், 
மனநதினல அல்லது மனநலத க்னவ�ள் ஆ�தியவற்னற இனவ 
�ருத்தில் க�ோள்ளவில்னல. உங�ளுகக�ோ, மற்ற ஒருவருகக�ோ 
இருககும் கநோய நதினலனயக �ண்டறசிய அல்லது அ்ற்குச 
சசின�சசசியளிப்ப்ற்�ோ� இந்த ்�வல்�னளப ்பயன்படுத்ோதீர், 
மற்றும் இந்த ்�வல்�ளில் உள்ள ஏ்ோவக்ோனறசின �ோர்ணமோ� 
மருததுவ அறசிவுனர�னள ஒருக்போதும் புறக�்ணிக�ோதீர், அல்லது 
மருததுவ அறசிவுனர நோடுவன்த ்ோம்ப்படுத்ோதீர். மருததுவ 
சம்்பந்ப்பட்ட க�ள்வி�ள் எ்னனயும் ்கு்தி க்பற்ற சு�ோ்ோரப 
்பரோமரிபபுத க்ோழில்வல்லுனர் ஒருவரி்டம் க�ட� கவணடும். சநக்�ம் 
இருந்ோல், ்யவு கசயது மருததுவ அறசிவுனரனய நோடுங�ள். 

மூ்லவளங�ள் (Sources)

Butterfly Foundation - Body image disorders - Butterfly Foundation -    

https://butterfly.org.au/body-image/can-body-image-issues-be-
serious/body-image-disorders/

Butterfly Foundation - People from multicultural communities - Butterfly 
Foundation -  

https://butterfly.org.au/eating-disorders/who-does-it-affect/
people-from-multicultural-communities/ 
Mental Health Foundation UK.  – Eating disorders -  

https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/e/eating-disorders
Embrace Multicultural Mental Health’s CALD Mental Health Consumer 
மற்றும் ‘்பரோமரிப்போளர் குழு’ அ�தியவற்றசின அங�த்வர்�ளி்டமிருநது 
க்பறப்பட்ட �ருததுக�ள்/்�வல்�னள இந்த ்�வல் ஏடு 
உள்ள்டக�தியுள்ளது. 

்�வல் ஏடடின ஆக�ம்: 

Embrace Multicultural Mental Health 
Mental Health Australia
9-11 Napier Close
Deakin, ACT 2600
T +61 2 6285 3100 
E multicultural@mhaustralia.org
embracementalhealth.org.au

2  People from multicultural communities - Butterfly Foundation - https://butterfly.org.au/
eating-disorders/who-does-it-affect/people-from-multicultural-communities/

2021 ஆம் ஆணன்டய கவளியீடு
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