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MULTIMEDIA
DVD
DVD 804 Problemy odżywiania, Discovery 1999-2005 (144’)
1. Co ci dolega - grube dzieci (49'),
2. Zmącony umysł - zaburzenia odżywiania się (23'),
3. Jesteś tym, co jesz - otyłość cz. I (24'),
4. Jesteś tym, co jesz - otyłość cz. II (24'),
5. Jesteś tym, co jesz - otyłość cz. III.
DVD 1123 Anoreksja i bulimia, reż. Bartosz Nowakowski, Marcin Wołkowicz, Rubikon, [2010] (25’)
Film składa się z dwóch części - fabularyzowanej, prezentacja zjawiska anoreksji i bulimii w środowisku
młodzieżowym oraz dokumentalnej, wypowiedź specjalisty na temat tych chorób.
Film przeznaczony dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

DVD 1146 Anoreksja, Wydawnictwo Projekt-Kom, 2010 (15’)
(Film z cyklu Nie Zamykaj Oczu)
Film przedstawia prawdziwą historię kiedyś pięknej dziewczyny, która zatraciła się w pogoni
za idealną sylwetką. Film pokazuje nieodwracalne skutki choroby i uświadamia nam do czego
doprowadza anoreksja i jakie spustoszenie sieje w organizmie. Po obejrzeniu filmu warto postawić
sobie pytanie czy cena wyimaginowanej idealnej sylwetki nie jest zbyt wysoka?
Komentarza do filmu udzieliła Pani dr Bernadetta Izydorczyk - specjalista psychologii klinicznej,
certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego.
Film przeznaczony dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

DVD 2170 Zmącony umysł, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 1999 (214’)
1. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (24’),
2. Zaburzenia odżywiania się (24’) ,
3. Depresja (24’),
4. Zespół lęku napadowego (24’),
5. Zespół stresu pourazowego (24’),
6. Majaczenie (24’),
7. Schizofrenia (24’) ,
8. Choroba Alzheimera (23’),
9. Depresja poporodowa (23’) .
DVD 2418 Anoreksja, reż. Ian Carre, Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2001 (49’)
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