
Прес информация 

 

ЗА НЕЗАБАВНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

 

Януари 5, 2016 – ЕЖЕГОДНИЯТ СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ 

ХРАНИТЕЛНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 2 ЮНИ 2016  

 

Членовете на общността на хранителните разстройства, която включва засегнати хора и 

техните семейства, професионалисти, изследователи и създатели на национални политики, се 

обединяват виртуално, за да увеличат достъпа до точна информация, да изкоренят митове и 

съвместно да се застъпят за достъп до ресурси и промени в регулациите. Първият Световен 

ден за действия срещу хранителните разстройства ще се състои на 2 юни 2016 и ще 

разпространи информация виртуално из целия свят.  

http://WorldEatingDisordersDay.org      

 

Хранителните разстройства са сериозни, лечими болести, които са резултат от комплесксно 

взаимодействие на генетични, биологични и фактори на околната среда- Хранителните 

разстройства засягат световно до 70 милиона човека, които са хора от всеки пол, възраст, раса 

и етнос, без разлика от националност, способности, ръст и тегло, социо-икономически статус. 

Хранителните разстройства са с най-висока смъртност от психиатричните болести, като все 

още много хора не са лекувани, въпреки факта, че новите изследвания и методи показват 

повишаване на позитивните резултати за пълно възстановяване на болните. 

 

Заставайки на основата на публикуването на основополагащите “9 истини за хранителните 

разстройства” - Световният ден за действия срещу хранителните разстройства беше 

стартиран, за да привлече вниманието към тези разрушителни, но все пак лечими 

заболявания  

 

По думите на Ейми Кънингам, съ-основател на International Eating Disorder Action, “Първият 

изобщо Световен ден против хранителните разстройства изпраща силно послание към 

създаващите нови политики от целия свят за нуждата от действие, подчертавайки факта, че 

хранителните разстройства не дискриминират и в същото време дават надежда за успешна 

интервенция”.  

 

Чрез виртуален и активисти по държави, Световният ден за действия срещу хранителните 

разстройства ще съдейства за разбирането на хранителните разстройства като лечими 

генетично-обусловени болести, които засягат голяма част от световното население, 

обхващайки многообразието на болестта и повиши разбирането за тях сред създателите на 

национални и глобални политики с цел да разпределят ресурси и да създадат съгласувани 

национални системи. Освен това, Световният ден предлага нови връзки и глобални 

партньорства и разраства  застъпничеството и създава допълнителни действия за промяна на 

международно равнище. 

 

Управляващият комитет включва Academy for Eating Disorders, авторката June Alexander, 

Beating Eating Disorders, BingeBehavior.com, Elephant in the Room Foundation, Families 

Empowered and Supporting Treatment of Eating Disorders/F.E.A.S.T, International Eating 

Disorders Action, Nalgona Positivity Pride, National Association of Males with Eating Disorders, 

National Eating Disorders Association, Not All Black Girls Know How to Eat и Trans Folx Fighting 

Eating Disorders, които ще предоставят ръководства и ще представят обществата по целия 

свят.  

 

 



Свържете се с нас, за да се присъедините:  

http://WorldEatingDisordersDay.org  

Facebook: World Eating Disorders Day  

Twitter: @WorldEDday и #WeDoAct  

Мейл: WorldEatingDisorderDay@gmail.com  
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