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Резюме. Поведенческите практики за контрол на теглото са широко разпространени сред юношите и са свързани със значителни рискове за физическото и психичното им здраве. Настоящото
изследване проучва въздействието на здравословни и нездравословни поведенчески практики за
намаляване на теглото и на субективната оценка на теглото върху психосоматичното здраве
и психичното благополучие на 3204 момчета и момичета на възраст 13 и 15 години, участници
в националното представително изследване „Поведение и здраве при деца в училищна възраст“
(HBSC). При юношите, които спазват диета, се наблюдават повече психосоматични оплаквания,
по-лошо психично благополучие, повече емоционални проблеми и хиперактивност. Посочените предиктори обясняват 15.2% и 13.2% от дисперсията на психичното благополучие съответно при
момчетата и момичетата, и 12.7% и 10.5% от дисперсията на психосоматичното здраве съответно при момчетата и момичетата.
Ключови думи: поведенчески практики за намаляване на теглото; субективна оценка на теглото;
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