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Plan szkolenia

Różni pacjenci, różne sposoby postępowania

1) Style poznawcze

2) Osobowość, sposób komunikacji

3) Etap zmiany zachowania



STYLE POZNAWCZE PACJENTÓW



Styl poznawczy

• Preferowany sposób funkcjonowania 
poznawczego, odpowiadający indywidualnym 
potrzebom jednostki (Matczak, 2003)



Refleksyjność vs. impulsywność

• Osoba impulsywna: najpierw robi, potem 
myśli

• Osoba refleksyjna: najpierw myśli, potem robi

Kogan, 1965; 1966



Jak pracować z osobami 
impulsywnymi?

• Wzrost motywacji do przestrzegania zasad nie 
zawsze tu pomoże.

• Więcej strategii zorientowanych na zmiany 
środowiskowe i radzenie sobie z pokusami oraz 
emocjami:

- eliminacja pokus

- wsparcie bliskich

- alternatywne źródła przyjemności

- mindfulness



Jak pracować z osobami 
refleksyjnymi?

• Zadbaj o klarowny plan, zasady, one dadzą tej 
osobie siłę do działania.

• Uwaga na wysoką potrzebę osiągnięć, 
perfekcjonizm i przemęczenie.



Abstrakcyjność vs. konkretność

Określa preferencje dotyczące poziomu ogólności stosowanych kategorii poznawczych.

Wyobrażenia – obrazy umysłowe, konkretne obiekty (np. mięso/ryby; „Panadol” 
„Apap”)

Pojęcia abstrakcyjne – reprezentacje poznawcze, oderwane od konkretnych 
„egzemplarzy” (np. białko, Paracetamol)

U niektórych ludzi dominuje kodowanie informacji w oparciu o wyobrażenia i w 
oparciu o te wyobrażeniowych reprezentacjach przetwarzają informację.

Inni skłonni są przy kodowaniu i przetwarzaniu informacji wykorzystywać pojęcia i 
słowa. 

Na podstawie: Goldstein i Scheerer, 1941; Pavio, 1971; Richardson, 1997



Jak pracować z osobami o stylu 
konkretnym?

• Taka osoba bardziej może potrzebować 
rozpiski, jadłospisu, przykładów. 

ALE!

Przywiązanie do scenariusza jest ryzykowne.

Krok po kroku ucz pacjenta posługiwania się 
zasadami i pojęciami zamiast scenariuszami.



Jak pracować z osobami o stylu 
abstrakcyjnym?

• Taka osoba doceni swobodę działania, łatwo 
zrozumie reguły gry i elastycznie wdroży je w 
życie. 

• Jadłospisy mogą być inspiracją, ale często 
będą traktowane jako zbędne ograniczenie.



Typologie odwołujące się do 
koncepcji Junga

• Typologie stylów odwołujące się do 
koncepcji C.G. Junga, który zaproponował 
4 wymiary, na których można opisywać 
zachowania ludzi: percepcja – ocena, 
spostrzeganie - intuicja, myślenie – uczucia

• Na podstawie wymiarów wyodrębnionych 
przez Junga, dr Taylor Hartman
opracował „kolorowy” test 
osobowości (Test Insights Discovery).



Cztery grupy osobowości 
wg. F. Littauer

CZERWONY
Pewny siebie
Konkretny
Zorientowany na cel
Mówi, co myśli
Rywalizacyjny

ZIELONY
Spokojny

Działa w swoim tempie
Unika konfliktów

Zadaniowy
Cierpliwy

ŻÓŁTY
Entuzjastyczny
Chaotyczny
Dba o szczegóły
Wrażliwy 
Zdystansowany

EKSTRAWERSJA

Najpierw mówi, 
potem myśli

NIEBIESKI
Precyzyjny

Analityczny
Dba o szczegóły

Wrażliwy 
Zdystansowany

FAKTY, KONKRETY, ZADANIE

INTROWERSJA

Najpierw mówi, 
potem myśli

EMOCJE, RELACJE



Jak rozmawiać z niebieskimi?

• Konkrety, konkrety, konkrety.

• Daj im czas na przemyślenie.

• Unikaj zbędnej paplaniny, dygresji.

• Sprawdzą się metody wymagające 
skrupulatności – notatki, dzienniczki, aplikacje.



Jak rozmawiać z czerwonymi?

• Pozwól im decydować, ale uważaj, by nie 
przejęły kontroli, to Ty jesteś tu specjalistą w 
temacie (pacjent od swojego życia).

• Działajcie zdecydowanie.

• Problemem może być upór, brak elastyczności 
i mała cierpliwość.



Jak rozmawiać z żółtymi?

• Daj przestrzeń na rozmowę, relację.

• Uważaj, by utrzymać strukturę wizyty, może 
być ona zakłócona.

• Pamiętaj, że taka osoba może mieć problem z 
systematycznym działaniem, ograniczaniem jej 
spontaniczności i kreatywności.



Jak rozmawiać z zielonymi?

• Zwróć uwagę na wątek relacyjny, zapytaj 
osobę, jak się czuje.

• Osoby empatyczne, docenią empatię u innych.

• Mogą mieć problem z asertywnością, zatroszcz 
się o nie.



ETAP ZMIANY ZACHOWANIA



Prekontemplacja
Faza 1 

(nie rozważam 
potrzeby zmiany) 

Utrzymywanie 
(ok 6 miesiecy)

Kontemplacja
(faza 2): rozważam 

za i przeciw 

Działanie Przygotowanie:  
co zrobić by 
zainicjować 

zmianę?

Nawrót do 
starych 

nawyków

Model Transteoretyczny TTM (Prochaska i DiClemente, 1983)

Jednostka przechodzi przez szereg odrębnych faz w procesie zmiany zachowania.
Każda faza  - około 6 miesięcy

Rozwiązanie



Od czego zależy przechodzenie przez 
kolejne fazy zmiany zachowania? 

W modelu transteoretycznym zakłada się, że poznawcze,

emocjonalne i behawioralne „procesy zmiany” ułatwiają

przechodzenie do kolejnych etapów (Prochaska i Velicer,

1997).



9 PROCESÓW, WYZWALAJĄCYCH 
I PODTRZYMUJĄCYCH ZMIANĘ 
ZACHOWANIA:



Poszerzanie świadomości 

- przyrostu wiedzy o sobie 

i o naturze problemu, 

który może sprzyjać 

zmianie. 



Wsparcie społeczne -

możliwości, których może 

dostarczyć środowisko 

zewnętrzne, aby skłonić 

kogoś do podjęcia lub 

kontynuowania zmiany.



Wzbudzanie emocji -

doświadczenie emocji 

związanych z problemem, 

które mogą mobilizować 

do zmiany zachowania.



Ponowna samoocena –

pogłębiona analiza, w jaki 

sposób zachowanie 

problemowe pozostaje w 

konflikcie z wartościami 

danej osoby



Zaangażowanie –

wzięcie odpowiedzialności 

za zmianę i powiedzenie 

sobie, że wybiera się 

zmianę



Przeciwwarunkowanie -

zastąpienie niezdrowych 

reakcji tymi, które są 

zdrowe albo chociaż 

obojętne (nieszkodliwe) 

dla zdrowia



Kontrolowanie środowiska 

– modyfikowanie 

środowiska w taki sposób, 

aby sprzyjało zmianie



Nagradzanie -

nagradzanie siebie za 

zachowania pożądane



Wspierające relacje -

poszukiwanie osób, które 

będą wspierać wysiłki 

związane ze zmianą



Podsumowanie

• Trudno o uniwersalnie skuteczne strategie. 
Powinniśmy mówić raczej o strategiach 
odpowiednich dla danej osoby, w danej 
sytuacji.



Konkurs

• Napisz co Ci dały dzisiejsze 
warsztaty na swojej relacji 
i/lub w poście na swoim 
koncie na Instagramie lub 
Facebooku.

• Koniecznie oznacz nasz profil 
(@instytut_psychodietetyki)!

• Nagroda gwarantowana jest 
już TWOJA!

Szczęśliwy pacjent to szczęśliwy dietetyk



STAŻ SZKOLENIOWY 
Z PSYCHODIETETYKI
Staż składa się 3 zjazdów szkoleniowych.

Każdy z nich trwa dwa dni. Spotykamy się

zazwyczaj w czwartki i piątki. 

W sumie otrzymasz 46 godzin:

✅ warsztatów, na których nauczysz się

przekładać wiedzę teoretyczną na codzienną

praktykę

✅ konsultacji z pacjentami

✅ omówienia konsultacji z dokładną analizą i

feedbackiem dla każdego z uczestników.

Z KODEM: WEBINAR10

500 zł RABATU!

+ pakiet 3 webinarów: 

Psychologiczne techniki pracy z pacjentem

do wykorzystania w gabinecie dietetyka

i innych specjalistów zajmujących się zdrowiem BONUS

TYLKO DO KOŃCA MAJA!


