
Dieta
to nie wszystko – 

co pomaga w prowadzeniu pacjenta z nadwagą?
Nadwaga i otyłość przyciągają wzrok na ulicy, w szkołach, a latem na plaży. Jak podaje 
raport, już co drugi Polak cierpi z ich powodu. Nadmierna masa ciała jest przyczyną 
lub skutkiem schorzeń o podłożu metabolicznym, hormonalnym i psychicznym. 
Paradoksalnie rośnie też zainteresowanie dietami, zdrowym stylem życia i treningami. 
Polacy chętnie korzystają w tym celu z Internetu – szukają sposobów, jak zachować 
zdrowie. W gąszczu dostępnych informacji łatwo można się jednak zgubić, zwłaszcza 
gdy nie posiada się elementarnej i usystematyzowanej wiedzy na temat zdrowia 
i organizmu. Pacjent, zmęczony szukaniem rozwiązań i bezskutecznymi dietami, trafia 
do gabinetu dietetyka. Odwiedza go wraz ze swoją złożoną historią i oczekuje diety, 
która rozwiąże jego problemy. W rzeczywistości jednak okazuje się, iż sama dieta to 
zbyt mało, aby pomóc. Leczenie pacjenta otyłego przy współpracy lekarza, psychologa, 
dietetyka i trenera jest najbardziej skutecznym rozwiązaniem. Odchudzanie to proces, 
a z tym wiążą się zmiany stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Co jednak kiedy 
pacjent nie może lub nie chce korzystać z pomocy trenera sportowego i psychologa? 

W jaki sposób pomóc pacjentowi w gabinecie dietetycznym? [3, 7, 9, 10, 11] 
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Dietetyk – przewodnik po 
zdrowym stylu życia

Warto mieć na uwadze, że dietetyk 
staje się dla pacjenta drogowskazem. Musi 
zatem posiadać lub wypracować w sobie 
pewne cechy, które nam to ułatwią. Diete-
tyk to osoba, z którą pacjent wiąże wszel-
kie nadzieje na zmniejszenie masy ciała, 
zwłaszcza gdy wcześniej podejmował próby 
na własną rękę z miernym skutkiem. Przy-
chodzi do gabinetu w różnym stanie psy-
chicznym i często zaniżoną samooceną. 
Oczekuje rezultatów i „cudownej” diety. 
Z praktyki wiadomo, że cudowne diety 
nie istnieją, a do pacjenta trzeba podejść 
indywidualnie. Dietetyk jest często prze-
wodnikiem po nowym stylu życia pacjen-
ta, to on wspiera go w słabszych chwilach, 
odpowiada na jego pytania i motywuje. 
Bazą pracy dietetyka jest wiedza z zakresu 
żywienia, dietetyki i wybranych obsza-
rów medycyny, ale także psychologii 
i sportu (czyli tzw. kompetencje twarde), 
a umiejętność przekazania tej wiedzy jest 
podstawą skutecznej terapii. Dietetyk 
powinien wykorzystać wiedzę z zakresu 
dydaktyki, psychologii i socjologii zdobytą 
na studiach lub kursach. Nie można pro-
wadzić psychoterapii pacjenta, nie mając 
ku temu odpowiedniego wykształcenia, 
ale można wykorzystać podstawy psy-
chologii do wsparcia terapii dietetycznych 
w gabinecie. Nie zagłębiając się zbytnio 
w meandry psychologii, warto pamiętać 
o kilku aspektach, które ułatwiają pracę 
z pacjentem [4, 5].

Kompetencje miękkie 
dietetyka

Kompetencje miękkie koncentrują 
się na zachowaniu człowieka, jego spo-
sobie bycia. Odnoszą się do komunikacji 
interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, 
obrony przed manipulacją, asertywności, 
umiejętności negocjacji oraz rozwiązywa-
nia problemów, a także słuchania i jasnego 

formułowania myśli. Ważna jest także 
umiejętność inspirowania pacjenta do 
działania. Kompetencje te umożliwiają 
lepsze wykorzystanie własnych zasobów, 
co pozytywnie przekłada się na pracę 
z pacjentem i wizerunek dietetyka. Osoba 
wykonująca ten zawód powinna pogłębić 
wiedzę z zakresu kompetencji, aby poczuć 
się pewniej w rozmowie i motywowaniu 
pacjenta [4, 5, 11].

Komunikacja – klucz do 
sukcesu

Właściwa komunikacja z pacjentem 
to podstawa terapii dietetycznej. Skuteczna 
komunikacja jest istotna we wszystkich for-
mach leczenia. Interakcja między pacjentem 
a dietetykiem nie jest jednostronna. Obie 
strony wnoszą w relację swoją osobowość, 
doświadczenie życiowe i temperament. Tu 
duże znaczenie mają kompetencje mięk-
kie dietetyka.

Celem dobrej komunikacji jest nie 
tylko skuteczne przekazanie wiedzy, ale 
także utrzymanie motywacji pacjenta do 
zmian. Na początkowym etapie rozmowy 
ważne jest słuchanie pacjenta, a nie zadawa-
nie pytań. Kiedy przyjdzie czas na pytania, 
powinny mieć one charakter otwarty, tak 
aby ograniczać odpowiedzi „tak” lub „nie”. 
W taki sposób buduje się zaufanie. Istotny 
jest również kontakt wzrokowy i spójność 
przekazu werbalnego i niewerbalnego (np. 
postawa – lekko pochylona do przodu 
wyraża zainteresowanie rozmową).

Style komunikacji 

Poznanie stylu komunikacji swoje-
go rozmówcy ułatwi wybór odpowiedniej 
formy dialogu oraz narzędzi motywacyj-
nych. David W. Merrill i Roger H. Reid 
wyróżnili cztery style komunikacji inter-
personalnej. Warto zaznaczyć, iż rzadko 
się zdarza, że ktoś reprezentuje „czysty” 
styl komunikacji. Należy rozpoznać styl 
przeważający.

Styl dominujący – osoba mówi szyb-
ko, zdecydowanie, głośno. Mocno gestyku-
luje, silnie utrzymuje kontakt wzrokowy, 
jest pewna siebie, wydaje się niecierpliwa. 
Podczas rozmowy z pacjentem reprezen-
tującym ten rodzaj komunikacji warto 
mówić zwięźle, zdecydowanie, używać 
fachowych, ale zrozumiałych terminów, 
nadać rozmowie szybsze tempo oraz utrzy-
mywać służbowy ton spotkań.

Styl ekspresyjny – w rozmowie duża 
skłonność do uogólnień, dramatyzmu, 
wyolbrzymiania, mówiąc, używa gestów, 
opowiada o uczuciach, mówi z użyciem 
dużej wyobraźni. Choć mówi szybko, 
nie ma poczucia czasu, nie spieszy się. 
Ma potrzebę akceptacji. W komunikacji 
z takim pacjentem doceniaj jego choćby 
najmniejsze osiągnięcia, inspiruj przykła-
dami, wzmacniaj jego entuzjazm, zachowaj 
żywe tempo rozmowy.

Styl przyjacielski (harmonijny) – 
osoba o spokojnym usposobieniu, miła, 
słuchająca, nie wyraża emocji, mówi wolno, 
czasami wręcz cicho, jest mało asertywna. 
W kontakcie z takim pacjentem warto 
zachować lekko nieformalny styl rozmowy, 
odzwierciedlać emocje, zapewniać o wspar-
ciu, utrzymać spokojny ton rozmowy.

Odchudzanie to 
proces, a z tym wiążą 
się zmiany stanu 
zdrowia fizycznego 
i psychicznego.
Co jednak kiedy 
pacjent nie może 
lub nie chce 
korzystać z pomocy 
trenera sportowego 
i psychologa?
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Styl analityczny (porządkujący) –  
osoba mówi wolno, mało gestykuluje, 
zadaje szczegółowe pytania, skupia się na 
faktach, robi szczegółowe notatki, zapi-
ski są logicznie poukładane. W rozmo-
wie z taką osobą należy być spokojnym, 
zrównoważonym, tłumaczyć szczegóły, 
posługiwać się liczbami, doceniać jego 
zorganizowanie [1, 5, 6, 12].

Edukacja pacjenta

Kolejnym niezwykle ważnym ele-
mentem w pracy z pacjentem otyłym jest 
edukacja. Obdarowanie pacjenta tylko 
kartkami z jadłospisem nie będzie efek-
tywne. Warto przeznaczyć część czasu 
podczas wizyty na wyjaśnianie mecha-
nizmów jego chorób lub dolegliwości, 
omówienie planu żywienia i wyjaśnienie 
jego celowości i budowy. Dzięki temu 
pacjent poczuje się pewnie w dążeniu do 
celu. Pierwszym krokiem jest wstępna 
ocena stanu wiedzy pacjenta na temat 
zdrowia, diet. A następnie wykorzystując 
różne narzędzie edukacyjne, tj. plakaty, 
prezentacje, broszury, modele, uzupełnić 
jego wiedzę w zakresie odżywiania i kon-
troli własnego zdrowia [8, 11].

Motywacja pacjenta

Utrzymanie chęci pacjenta do pod-
jętych zmian to spore wyzwanie. Wyko-
rzystując element edukacji, własne kom-
petencje miękkie i twarde oraz styl, jaki 
w przeważającej części reprezentuje 
pacjent, możemy dopasować sposób 
motywowania pacjenta do jego potrzeb 
i możliwości. Niezależnie od powyższych 
czynników na samym początku warto 
jasno określić cele terapii dietetycznej. 
Następnie ustawić je w kolejności od naj-
ważniejszego. Może to niekiedy zaburzyć 
początkowe oczekiwania pacjenta. Przy-
kładowo, pacjent z nadwagą odwiedza 
gabinet dietetyka i jego jedynym celem 
jest schudnięcie. Podczas wywiadu oka-
zuje się jednak, że ma spore dolegliwości 
ze strony układu pokarmowego. A zatem 
należy wytłumaczyć (edukacja), że dopóki 
nie poprawi się funkcjonowania organi-
zmu od strony zdrowia, to odchudzanie 

nie będzie w pełni możliwe. Dla więk-
szości dietetyków to z pewnością oczy-
wista sprawa, jednak pacjenci często nie 
wiedzą, jak ich „drobne” dolegliwości 
mogą wpływać na proces odchudzania. 
W motywowaniu pacjenta warto posłu-
żyć się metodą SMART. Wywodzi się ona 
z nauk o zarządzaniu, ale sprawdza w róż-
nych obszarach życia. Dzięki niej łatwiej 
określić właściwy cel. Zawiera opis cech, 
jakimi powinien się on charakteryzować.

Cel powinien być: 

OO S jak specyficzny – jasno, konkretnie 
określony, niepozostawiający pola do 
dyskusji, np. schudnąć 10 kg,

OO M jak mierzalny –taki, który można 
łatwo zmierzyć, wyrazić za pomocą liczb, 
np. ważenie się na wadze lub mierzenie 
obwodów,

OO A jak atrakcyjny – taki, którego bardzo 
chcę, którego osiągnięcie sprawi mi przy-
jemność, np. schudnąć 10 kg (oznacza 
to dla konkretnej osoby wagę, z którą 
będzie się ona dobrze czuć w swoim ciele),

OO R jak rzeczywisty – taki, który fak-
tycznie jest możliwy, np. schudnąć 2 
kg w miesiącu,

OO T jak terminowy –umiejscowiony w cza-
sie, np. schudnąć do końca roku, należy 
wziąć pod uwagę, iż tempa odchudzania 
nie można określić precyzyjnie, nie jest 
ono stałe, można jedynie podać szaco-
wany realny czas. A zatem bezpiecznie 
jest dać sobie pewien margines czasu –  
schudnąć 10 kg do końca roku (przy 
postanowieniu np. w marcu).

Warto zapoznać się bliżej z metodą 
SMART i używać jej w pracy z pacjentem 
na co dzień. Ułatwi to realizację planu 
żywienia obu stronom.

Pacjenta można również motywo-
wać, wykorzystując znajomość sposobu 
komunikacji. I tak: osoby, w zachowaniu 
których przeważa styl nastawiony na fakty, 
tj. analityczny i dominujący – lepiej będą 
pracować z zadaniami i informacjami 
podanymi w postaci wykresów, tabel, 
aplikacji posługujących się liczbami. 
Natomiast osoby o przyjacielskim i eks-
presyjnym stylu komunikacji, czyli te 

nastawione na emocje, łatwiej będą reali-
zowały plan, w którym zadania polegają 
na robieniu zdjęć, prowadzeniu dziennika 
dietetycznego lub możliwości opowiedze-
nia o swoich odczuciach.

Motywację można podzielić na dwa 
rodzaje: pozytywną, czyli taką, która 
umożliwia dążenie do lepszego zaspo-
kojenia potrzeb i wykorzystuje dodatnie 
wzmocnienia (jak schudnę to kupię sukien-
kę w mniejszym rozmiarze), i negatywną, 
w przypadku której celem jest uniknięcie 
niekorzystnej sytuacji (schudnę, żeby nie 
zachorować na nadciśnienie). Oba rodza-
je motywacji są skuteczne, ale wytrwać 
w postanowieniu bardziej pomaga moty-
wacja pozytywna [2, 4].

Praca dietetyka bywa niekiedy dużym 
wyzwaniem. Każdy pacjent to inna histo-
ria uruchamiająca w specjaliście różne 
obszary wiedzy, emocji i umiejętności.

Bibliografia:

1. Barry L. Reece ,Rhonda Brandt, Effec-
tive Human Relations in Organizations, 
Cengage Learning; 12 edition, 2013

2. Bąk-Sosnowska M.Psychokorekcja 
w leczeniu otyłości – wskazówki prak-
tyczne. Forum Zaburzeń Metabolicz-
nych 2011, tom 2, nr 2, 95–101

3. Bąk –Sosnowska M., Miejsce psychologa 
w leczeniu otyłości. Forum Medycyny 
Rodzinnej 2009, tom 3, nr 4, 297–303

4. Chybicka A., Puchalska M., Skuteczny 
menedżer. Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne sp. z o.o. 2015

5. Hulewska A., Ziarko M., Style komu-
nikacji lekarz-pacjent a motywacja 
chorego do przestrzegania zaleceń 
zdrowotnych. Studia Psychologica 
UKSW, 2013, 13(2), 33-44.

6. Jennifer Fong Ha, Nancy Longnec-
ker, Doctor-Patient Communication: 
A Review, The Ochsner J. 2010 Spring; 
10(1): 38–43

7. Juruć A, Bogdański P., Otyłość i co 
dalej? O psychologicznych konsekwen-
cjach nadmiernej masy ciała. Forum 
Zaburzeń Metabolicznych 2010, tom 1,  
nr 4, 210–219

*Pozostałe pozycje dostępne u autorki.

FOOD FORUM 4(14)/2016

czy wiesz, że...70


