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1.  WPROWADZENIE 
 

Poradnik ten pomoŜe Ci w przyswajaniu wiedzy z zakresu nawiązywania i utrzymywania 
kontaktów społecznych.  

W poradniku zamieszczono: 
−−−− wymagania wstępne – wykaz umiejętności, jakie powinieneś posiadać, aby bez 

problemów mógł korzystać z poradnika,  
−−−− cele kształcenia – wykaz umiejętności, jakie opanujesz podczas pracy z poradnikiem, 
−−−− materiał nauczania – wiadomości teoretyczne niezbędne do osiągnięcia załoŜonych celów 

kształcenia i opanowania umiejętności zawartych w programie jednostki modułowej, 
−−−− zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy juŜ opanowałeś określone treści, 
−−−− ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
−−−− sprawdzian postępów, 
−−−− sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi 

opanowanie materiału jednostki modułowej, 
−−−− literaturę. 

Schemat układu jednostek modułowych 

322[12].O1 
Podstawy działalności usługowej 

322[12].O1.01 
Stosowanie przepisów bezpieczeństwa 

 i higieny pracy 

322[12].O1.02 
Stosowanie przepisów prawa i zasad 

ekonomiki w ochronie zdrowia 

322[12].O1.03 
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów 

społecznych 

322[12].O1.04  
Prowadzenie promocji zdrowia i profilaktyki 

322[12].O1.05  
Charakteryzowanie budowy i czynności 

organizmu człowieka 
 

322[12].O1.06 
Analizowanie zaburzeń w funkcjonowaniu 

organizmu człowieka 
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2.  WYMAGANIA WST ĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś, umieć: 
− określać związki między podstawowymi pojęciami: potrzeba, kontakt interpersonalny, 

dyskusja, konflikt, negocjacje,  
− określać zasady etyki zawodowej, 
− określać pojęcia związane z systemem wartości. 
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3.  CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś, umieć: 
– posłuŜyć się podstawową terminologią z zakresu psychologii, 
– określić znaczenie stosowania zasad psychologii i etyki w pracy technika masaŜysty, 
– scharakteryzować procesy psychiczne człowieka, 
– scharakteryzować procesy poznawcze, emocjonalne i motywacyjne, 
– określić składniki osobowości człowieka i czynniki kształtujące osobowość, 
– scharakteryzować sytuacje trudne oraz ich wpływ na stan psychiczny człowieka, 
– udzielić pacjentowi pomocy w radzeniu sobie z trudną sytuacja, 
– dobrać metody skutecznego rozwiązywania problemów w róŜnych sytuacjach 

zawodowych i Ŝyciowych, 
– udzielić wsparcia osobie chorej, niepełnosprawnej i jej rodzinie, 
– nawiązać kontakt z pacjentem/klientem, jego rodziną i współpracownikami, 
– ocenić moŜliwości komunikacyjne osób w róŜnym wieku, 
– zastosować techniki ułatwiające skuteczne komunikowanie się, 
– rozpoznać problemy występujące w procesie komunikowania się, 
– zachować się asertywnie, 
– określić zasady i warunki skutecznego negocjowania, 
– zastosować techniki aktywnego słuchania, wyrazić empatię, zaobserwować emocje, 
– scharakteryzować procesy społeczne, 
– określić rolę grupy społecznej w procesie rehabilitacji osoby chorej lub niepełnosprawnej, 
– scharakteryzować zachowania zdrowotne ludzi i ich uwarunkowania, 
– scharakteryzować społeczne uwarunkowania choroby, 
– określić społeczne konsekwencje choroby i niepełnosprawności, 
– scharakteryzować postawy wobec choroby i niepełnosprawności, 
– dotrzymać tajemnicy zawodowej. 
– zastosować ogólnie przyjęte normy etyczne. 
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4.    MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Podział i charakterystyka procesów psychicznych, procesy 

poznawcze, emocjonalne, motywacyjne 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Proces psychiczny to sekwencja zmian zachodzących w przebiegu aktywności 
psychicznej, np. proces spostrzegania, myślenia, decydowania. Podmiot będąc aktywnym 
moŜe zdawać sobie sprawę z zachodzenia procesu, np. w spostrzeganiu moŜe mieć 
świadomość zachodzących zmian, zmieniania się treści poznawczych, podobnie w myśleniu 
i decydowaniu. Nie kaŜdy proces psychiczny musi być uświadomiony. Proces moŜe wystąpić 
w dwóch formach pierwotnej i wtórnej, w zaleŜności od stopnia identyfikacji ja 
z poszczególnymi aspektami procesu. Procesy psychiczne dzielimy na: poznawcze, 
emocjonalno – pobudzeniowe, wykonawcze. 

WraŜenia zmysłowe to elementarne składniki procesu poznawczego; powstają wskutek 
działania bodźców na poszczególne narządy zmysłów; są odzwierciedleniem izolowanych 
cech przedmiotów np. barwy, dźwięku, zapachu. Mechanizm ten przebiega w sposób 
podświadomy. 
  WraŜenia dzieli się w zaleŜności od receptorów, które odbierają bodźce: wzrokowe, 
dotykowe, słuchowe, węchowe, smakowe, ciepła i zimna, organiczne,  równowagi,  stawowo-
mięśniowe.  

Spostrzeganie: proces przetwarzania sensorycznego prostych cech bodźców na poziomie 
doświadczania i rozpoznawania konkretnych złoŜonych przedmiotów w otaczającym 
środowisku. Proces spostrzegania jest złoŜony, aktywny, cykliczny, ma charakter decyzyjny 
oraz w duŜej mierze nieświadomy. WaŜną rolę w działaniu człowieka odgrywa stałość 
spostrzeŜeń. Polega to na tym, Ŝe mimo zmiany warunków spostrzegania, spostrzegamy jako 
stałe pewne cechy przedmiotu, jak np. barwa, kształt czy wielkość. SpostrzeŜenia nie zawsze 
są prawidłowe, czasem zdarzają się złudzenia lub halucynacje. Spostrzeganie jest czynnością 
zorganizowaną. 
Podział spostrzeŜeń: 
1. Ze względu na rodzaje narządów zmysłowych: wzrokowe, słuchowe, dotykowe, wielo 

zmysłowe.  
2. Ze względu na rodzaj zjawisk rzeczywistości odzwierciedlanych w spostrzeŜeniu: 

spostrzeganie przedmiotów, przestrzeni i stosunków przestrzennych między rzeczami, 
czasu, ruchów istot i przedmiotów. 

3. Ze względu na poziom organizacji spostrzegania: spostrzeŜenia figuralne i przedmiotowe. 
Proces spostrzegania moŜe być: dowolny i mimowolny – do narządów zmysłowych 

docierają bodźce z otoczenia bez udziału naszej woli. Gdy  spostrzeganie dowolne staje się 
samoistną czynnością poznawczą, nazywa się ją obserwacją. Obserwowanie kształtuje 
spostrzegawczość – zdolność do wyróŜniania w spostrzeganym przedmiocie lub zjawisku 
cech drobnych, trudno zauwaŜalnych. 

Uwaga – to skierowanie świadomości na jakiś przedmiot lub zjawisko świata 
zewnętrznego i wewnętrznego.  
Funkcje uwagi: selektywność (jeŜeli człowiek zwraca ją na jeden przedmiot lub zjawisko, to 
tym samym odwraca uwagę od innych), ukierunkowanie na określony cel i zadanie.  
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Rodzaje uwagi: 
− reaktywna odgrywa waŜną rolę regulacyjną w zachowaniu reaktywnym w skład, którego 

wchodzą nawyki i odruchy.  
− kognitywna wiąŜe się z zachowaniem celowym, skierowanym na wykonanie określonego 

zadania,  
− mimowolna zostaje wywołana przez pewne właściwości bodźców i sytuacji bez wysiłku 

ze strony jednostki,  
− dowolna wymaga świadomego zamiaru i wysiłku woli, 
− wtórna występuje wtedy gdy po świadomym i zamierzonym skoncentrowaniu uwagi na 

zadaniu, człowiek zostaje przez nie tak pochłonięty wykonywanymi czynnościami, Ŝe nie 
wymagają one z jego strony juŜ Ŝadnego wysiłku. 

Cechy uwagi: 
− pojemność (zakres) – zaleŜy od własności spostrzeganych przedmiotów oraz właściwości 

rozwojowych i indywidualnych, 
− natęŜenie (siła, intensywność) –  warunkuje koncentracje na określonym przedmiocie, 

zadaniu i utrzymanie go w polu uwagi,  
− trwałość – koncentracja uwagi przez dłuŜszy czas, podzielność, moŜliwość jednoczesnego 

skupiania się na kilku obiektach,  
− przerzutność – szybkie przechodzenie od jednego zajęcia do innego,  
− roztargnienie – brak umiejętności utrzymania i skoncentrowania uwagi przez dłuŜszy czas. 

Wyobraźnia to samodzielny proces tworzenia obrazów (wyobraŜeń) na podstawie 
minionych spostrzeŜeń. WyobraŜenia są obrazami przedmiotów lub zjawisk, których nie 
postrzegamy w danej chwili. Wyobraźnia jest procesem, a wyobraŜenie jego produktem, 
rezultatem. Jest ona rozwinięta w niejednakowy sposób u róŜnych ludzi, moŜe być bogata 
lub uboga. Znaczenie wyobraźni: pomaga przyswajać wiadomości, tworzyć nowe dzieła, 
pomaga planować, rozumieć świat, relaksuje. WyróŜniamy następujące rodzaje 
wyobraźni: 

− mimowolna – wyobraŜenia na jawie, marzenia senne, cechuje ją swobodny bieg 
wyobraŜeń, 

− dowolna – wytwarzanie wyobraŜeń w sposób świadomy i celowy, 
− odtwórcza – obrazy są nieznacznym przekształceniem obrazów percepcyjnych, 
− wytwórcza (twórcza) – wytwarza obrazy nowe i oryginalne,  
− kierowana – ma miejsce gdy wyobraŜenia wytwórcze powstają pod wpływem określonych 

bodźców i sytuacji prowokujących powstawanie obrazów z danej dziedziny, np. lektura,  
− wyobraźnia artystyczna to umiejętność przekazywania w dowolnej formie artystycznej 

swoich wraŜeń i wyobraŜeń. Wyobraźnia artystyczna jest teŜ czasem rozumiana jako 
zdolność do „zobaczenia” w swoim umyśle tworzonego dzieła artystycznego zanim 
zostanie ono technicznie wykonane. 
Pamięć jest jednym z zasadniczych procesów psychicznych; to zdolność do 

magazynowania napływających informacji. Gromadzi i przechowuje przeszłe doświadczenia 
i wykorzystuje je w róŜnych sytuacjach. Trzy podstawowe procesy pamięciowe to: 
− zapamiętywanie – jest procesem gromadzenia wiedzy i umiejętności człowieka,  
− przechowywanie – w czasie pamiętania występują dwa istotne procesy: zapominanie (jest 

procesem naturalnym, polega na zmniejszeniu się pod wpływem czasu materiału 
pamięciowego); zniekształcanie (jest procesem wyłącznie negatywnym i polega na 
powstawaniu róŜnorodnych zmian w przechowywanym materiale),  

− odtwarzanie – polega na przypominaniu lub rozpoznawaniu. 
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Kryteria róŜnicujące pamięć: 
− przedmiot – obrazowa, słowna, uczuć, epizodyczna, semantyczna, 
− rozumienie – mechaniczna, logiczna, 
− udział woli – dowolna, mimowolna, 
− trwałość przechowywania – bezpośrednia, odroczona, ultra krótka, krótkotrwała, 

długotrwała, 
− rodzaj przypomnień –  rozpoznawcza, odtwórcza. 
Rodzaje pamięci: 
− gatunkowa – zawiera doświadczenia poprzednich pokoleń,  
− osobnicza – dotyczy indywidualnych doświadczeń jednostki,  
− obrazowa (dzieli się na wzrokową i słuchową) – zapamiętywanie i odtwarzanie bodźców 

działających na analizatory,  
− słowno-logiczna – zdolność do zapamiętywania i odtwarzania myśli wypowiedzianych 

w słowach, 
− ruchowa – dotyczy nawyków i sprawności motorycznych, 
− uczuciowa, 
− zapamiętywanie i odtwarzanie zdarzeń, które są silnie zabarwione emocjonalnie, 
− epizodyczna – przechowywanie jednostkowych faktów i zdarzeń, które wystąpiły 

w określonym miejscu i czasie, 
− semantyczna – jej przedmiotem są uogólnione kategorie, przedmioty i prawa,  
− mechaniczna – zapamiętywanie bez zrozumienia, 
− logiczna –zapamiętywanie ze zrozumieniem,  
− dowolna – nastawienie na zapamiętanie, 
− mimowolna – zapamiętywanie bez wysiłku i woli danej osoby ,  
− bezpośrednia – ujmowanie i utrzymywanie w świadomości wielu bodźców działających 

na nas w danej chwili i ich reprodukcja (np. w rozmowie nie tylko słyszymy pojedyncze 
słowa, ale tworzymy z nich zdanie i je rozumiemy, nie tracimy wątku),  

− odroczona –cechuje ją duŜa trwałość i nieograniczony zakres, 
− krótkotrwała – ma ograniczony zakres i czas trwania. Ślady bodźców głównie 

obrazowych utrzymują się w niej 20 s. Stanowi ona pierwszy etap przetwarzania 
informacji, 

− długotrwała – jej pojemność i czas trwania są nieograniczone, 
− rozpoznawcza  – rozpoznawanie zapamiętanego materiału, 
− odtwórcza – jej zadaniem jest odtwarzanie zapamiętanych treści. 
Cechy pamięci: trwałość, szybkość, gotowość, dokładność, zakres. 

Myślenie to aktywny proces poznawczy odzwierciedlający ogólne cechy i stosunki 
między róŜnymi elementami rzeczywistości, zmierzający do rozwiązywania określonych 
problemów (zadań, zagadnień). Czynność myślenia obejmuje procesy planowania, 
przewidywania, oceniania, rozumienia i wnioskowania. Informacje zawarte w wyobraŜeniach, 
spostrzeŜeniach i pojęciach są przetwarzane za pomocą operacji umysłowych: analizy, 
syntezy, porównywania, abstrahowania, i uogólniania.  

Analiza to myślowe rozdzielanie elementów całości. Synteza polega na scalaniu 
poszczególnych składowych. Porównywanie jest operacją zestawiania ze sobą róŜnych 
elementów z uwagi na ich podobieństwa i róŜnice. Abstrahowanie polega na wyróŜnianiu 
jednej właściwości elementu i jednoczesnym pomijaniu innych. Uogólnianie charakteryzuje 
się ujmowaniem właściwości, cech wspólnych dla określonej klasy zjawisk i rzeczy 
z pominięciem cech jednostkowych. Istotne znaczenie dla rozwoju złoŜonych czynności 
umysłowych ma mowa. Dzięki myśleniu, tak jak i pamięci, człowiek posiada zdolność 
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przystosowania się do zmiennych warunków rzeczywistości, co określamy inteligencją. 
WyróŜniamy następujące rodzaje myślenia:  
1. Sensoryczno-motoryczne (zmysłowo-ruchowe) – to typowe myślenie w działaniu 

połączone z manipulowaniem przedmiotami dla osiągnięcia celu, dominuje ono u dzieci 
do 2,5 r. Ŝ.  

2. Konkretno-wyobraŜeniowe, zaczyna się juŜ w 3 roku Ŝycia, chodzi tu o konkretny rodzaj 
przedmiotów, na których przebiega myślenie, np. dla hydraulika będą to rury, a dla 
dziecka zabawki itd. 

3. Słowno-logiczne (symboliczne, pojęciowe, abstrakcyjne), jest oparte na języku, mowie. 
W wieku przedszkolnym tylko w postaci zaląŜkowej, a w wieku szkolnym rozwija się 
wraz z przyswajaniem nowych pojęć- nauki. Formy myślenia słowno - logicznego: 
− pojęcia – treścią pojęć są ogólne właściwości wspólne dla jakiegoś zbioru rzeczy 

oraz stosunki pomiędzy elementami rzeczywistości. MoŜna podzielić je na: 
konkretne – przedmioty o rozmaitym stopniu ogólności (torba, lampa, koń), 
abstrakcyjne – którym nie odpowiadają Ŝadne realnie istniejące przedmioty, lecz 
ujmujemy ich sens i zakres. (liczba, sprawiedliwość, piękno, dobro, miłość, wiedza), 

− sądy – są formą myślenia słowno-logicznego, wyróŜniamy sądy: ogólne, 
szczegółowe, jednostkowe, twierdzące i przeczące, 

− wnioskowanie – to teŜ forma myślenia słowno-logicznego. Jest to proces 
wyprowadzania jednych sądów z innych zwanych przesłankami, 

− rozwiązywanie problemów i jego etapy: dostrzeŜenie problemu, analiza sytuacji 
problemowej, wytwarzanie pomysłów, weryfikacja pomysłów. 

Indywidualne cechy myślenia: 
1. Krytycyzm – polega na kontroli prawdziwości kaŜdego twierdzenia, gotowości do analizy 

i sprawdzania własnych poglądów w świetle nowych faktów. 
2.  Dyscyplina – systematyczne stosowanie przy rozwiązywaniu zadań ściśle określonych 

zasad i metod pracy. 
3. Pochopność – wnioskowanie na podstawie niewystarczających przesłanek, szybko, bez 

rozwagi. 
4. Samodzielność – szukanie odpowiedzi bez cudzych sugestii, zauwaŜanie nowych 

problemów.  
5. Giętkość – zdolność do przezwycięŜania sztywnych nastawień w sytuacji zadaniowej 

i znajdowanie nowych sposobów dostosowanych do zmiennych warunków. 
6. Sztywność – skłonność do trzymania się wciąŜ tych samych sposobów postępowania. 
7. Szybkość – wydajna i ekonomiczna praca. 
8. Mowa i język. 

Język to społeczny a zarazem naturalny system znaków dźwiękowych i reguł łączenia 
tych znaków, wyznaczających sposób posługiwania się nimi.  

Jego funkcje to: 
−  reprezentatywna, która polega na przedstawianiu, odnoszeniu się do rzeczywistości 

pozajęzykowej,  
− komunikacyjna – słuŜy wymianie informacji, porozumiewaniu się, ekspresywna – 

pozwala na wyraŜanie uczuć,  
− impresywna – oddziaływanie za pośrednictwem mowy na słuchacza, np. wydanie 

polecenia, 
− regulacyjna  – kierowanie czynnościami za pomocą mowy wewnętrznej. 

Emocja – subiektywny stan psychiczny uruchamiający priorytet dla związanego z nią 
programu działania. Jej odczuwaniu towarzyszą zwykle zmiany somatyczne, ekspresje 
mimiczne i pantomimiczne oraz zachowania. Źródłem emocji i uczuć jest obiektywnie 
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istniejąca rzeczywistość. Jednostka odzwierciedlając ją ustosunkowuje się do niej, cieszy się, 
martwi, kocha, smuci, gniewa, cierpi. 

Emocje są równieŜ dzielone na pierwotne - niŜsze, które dotyczą zaspokojenia 
biologicznych potrzeb organizmu (gniew, lęk, radość, wstręt) i wtórne - wyŜsze, mające 
charakter społeczny, dotyczące sfery wartości i wiedzy. Emocje pierwotne to niejako 
predyspozycje do odpowiadania w dany sposób na dane rodzaje i jakość interakcji i dlatego 
mogą być swego rodzaju automatyzmami, impulsami, zaś emocje wtórne to kształtowana 
zdolność, często bazująca na posiadanych predyspozycjach, do danego sposobu odpowiadania 
na dane rodzaje i jakość interakcji. U nich szczególną wagę ma ocena, rozeznanie, 
wartościowanie. Emocje wtórne są formą odpowiedzi na  personalnie oraz społecznie waŜne 
rodzaje oraz jakość interakcji i dlatego odgrywają waŜną rolę w rozwoju człowieka. Do tej 
kategorii zalicza się m.in. uczucia społeczne, estetyczne, religijne, moralne, intelektualne itp.  

Cechy procesów emocjonalnych. 
KaŜdy proces emocjonalny zawiera trzy cechy: znak emocji, intensywność procesów 

emocjonalnych i treść emocji. 
Znak emocji moŜe być dodatni bądź ujemny. Emocje i uczucia dodatnie wywołują osoby, 

przedmioty i zjawiska, które przyczyniają się do zaspokojenia potrzeb człowieka. Emocje te 
występują w sytuacjach, gdy jednostka osiąga zamierzony cel oraz w sytuacjach optymalnej 
równowagi między organizmem a środowiskiem. Człowiek zwykle dąŜy do przeŜywania 
uczuć pozytywnych, dlatego teŜ ma tendencję do zbliŜania się do bodźców, które wywołują te 
emocje. Sytuacje zagroŜenia oraz wszystko co utrudnia lub uniemoŜliwia zaspokojenie 
potrzeb jednostki wzbudza emocje i uczucia negatywne. Emocje te nie zawsze powodują 
wtedy dezorganizację zachowania jednostki, przeciwnie – mogą ułatwiać mobilizację 
organizmu i przeciwdziałać zachowaniom obronnym (np.: gniew prowokuje atak, lęk, 
ucieczkę). Ponadto w róŜnych okresach Ŝycia te same przedmioty i zjawiska, a takŜe 
zachowania innych ludzi mogą być subiektywnie odczuwane jako pozytywne, bądź jako 
negatywne, stają się zatem przyczyną zupełnie odmiennych stanów emocjonalnych. 

Intensywność przeŜywania emocji wynika z określonego pobudzenia ośrodkowego 
układu nerwowego, czyli aktywacji – od skrajnego podniecenia emocjonalnego, jak np. 
wściekłość, panika, ekstaza – do zupełnego braku podniecenia, np. głęboki sen. Wysoki czy 
niski poziom aktywacji nie zawsze uzewnętrznia się w zachowaniu. Wzrost podniecenia moŜe 
prowadzić do wzmoŜonej ruchliwości, moŜe takŜe wywoływać stan pozornej obojętności 
i spokoju.  

Treść emocji. W toku nabywania doświadczenia jednostka uczy się  róŜnicować emocje 
w aspekcie treściowym. Niektóre bodźce łączące się z określonymi potrzebami mogą 
wywoływać określone stany emocjonalne. Na przykład bodźce chemiczne związane ze zmianą 
stopnia zawartości cukru we krwi powodują emocję głodu. Podobnie wraz z rozwojem 
doświadczenia człowiek uczy się uświadamiać sobie i odzwierciedlać procesy emocjonalne 
wywołane specyficznie ludzkimi potrzebami, takimi jak potrzeba miłości, szacunku, władzy, 
sukcesu. 

Procesy emocjonalne są często dzielone na: 
− uczucia – stanowią jakby wyŜsze piętro procesów emocjonalnych. Czuje się, np. miłość 

do kogoś lub czegoś. W ciągu Ŝycia, jednostka uczy się uświadamiać sobie własne 
procesy emocjonalne. Nie tylko cierpi, smuci się czy kocha, ale wie o tym. Potrafi nazwać 
swe przeŜycia i włączyć je w system informacji o sobie, oraz panować nad swymi 
emocjami,  

− afekty – uczucia powstające najczęściej pod wpływem silnych bodźców zewnętrznych, 
zwłaszcza działających nagle, (gniew, złość, rozpacz, radość i strach), 
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− nastroje – uczucia długotrwałe o małej sile i spokojnym przebiegu (zadowolenie lub 
niezadowolenie, wesołość lub smutek, niepokój, tęsknota),  

− namiętności – to trwałe skłonności do przeŜywania róŜnych nastrojów i afektów 
w związku z określonymi celami dąŜeń człowieka. Namiętności mają duŜą siłę 
pobudzającą, ukierunkowują myśli, spostrzeŜenia, pamięć i inne procesy psychiczne, 

− sentymenty – odnosi się do trwałych sympatii bądź antypatii, np.: "nie lubię brukselki". 
Procesy emocjonalne wpływają na przebieg procesów poznawczych, nadając im swoiste 
zabarwienie. Gdy doznajemy przeŜyć o charakterze pozytywnym, otaczający nas świat, 
spostrzegamy w kategoriach pozytywnych. Odwrotnie, gdy jesteśmy smutni lub 
nieszczęśliwi, cały świat moŜe nam się wydawać ponury i wrogi. PrzeŜywanie silnych 
emocji tak pozytywnych jak i negatywnych, moŜe wpływać na zwęŜenie pola 
spostrzegania. Pochłonięty wielką radością czy teŜ cierpieniem człowiek moŜe nie 
zauwaŜyć pędzącego samochodu. 

Procesy motywacyjne 
Nazwa motywacja pochodzi od słowa movere (poruszać się). Motywacja to hipotetyczny 

stan organizmu, pobudzający i ukierunkowujący jego aktywność, istnieje kilka biologicznie 
pierwotnych motywacji: głód, sen. Proces ten zachodzi, gdy spełnione są dwa warunki: 
osiągnięcie celu musi być postrzegane przez człowieka jako uŜyteczne; prawdopodobieństwo 
realizacji celu przez jednostkę musi być wyŜsze od zera.  

W mechanizmie tym dochodzi do interakcji procesów myślowych, fizjologicznych 
i psychologicznych jednostki, które decydują o natęŜeniu motywacji. Według psychologów 
natęŜenie motywacji jest funkcją trzech zmiennych: siły procesu motywacyjnego, jego 
wielkości, intensywności. Jeśli człowiek jest świadomy wyniku wykonywanych czynności 
wówczas ten wynik będzie nazywany celem. Cele mogą być tutaj dwojakiego rodzaju: 
materialne, jak np. płaca, niematerialne, np. satysfakcja. Podstawowy model motywacji moŜna 
przedstawić wg następującego schematu: 

 

 
Rys. 1. Model schematu motywacji [12] 

 
Procesy motywacyjne ukierunkowują zachowanie jednostki na osiągnięcie określonych, 

istotnych dla niej stanów rzeczy, kierują wykonywaniem pewnych czynności tak, aby 
prowadziły do zamierzonych wyników (zmiana warunków zewnętrznych, zmiana we własnej 
osobie, zmiana własnego połoŜenia). Proces motywacyjny składa się z zespołu pojedynczych 
motywów. Motywem nazwać moŜna przeŜycie pobudzające człowieka do działania lub 
powstrzymujące go, lub przeszkadzające jego wykonaniu. 

Proces motywacyjny to: wzbudzanie energii; ukierunkowywanie wysiłku na cel; 
selektywność uwagi w stosunku do bodźców – zwiększenie wraŜliwości na bodźce istotne; 
zorganizowanie reakcji w zintegrowany wzorzec; kontynuowanie czynności, dopóki warunki, 
które ją zapoczątkowały nie ulegną zmianie; pobudzenie emocjonalne – uczucia dodatnie 
(w przypadku realizacji zamierzeń) lub ujemne (w przypadku niespełnienia). NatęŜenie 
motywacji charakteryzuje się za pomocą trzech powiązanych ze sobą parametrów: siły, 
wielkości, intensywności. Siła motywacji wskazuje na większą lub mniejszą zdolność do 
wyłączania motywów konkurencyjnych (np. jeśli pomimo mrozu nie wygasa chęć udania się 
na spotkanie, wówczas motyw spotkania jest silny, gdyŜ wyłącza konkurencyjny – niechęć 
doświadczenia mrozu). Wielkość motywu wskazuje na rozmiar wyniku, do którego zmierza 
działanie lub na liczbę czynności konsumacyjnych potrzebnych do zaspokojenia motywu. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 12 

Rozmiar wyniku to inaczej miara ilościowa (np. im większy motyw aspiracji tym więcej 
napisanych publikacji). Czynności konsumacyjne to takie, których wykonanie redukuje 
napięcie motywacyjne np. spoŜycie pokarmu przez głodnego. Określenie „napięcie 
motywacyjne” wskazuje na stan pobudzenia organizmu wyraŜający się w chęci podejmowania 
tego typu działania. Intensywność motywacji to właściwość, od której zaleŜy poziom 
mobilizacji człowieka do działania na rzecz realizacji danego motywu, określa ona stopień 
koncentracji i zuŜycia energii na rzecz motywu. Prowadzi do podwyŜszenia zdolności do 
wysiłku, zwiększa się gdy człowiek w trakcie spełniania aktywności natrafia na przeszkodę. 

Źródła motywacji: biologiczne – motywy są wynikiem natury cielesnej człowieka; 
psychiczne – aktywność podejmowana w wyniku odczuwanych pragnień, chęci, stanów 
wewnętrznych przeŜyć emocjonalnych (stresy, frustracje); neotyczne –źródła te wskazują na 
człowieka jako na, osobę, która jest sprawcą dysponującym swoją psychofizycznością, dzięki 
zdolnościom do podejmowania wolnych wyborów. WiąŜe to motywację z wolnością woli 
człowieka. 

Rodzaje motywacji: wewnętrzna – aktywizacja następuje gdy człowiek dąŜy do 
zaspokojenia swoich potrzeb, emocji, poznania; zewnętrzna – polega na wzbudzeniu potrzeb 
przez stosowanie kar i nagród, informowaniu o moŜliwościach zawartych w róŜnego rodzaju 
sytuacjach i manipulowaniu tymi moŜliwościami. 

 

4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaka jest róŜnica między spostrzeŜeniem a wraŜeniem? 
2. Jakie jest znaczenie wyobraźni w nauce i pracy? 
3. Jakie są charakterystyczne cechy myślenia? 
4. Co to jest emocja i jakie są cechy procesów emocjonalnych?  
5. Jakie są źródła i składniki emocji? 
6. Jaka jest rola uczuć w Ŝyciu człowieka? 
7. Jakie czynniki składające się na proces motywacyjny? 
8. Jakie moŜna wyróŜnić rodzaje motywacji? 

 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Określ przyczyny zdarzeń, które miały miejsce w Twoim Ŝyciu, których nigdy nie 
zapomnisz.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) dokonać analizy ćwiczenia, 
2) zaplanować tok postępowania, 
3) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
4) pracując w grupie wspólnie ustalić zdarzenie, 
5) zapisać wnioski, 
6) zaprezentować wyniki pracy grupy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− arkusz papieru A-4,  
− przybory do pisania. 
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Ćwiczenie 2 
Opisz typowe zachowanie osoby, która zwykle działa pod wpływem emocji i często im 

ulega. Wyjaśnić, co wpływa na powstanie pierwszego wraŜenia w kontakcie z nowo poznaną 
osobą. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) dokonać analizy ćwiczenia, 
2) zaplanować tok postępowania, 
3) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
4) wykonać ćwiczenie, 
5) zaprezentować wyniki pracy.  

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− arkusz papieru A-4,  
− przybory do pisania. 
 
Ćwiczenie 3 

Rozpoznaj swoje najwaŜniejsze potrzeby biologiczne i psychiczne. Opisz sposób ich 
zaspokajania. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) dokonać analizy ćwiczenia, 
2) zaplanować tok postępowania, 
3) zgromadzić materiały i przybory potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
4) wypisać na kartce potrzeby biologiczne i psychiczne oraz sposoby ich zaspokajania,  
5) zaprezentować wyniki. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− dwie duŜe plansze: pierwsza przedstawia schemat potrzeb wg Maslowa, druga zawiera 

listę (około 30) potrzeb człowieka w podziale na biologiczne i psychiczne, 
− arkusz papieru formatu A4,  
− przybory do pisania. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:                                                                                         Tak         Nie  
 
1) wymienić podstawowe potrzeby?        □  □ 
2) scharakteryzować proces emocjonalny?       □  □ 
3) podać funkcje uwagi?           □  □ 
4) podać podział wraŜeń w zaleŜności od receptorów?    □  □ 
5) zdefiniować spostrzeŜenia?         □  □ 
6) zdefiniować pojęcie motywacji?        □  □ 
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4.2. Osobowość człowieka, sytuacje trudne, komunikowanie się, 
pomoc społeczna 

 
4.2.1. Materiał nauczania 

 
Osobowość człowieka 

 
Osobowość – to stosunkowo stałe cechy, dyspozycje i właściwości człowieka, które 

nadają względną spójność jego zachowaniu. 
Sformułowano wiele teorii osobowości w zaleŜności od nurtów psychologii: 
−−−− psychodynamiczną, 
−−−− behawiorystyczną, 
−−−− humanistyczną i egzystencjalną, 
−−−− poznawczą, 
−−−− teorię opartą na pojęciu cechy. 
NiezaleŜnie od teorii definiującej osobowość podkreśla się jej rolę regulacyjną  
w funkcjonowaniu człowieka i wyróŜnia w połączeniu z osobowością: 
−−−− temperament, 
−−−− inteligencję, 
−−−− potrzeby, 
−−−− postawy, 
−−−− charakter, 
−−−− obraz samego siebie. 
ZaleŜność powyŜszych struktur i osobowości jest róŜna. Niektóre wchodzą w skład 
osobowości (temperament) inne są wypadkową składników osobowości (postawy). 
Temperament – to zespół względnie stałych cech osobowości, takich jak tempo procesów 
psychicznych, pobudliwość, siła i szybkość reagowania, dotyczących głównie emocji  
i czynności ruchowych, a przejawiających się w róŜnych procesach działania. 
Istnieje wiele typologii temperamentu. Znana i często wykorzystywana jest typologia Galena, 
wyróŜniająca cztery typy temperamentu: 
1.  Sangwinik – człowiek pogodny, wesoły, otwarty i wraŜliwy, łatwo nawiązuje kontakty. 

Jest osobą zrównowaŜoną, ale energiczną i ruchliwą. 
2.  Choleryk – człowiek działający szybko, gwałtownie, niecierpliwy i często krytyczny 

wobec innych. 
3.  Melancholik – człowiek uczuciowy, wraŜliwy, delikatny i raczej zamknięty w sobie.  

W działaniu raczej powolny, w kontaktach z innymi– bierny lub wycofujący się. 
4.  Flegmatyk – człowiek powolny, cierpliwy, opanowany, powściągliwy. Jest wytrwały  

w działaniu, nie lubi zmian, stały w uczuciach. 
Inteligencja – to zdolność przystosowania się do okoliczności dzięki dostrzeganiu 
abstrakcyjnych relacji, korzystaniu z uprzednich doświadczeń i skutecznej kontroli nad 
własnymi procesami poznawczymi. 
WyróŜnia się następujące rodzaje inteligencji: 
1.  intelektualna (racjonalna) – wykorzystywana przez człowieka przy rozwiązywaniu 

problemów logicznych, 
2.  emocjonalna – umoŜliwiająca uświadomienie sobie uczuć własnych i uczuć innych osób. 

To właśnie dzięki temu rodzajowi inteligencji jesteśmy zdolni do empatii, współczucia, co 
jest istotnym elementem nawiązywania i utrzymywania relacji interpersonalnych oraz 
właściwego reagowania na róŜne sytuacje Ŝyciowe. 
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Potrzeby – definiowane są na wiele sposobów w zaleŜności od podejścia teoretycznego, 
zawsze jednak stanowią podstawę podejmowania działań, pełnią istotną rolę w procesie 
motywacyjnym.  
Maslow przedstawił grupy potrzeb ułoŜonych hierarchicznie. Zaspokojenie potrzeb niŜszego 
rzędu jest podstawą do zaspokojenia potrzeb wyŜszego rzędu. 
Rysunek 2 wskazuje na kolejność i hierarchię występowania potrzeb. 
 

 
Rys. 2. Hierarchia potrzeb według Maslowa [5] 

 
Cztery pierwsze grupy potrzeb (licząc od dołu rysunku 2.), to tzw. potrzeby niŜszego rzędu. 
Wśród nich wyróŜnia się: 
−−−− Potrzeby fizjologiczne – stanowią najbardziej podstawową grupę potrzeb. Występują  

u wszystkich istot Ŝywych. Wśród nich wyróŜniamy: potrzeby pragnienia, aktywności, 
snu, odŜywiania, przyjemności zmysłowych. Niezaspokojenie powoduje stałą 
koncentrację na tych potrzebach, zaś zaspokojenie umoŜliwia skierowanie uwagi na 
realizację innych potrzeb. 

−−−− Potrzeby bezpieczeństwa – zalicza się tu m.in. potrzebę bezpieczeństwa, wolności od 
lęku, ładu, porządku, opieki. Realizacja tych potrzeb daje szansę na orientację w świecie, 
chęć i gotowość poznawania świata. 

−−−− Potrzeby przynaleŜności i miłości – są podstawą poszukiwania bliskich relacji, 
kształtowania więzi. Niezaspokojenie tych potrzeb powoduje czasami poszukiwanie ich 
realizacji w przypadkowych grupach. 

−−−− Potrzeby szacunku i uznania – wiąŜą się z pragnieniem bycia docenionym, 
akceptowanym i powaŜanym. NiemoŜność realizacji tych potrzeb powoduje frustrację, 
poczucie niŜszej wartości. 

Zaspokojenie powyŜszych potrzeb warunkuje powstawanie potrzeb wyŜszego rzędu, do 
których naleŜą: 
−−−− Potrzeby poznawcze – wiąŜą się ze zdobywaniem wiedzy, zainteresowaniami 

naukowymi, badawczymi. Ich przejawem jest orientacja w otoczeniu, rozumienie siebie  
i innych. Potrzeba ta jest zauwaŜana juŜ u dzieci w sytuacji eksploracji i chęci poznania 
przedmiotów i miejsc, które dziecko zauwaŜa dookoła siebie. 

−−−− Potrzeby estetyczne – wiąŜą się z odbiorem i poszukiwaniem piękna, harmonii. Ich 
przejawem jest zachwyt sztuką, ale i czystym, schludnym otoczeniem. 
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−−−− Potrzeby samorealizacji – wiąŜą się z wykorzystaniem potencjałów, czyli moŜliwości 
człowieka i działaniem adekwatnym do tych moŜliwości [9]. 

 
Tabela 1. Podstawowe potrzeby i ich przejawy w róŜnych fazach rozwoju człowieka – teoria CH. Buhler [2] 

Wiek Tendencja do 
zadowolenia 

Tendencja do 
samoograniczenia 

Tendencja do 
twórczej ekspansji 

Tendencja do 
wewnętrznego 
uporządkowania 

Forma 
spełnienia 

Do 1,5 r.Ŝ Ufność, miłość, 
odkrywanie 
odrębności 

Koordynacja i adaptacja 
ruchów 

Spontaniczne 
aktywności 

Początek integracji 
ruchów 

dobrostan 

1,5 r.Ŝ – 4 
r.Ŝ 

Przywiązanie do 
rodziców 

Uczenie się stylów Ŝycia. 
Posłuszeństwo i idealne 
superego vs. 
NiezaleŜności, początki 
wchłaniania kulturowo 
określonych idei 

Granie roli i 
dziecięca twórczość 
artystyczna 

Rozwój superego, 
sumienia, początki 
kształtowania idei 

 

4– 8 r.Ŝ Okres latentny Akceptacja roli bycia 
członkiem rodziny, 
uczenie się określonych 
kulturowo idei 

Próba określenia 
zakresu autonomii 
własnych wartości 
ideały ego 
przejawiane w 
wykonywanych 
zadaniach 

Samoocena 
uwzględniająca 
ideały ego i 
kulturowo 
określone idee 

Doskonalenie 
się 

8-12 r.Ŝ Okres latentny Akceptacja roli i zadań 
wyznaczonych przez 
szkołę  oraz kulturowo 
określone formy edukacji 

Gry, sporty 
grupowe, umysłowe 
aktywności 
badawcze 

Próba dokonania 
obiektywnej 
ewaluacji siebie 
samego w rolach 
społecznych 

 

12-18 r.Ŝ Potrzeby seksualne, 
problem toŜsamości 
płciowej 

NiezaleŜność vs. 
Dominacji rodziny 

Rozwój 
osobowości, miłość, 
zryw intelektualny 

Rewizja i 
określenie 
kierunków 
własnego rozwoju 

Spełnienie  
oderwanie się 
od okresu 
dzieciństwa 

18 – 25 
(30) r.Ŝ 

Potrzeby seksualne, 
problem toŜsamości 
płciowej 

Doraźne samookreślenie 
swojej roli w 
społeczeństwie 

Próby znalezienia 
swojego miejsca w 
zawodzie i miłości 

Poszukiwanie 
własnej 
toŜsamości 

 

25 (30)-
45(50) r.Ŝ 

Kulminacja 
jedności w miłości 
seksualnej 

Akceptacja rodziny i roli 
zawodowej 

Realizacja siebie w 
zawodzie, 
małŜeństwie i 
rodzinie 

Znajdywanie 
własnej 
toŜsamości 

Realizacja 
siebie 

45(50)-
65(70) r.Ŝ 

Pokwitanie i 
problemy 
zdrowotne 

Wyrzeczenie się samego 
siebie na rzecz rodziny, 
społeczności, dobra spraw 

Wzmacnianie stanu 
posiadania i pozycji 

Krytyczna ocena 
samego siebie 

 

65(70-
80(85) r.Ŝ 

Zainteresowanie 
własnym zdrowiem 

Akceptacja ograniczeń Wykańczanie zadań 
Ŝyciowych 

Autobiograficzna 
retrospekcja 

Spełnienie 
siebie 

80(85) do 
śmierci 

Regresja do 
dominacji potrzeby 
satysfakcji 

Akceptacja zbliŜającego 
się końca Ŝycia 

   
 

 
Postawa – to względnie stała skłonność do pozytywnego lub negatywnego ustosunkowania się 
człowieka do dowolnego obiektu, takiego jak: przedmiot, zdarzenie, idea, inna osoba  
[14, s. 79]. WyróŜnia się trzy składniki postawy (rysunek 3): 
−−−− emocjonalny – to emocje, uczucia Ŝywione wobec danego obiektu, 
−−−− poznawczy – to wiedza, przekonania na temat danego obiektu, 
−−−− behawioralny – to rodzaj pozytywnych lub negatywnych zachowań wobec obiektu [5]. 
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Rys. 3. Składniki postawy [5] 

 
Istotna jest znajomość i świadomość własnych postaw np. wobec osób niesłyszących lub 
niedosłyszących. Postawy wobec tej grupy osób wpływają na charakter i jakość naszej pracy. 
Mogą zarówno pomagać w pracy, jak i utrudniać ją. Technik masaŜysta, który ma małą 
wiedzę na temat trudności i problemów, a w związku z tym – pewnych specyficznych 
zachowań osoby niesłyszącej czy niedosłyszącej (komponent poznawczy) moŜe obawiać się 
kontaktu z tą osobą (komponent emocjonalny) i w związku z tym podczas doboru masaŜu 
moŜe nie czuć się pewnie, zachowywać nerwowo, próbować przyspieszyć przebieg wizyty 
(komponent behawioralny).  
Charakter – to zespół ogólnych postaw, powiązanych ściśle ze sobą, specyficznych dla danej 
osoby, warunkujących jej zachowanie wobec innych ludzi, samego siebie i pracy.  
 
Sytuacje trudne 
 
Stres, radzenie sobie ze stresem 

Stres jest naturalną, nieuniknioną częścią naszego Ŝycia i towarzyszy kaŜdemu z nas. Jest 
reakcją na codzienne wyzwania i Ŝyciowe zmiany - nie tylko negatywne, ale i pozytywne.  

Istnieje kilka definicji stresu, które moŜna ująć w trzy podstawowe kategorie:  
1. Stres jako bodziec – przykry, przeszkadzający i odrywający od aktywności. Kategoria ta 

próbuje opisać róŜnorodne, nieprzyjemne sytuacje wywołujące stres, na przykład hałas 
w miejscu pracy, strata  pracy lub choroba.  

2. Stres jako reakcja na przykry bodziec ze środowiska zewnętrznego.  Kategoria  ta próbuje 
opisać reakcje, które pojawiają się w ciele i umyśle człowieka w odpowiedzi na 
nieprzyjemne sytuacje, na przykład gorsze wykonanie zadania.  

3. Stres jako dynamiczna relacja pomiędzy człowiekiem, a otoczeniem – która moŜe być 
oceniana przez jednostkę albo jako wymagająca określonego wysiłku adaptacyjnego, albo 
przekraczająca moŜliwości jej sprostania.  
 
Czynniki stresogenne moŜna podzielić na:  

− zewnętrzne – presja środowiska, przytłaczająca ilość zajęć, zmiana szkoły lub 
mieszkania, złe warunki pracy, monotonia pracy, choroba, wypadek, 

− wewnętrzne (tkwiące w jednostce) – nierealistyczne oczekiwania, brak poczucia 
sprawowania kontroli, przynaleŜności, kwalifikacji, przesądy, kompleksy, 
nieodpowiednie nawyki.  

 
RozróŜniamy trzy typy reakcji na stres: 

− Eustres to stres mobilizujący pozytywnie do działania. Eustres jest potrzebny – 
pobudzając nas wzmacnia nasze reakcje, podnosi próg naszej reaktywności. UmoŜliwia 
skuteczne działanie. 
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− Strumień bodźców, który przekracza pewną granicę naszej indywidualnej wytrzymałości 
oddziałuje na nas negatywnie i nosi nazwę dystresu.  Dystres jest reakcją organizmu na 
zagroŜenie, utrudnienie lub niemoŜność realizacji waŜnych celów i zadań człowieka, 
pojawia się w momencie zadziałania bodźca zewnętrznego lub wewnętrznego. 

− Neustres to bodziec dla danej osoby neutralny w działaniu, chociaŜ dla innych bywa on 
eustresowy lub dystresowy. 

Pewien optymalny poziom stresu jest niezbędny dla efektywnego funkcjonowania 
człowieka. Zbyt niski poziom stresu powoduje spadek motywacji, apatię i znudzenie. Zbyt 
wysoki-napięcie, trudności z koncentracją, lęk i zamęt w głowie, fizyczne zmęczenie, 
zwolnienie refleksu. 

RozróŜniamy fizjologiczne i psychiczne reakcje na stres. Reakcje fizjologiczne to: wzrost 
aktywności systemu nerwowego, zwiększony poziom adrenaliny we krwi, co powoduje 
palpitacje serca, wzrost ciśnienia, przyspieszony oddech, wzrost cukru we krwi, bóle głowy, 
pleców, Ŝołądka. Reakcje psychologiczne to: lęk, stany depresyjne, smutek, irytacja, 
rozczarowanie Ŝyciem i sobą. 

Wysoki poziom stresu moŜe prowadzić do utraty kontroli nad swoim zachowaniem. 
Skutki utraty kontroli nad długoterminowym stresem mogą być znacząco bardziej 
niebezpieczne. W konsekwencji moŜe dojść do: 
− wyczerpania, przemęczenia,  
− depresji, 
− wypalenia, 
− załamania nerwowego. 

To nie sam stres jest niebezpieczny dla człowieka, ale to jak na niego reagujemy. 
Niezwykle waŜne jest poznanie naszych indywidualnych reakcji na sytuacje stresujące. 
Pozwoli nam to bowiem na natychmiastowe zadziałanie, zanim poziom stresu dojdzie do 
poziomu, który przerośnie nasze moŜliwości poradzenia sobie z nim.  

Istnieją dwa sposoby poradzenia sobie z trudną sytuacją:  
− próba zmiany niekorzystnych zdarzeń, dokonywana poprzez ucieczkę z trudnej sytuacji 

(co nie zawsze jest moŜliwe) lub psychiczne przygotowanie się do mogących zajść 
nieprzyjemnych wydarzeń i odpowiedź na nie poprzez realne działanie – na przykład 
ucząc się do egzaminu zamiast martwić się o niego,  

− próba osłabiania wpływu stresu poprzez zaprzeczanie zaistniałym trudnościom lub 
odcięcie się emocjonalne od trudnej sytuacji, by uniknąć przeŜywania smutku czy lęku.  
Oba sposoby mają za zadanie chronić nas przed trudnościami. Istnieje jednak 

niebezpieczeństwo, Ŝe mogą one utrudnić realne sprostanie trudnościom. Niestety są 
w naszym Ŝyciu momenty, kiedy tragiczne zdarzenia całkowicie nas pochłaniają. Śmierć, 
rozwód, utrata pracy, bankructwo.  

Przy wyborze metod zwalczania stresu, naleŜy wziąć pod uwagę źródło jego 
pochodzenia. Jeśli wywołują go czynniki zewnętrzne – efektywne będą techniki 
wyobraŜeniowe i pozytywne myślenie, jeŜeli stres odczuwalny jest jako silny przypływ 
adrenaliny w ciele – waŜny będzie relaks i obniŜenie adrenaliny.  
 Techniki redukcji stresu moŜna pogrupować w trzech kategoriach:  
1. Metody środowiskowe, w których chodzi o zmniejszenie znaczenia stresorów tkwiących 

w otoczeniu. Do nich naleŜą: 
− redukcja wagi wydarzenia, 
− redukcja niepewności, 
− słuchanie uspokajającej  i relaksującej muzyki.  
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2. Techniki fizjologiczne – odpowiednie przy nagłym wzroście adrenaliny. NaleŜą do nich: 
− relaksacja mięśniowa,  
− kontrolowanie oddechu. 

3. Techniki umysłowe – odpowiednie gdy czynniki psychologiczne mają znaczący wpływ 
na poziom stresu. NaleŜą do nich:  
− relaksacja wyobraŜeniowa,  
− racjonalne, pozytywne myślenie,  
− medytacja, 
− autohipnoza i autosugestia. 
Istnieje ścisła zaleŜność między stresem a zachowaniami zdrowotnymi, które składają się 

na określony styl Ŝycia. Osoby nie potrafiące skutecznie radzić sobie ze stresem stosują często 
destrukcyjne w konsekwencji środki słuŜące zaspokajaniu ich potrzeb. Alkohol, leki, 
narkotyki nie tylko nie przynoszą im rozwiązania problemów, ale doprowadzają do 
pogłębienia się trudności osobistych, rodzinnych, zawodowych itp. 
Długotrwały stres moŜe być przyczyną wielu chorób: 
– schorzeń układu krąŜenia, 
– owrzodzeń układu pokarmowego,   
– schorzeń układu oddechowego (astma, alergia), 
– nerwic i innych chorób układu nerwowego, 
– ogólnego obniŜenia odporności organizmu, 
– zaburzeń układu ruchu (wzmoŜone napięcie mięśni), 
– schorzeń skóry (np. egzemy), 
– zespołu uzaleŜnień od alkoholu. 

Choroby, do których powstania przyczynia się przede wszystkim zachowanie zdrowotne 
jednostki, określa się mianem chorób zachowanio zaleŜnych lub chorób wyboru. Zachowania 
zdrowotne, które mają negatywne oddziaływanie na nasze zdrowie i są przyczyną wielu 
chorób to przede wszystkim: 
– palenie papierosów, 
– alkoholizm, 
– niewłaściwe odŜywianie. 
RóŜne jest rozłoŜenie w czasie realizacji efektu zdrowotnego określonych zachowań, np. 
w przypadku związku picia alkoholu z wypadkami drogowymi – skutek zdrowotny danych 
zachowań pojawia się prawie natychmiast, natomiast w przypadku związku palenia tytoniu 
z rakiem płuc muszą upłynąć lata. 

Skutki zdrowotne palenia tytoniu: 
1. powstanie nowotworów w narządach, które mają bezpośredni kontakt z dymem 

tytoniowym (płuca, przełyk, krtań, gardło, jama ustna), 
2. zwiększone ryzyko zachorowań na przewlekłą chorobę płuc i dróg oddechowych, 
3. zwiększona podatność na zakaŜenia bakteryjne i wirusowe układu oddechowego, 
4. nasilenie procesów miaŜdŜycy i zapadalność na choroby układu naczyniowego. 

Alkoholizm w polskiej nomenklaturze diagnostycznej nosi nazwę zespołu zaleŜności 
alkoholowej. Jest chorobą postępującą, wieloobjawową, a nawet prowadzącą do śmierci. Jest 
jednak chorobą moŜliwą do powstrzymania w wyniku skutecznej terapii. Wpływ alkoholu na 
zdrowie nie ogranicza się tylko do moŜliwości wywoływania uzaleŜnienia, ale jest substancją 
toksyczną dla większości narządów i układów organizmu. NaduŜywanie alkoholu: 
1. zwiększa ryzyko wystąpienia wielu chorób (m.in.: choroby nadciśnieniowej, chorób 

serca, narządów miąŜszowych), 
2. działa szkodliwie na kaŜdy z elementów przewodu pokarmowego, co powoduje 

powstawanie wielu schorzeń, 
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3. uszkadza układ nerwowy obwodowy i ośrodkowy, 
4. sprzyja rozwojowi choroby nowotworowej jamy ustnej, gardła, przełyku, krtani, 
5. działa toksycznie na wątrobę, rozwój komórek krwi, upośledza syntezę czynników 

krzepnięcia. 
Alkohol pity przez kobiety w ciąŜy upośledza rozwój płodu. 
Błędy w sposobie Ŝywienia mają równieŜ wpływ na zdrowie człowieka, są to:  
– błędy Ŝywieniowe związane z nadkonsumpcją, 
– błędy Ŝywieniowe związane ze zbyt niskim spoŜyciem niektórych składników 

pokarmowych. 
Błędy w Ŝywieniu sprzyjają rozwojowi wielu chorób, m.in.: miaŜdŜycy, nadwagi i otyłości, 
anoreksji, bulimii, cukrzycy, próchnicy zębów, osteoporozie, niedokrwistości, niektórym 
nowotworom. Mają równieŜ duŜy wpływ na rozwój fizyczny i dojrzewanie fizjologiczne 
dzieci i młodzieŜy. 

 
Konflikt. Rozwi ązywanie konfliktów 

 
Konflikt – to proces społeczny zachodzący między jednostkami, grupami, państwami, 

wynikający ze sprzeczności interesów, celów, poglądów czy obowiązków, powodujący 
powstanie wrogości między nimi. 
 
Typy konfliktów  
a) konflikt rzeczowy (relacji) - np. sytuacja rozwodowa (gdy nie ma rzeczowych załoŜeń 

często konflikt dotyczy naleciałości z przeszłości),  
b) konflikt wartości – wypływa z róŜnic w preferowanych wartościach np. tradycji, religii,  
c) konflikt danych – w sytuacji braku lub posiadania odmiennych informacji lub ich 

interpretacji, 
d) konflikt strukturalny (ról), 
e) konflikt interesów – gdy zaspokojenie potrzeb jednej osoby odbywa się kosztem innej 
osoby lub grupy. 
 
Czynnikami prowadzącymi do konfliktu ukrytego są: 
– konkurencja do niewystarczających zasobów,  
– dąŜenie do autonomii,  
– róŜnica w celach stron,  
– konflikt ról. 
 
Procesy konfliktowe mogą być: 
destrukcyjne – (o charakterze antagonistycznym) to zjawiska niszczące, wywołujące 
wrogość, nienawiść, powodujące frustracje, lęk, zaburzenia osobowości. Prowadzą do 
wytworzenia się u jednostki takich zburzonych postaw społecznych, jak np: postawa „przeciw 
ludziom” czy postawa „od ludzi”. Objawiają się najczęściej poprzez róŜne formy walki 
otwartej (wyzwiska, przemoc, rękoczyny, bójki) oraz ukrytej (szykany, bojkot, sabotaŜ), 
konstruktywne – (pozbawione konfliktów) stają się „motorem postępu”, czynnikiem 
aktywizującym, integrującym, stwarzającym warunki do zdobywania kompetencji a tym 
samym takich umiejętności, jak tolerancja i dochodzenie do kompromisu. Są „szkołą” 
społecznego współŜycia, w której partnerzy uczą się wyraŜać swoje opinie, poglądy, 
stanowiska, a co za tym idzie – bronić ich, walczyć o przeforsowanie własnych dąŜeń 
w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym kodeksem moralnym.  
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Sposoby rozwiązania konfliktu wg Thomasa 

Unikanie – odstąpienie od współpracy z osobą konfliktogenną. Sprowadza się to najczęściej 
do zerwania z nią kontaktów osobistych czy wymówienia pracy. Wyłączenie nie jest jednak 
rozwiązaniem konfliktu, lecz dowodem na to, Ŝe jest to moŜliwe w istniejącym układzie 
personalnym. To styl typowy dla osób, dla których samo napięcie emocjonalne i frustracja 
spowodowana konfliktem jest na tyle silne, Ŝe wolą wycofać się z konfliktu, niŜ podjąć próby 
jego konstruktywnego rozwiązania. Podejście takie spowodowane jest prawdopodobnie tym, 
Ŝe w przeszłości jakieś konflikty na tyle mocno zraniły danego człowieka, Ŝe pamięć tego 
powoduje reakcję wycofania się. MoŜe być równieŜ podyktowane przeświadczeniem, ze 
konflikt sam w sobie jest złem, Ŝe jest zbędny i poniŜający. Ludzie w róŜny sposób unikają 
konfliktów. W sytuacji równowagi sił obu stron będą udawali, Ŝe konfliktu nie ma. Gdy jedna 
strona sporu jest silniejsza wycofają się i ustąpią z realizacji własnych praw i interesów. śeby 
zachować dobre samopoczucie podejmą próby zdeprecjonowania strony sporu lub jego 
przedmiotu. Gdy zaś oni sami mają przewagę, będą usiłowali narzucić własne zdanie, 
próbując zdominować partnera, nie dbając przy tym o to, po czyjej stronie są rzeczywiste 
racje. W ten sposób będą uciekali od rzeczywistego rozwiązania zaistniałego problemu. 

Uleganie – to najczęściej stosowana metoda rozwiązywania konfliktów, polegająca na 
wykorzystaniu przez silniejszego swojej pozycji w organizacji. Poddanie podobnie jak 
wyłączenie nie jest skutecznym rozwiązaniem, gdyŜ strona poddająca się przy pierwszej 
lepszej okazji ponownie wywołuje konflikt. Ten styl, najogólniej mówiąc, polega na 
postępowaniu zgodnym z interesem strony przeciwnej. Postępują tak te osoby, które 
nastawione są przede wszystkim na podtrzymanie dobrych relacji z innymi, nawet kosztem 
rezygnacji z pozostałych swoich potrzeb, obowiązków czy interesów. Podobnie, jak ludzie 
stosujący unikanie, osoby łagodzące właśnie są przekonane, Ŝe spór to tylko zło i zagroŜenie. 
Przyczyn konfliktów dopatrują się często w postawach egoistycznych, przez co łatwiej 
przychodzi im pogodzenie się z ponoszonymi psychicznymi kosztami czy wyrzeczeniami. 

Rywalizacja – strona konfliktu zmusza do ustąpienia przeciwnika, przeciągając na swoją 
stronę osoby dotychczas w konflikt niezaangaŜowane. Styl ten charakteryzuje się tym, Ŝe aby 
osiągnąć swój cel, strona konfliktu spala bardzo duŜo energii i uŜywa wielu środków, nie 
rezygnuje równieŜ z manipulacji, czyli instrumentalnego traktowania innych ludzi. 

Kompromis – To postępowanie umoŜliwiające częściowe zaspokojenie interesów obu stron. 
KaŜdy jednak coś traci, a coś zyskuje. Kompromis warto wziąć pod uwagę, gdy interesy są 
mniej waŜnie, niŜ dobre wzajemne stosunki lub niezbędne jest szybkie rozwiązanie problemu. 
Dochodzi do niego, gdy strony pozostające w sporze są jednakowo silne i nie znajdując 
sprzymierzeńców, postanawiają „dogadać się” ze swoim przeciwnikiem. Zgodnie z takim 
rozumieniem, kaŜda ze stron ma szanse zdobyć coś w wyniku konfliktu, musi takŜe jednak 
i coś stracić. Najbardziej poŜądanym efektem kompromisu mają być jednakowe ustępstwa 
z wysuwanych roszczeń, dające procentowy podział przedmiotu sporu w relacji 50:50. Strony 
muszą znaleźć taką wspólną płaszczyznę porozumienia miedzy sobą, aby mogli wspólnie 
koegzystować. 

Współpraca – ten styl wynika z załoŜenia, Ŝe zawsze moŜna znaleźć rozwiązanie, które 
usatysfakcjonuje obie strony konfliktu. Jest to jeden z najbardziej efektywnych stylów 
rozwiązywania konfliktu. Szczególnie uŜyteczny w sytuacjach, kiedy obie strony mają 
odmienne cele, powoduje, Ŝe łatwo odkryć rzeczywistą przyczynę sporu, a jest nią najczęściej 
błędna komunikacja lub jej brak. Strony wspólnym wysiłkiem znajdują rozwiązania 
usuwające przyczyny konfliktu. Integracja jest moŜliwa zwłaszcza wówczas, gdy pomiędzy 
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stronami istnieją stałe kontakty ułatwiające ich wzajemne zrozumienie się. Ta metoda wiąŜe 
się z wolą zaakceptowania celów drugiej strony konfliktu, bez rezygnacji z własnych. Istnieje 
tu załoŜenie, Ŝe zawsze moŜna znaleźć rozwiązanie, które w pełni usatysfakcjonuje obie 
strony konfliktu, choć niekoniecznie muszą wiązać się z tym jednakowe ustępstwa stron. 

 Czynniki mające wpływ na przebieg rozwiązywania konfliktów:  
– procesy współpracy/rywalizacji – tendencja do utrwalania się zgodnie z zasadą dodatnich 

sprzęŜeń zwrotnych,  
– wcześniejsze relacje – im mocniejsze więzy współpracy, tym większe 

prawdopodobieństwo rozwiązania konfliktu wg zasad współpracy,  
– charakterystyki stron – osobowość, ideologia wpływają na orientację 

(rywalizacja/współpraca), konflikt wewnętrzny moŜe wpływać na konflikt 
interpersonalny,  

– udział strony trzeciej – jej postawa, siła i zasoby – proces, do którego zachęca strona 
trzecia o wysokim prestiŜu,   

– oszacowanie sukcesu – ocena stron, szans na sukces. 
  

Konsekwencje konfliktów interpersonalnych 
 

+ - 

wzrost energii stres 

wzrost motywacji 
poczucie zagroŜenia 

(dezaprobata 
społeczna) 

wzrost zaufania negatywne emocje 

poczucie 
sprawiedliwości 

agresja 

krystalizacja celu wycofanie z relacji 

przyrost wiedzy 
o moŜliwościach 

rozwiązań 

pogorszenie relacji 
i komunikacji 

 
 
Kryzys Ŝyciowy 

 
Terminem kryzysy Ŝyciowe - Life Crisis Units (LCU) określa się następujące zdarzenia: 

śmierć współmałŜonka, rozwód, bankructwo, a takŜe wiele innych, które potrafią załamać 
dotychczasowy porządek nawet osobom o wyjątkowo wysokiej odporności na stres. PoniŜsza 
tabela przedstawia natęŜenie stresu związane z róŜnymi wydarzeniami Ŝyciowymi.  Zbyt wiele 
istotnych zmian w ciągu krótkiego czasu jest często przyczyną wystąpienia w następnym roku 
choroby somatycznej. Skala jednostek LCU pozwoli  oszacować własny wskaźnik ryzyka. 
 

Tabela 2. Skala natęŜenia stresu 

1. śmierć współmałŜonka 100 
2. rozwód 73 
3. separacja 65 
4. kara więzienia 63 
5. śmierć bliskiego członka rodziny  63 
6. własna choroba lub uszkodzenie ciała 53 
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7. małŜeństwo 50 
8. utrata pracy 47 
9. pogodzenie się ze współmałŜonkiem 45 
10. odejście na emeryturę 45 
11. zmiana stanu zdrowia członka rodziny 44 
12. ciąŜa 40 
13. kłopoty seksualne 39 
14. pojawienie się nowego członka rodziny  39 
15. reorganizacja przedsiębiorstwa 39 
16. zmiana stanu finansów 38 
17. śmierć bliskiego przyjaciela 37 
18. zmiana kierunku pracy 36 
19. zmiana częstotliwości kłótni ze współmałŜonkiem 35 
20. wysoki kredyt 31 
21. pozbawienie prawa do kredytu czy poŜyczki 30 
22. zmiana obowiązków w pracy 29 
23. syn lub córka opuszcza dom 29 
24. kłopoty z teściową 29 
25. wybitne osiągnięcia osobiste 28 
26. Ŝona zaczyna lub przestaje pracować 26 
27. rozpoczęcie lub zakończenie nauki szkolnej 26 
28. zmiana warunków Ŝycia 25 
29. zmiana nawyków osobistych 24 
30. kłopoty z szefem 23 
31. zmiana godzin lub warunków pracy 20 
32. zmiana miejsca zamieszkania 20 
33. zmiana szkoły 20 
34. zmiana rozrywek 19 
35. zmiana w zakresie aktywności religijnej 19 
36. zmiana aktywności towarzyskiej 18 
37. niewielka poŜyczka 17 
38. zmiana nawyków dotyczących snu 16 
39. zmiana liczby członków rodziny zbierających się razem 15 
40. zmiana nawyków dotyczących jedzenia 15 
41. urlop 13 
42. BoŜe Narodzenie 12 
43. pomniejsze naruszenie prawa 11 

 
Interpretacja: 
 

Ilość punktów Prawdopodobieństwo choroby 
300 88% 

200-299 50% 
150-199 33% 
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Wysoki poziom stresu moŜe prowadzić do utraty kontroli nad swoim zachowaniem. 
Niemniej jednak jest to równieŜ okazja do zdobycia doświadczenia, w oparciu, o które moŜna 
zacząć budować własną strategię radzenia sobie ze stresem by w przyszłości uniknąć utraty 
panowania nad sobą i nie dopuścić do dezorganizacji swego postępowania. Skutki utraty 
kontroli nad długoterminowym stresem mogą być znacząco bardziej niebezpieczne. 
W konsekwencji moŜe dojść do: wyczerpania, przemęczenia, wypalenia, załamania 
nerwowego. To nie sam stres jest niebezpieczny dla człowieka, ale to jak na niego reagujemy. 
Niezwykle waŜne jest poznanie naszych indywidualnych reakcji na sytuacje stresujące. 
Pozwoli nam to bowiem na natychmiastowe zadziałanie, zanim poziom stresu dojdzie do 
poziomu, który przerośnie nasze moŜliwości poradzenia sobie z nim.  
 
Komunikowanie się 
 
Komunikowanie się – to proces przekazywania informacji. Komunikacja między dwiema 
osobami to proces porozumiewania się, gdzie kaŜda z osób jest jednocześnie nadawcą 
i odbiorcą, czyli wysyła i otrzymuje informacje. 
Sprawne komunikowanie się jest podstawą skutecznego działania. W relacjach między ludźmi 
komunikacja umoŜliwia: 
−−−− przekazywanie informacji: myśli, uczuć, 
−−−− odbiór informacji, reakcji na przekazany wcześniej komunikat, 
−−−− wpływ na działanie, zachowanie innych ludzi, 
−−−− modyfikację zachowania innych ludzi, 
−−−− współpracę między ludźmi. 
Skuteczna komunikacja zachodzi między dwoma osobami wtedy, gdy odbiorca rozumie 
sytuacje zgodnie z zamiarami nadawcy. Istotne jest, by informacja nadawcy dokładnie 
oddawała jego intencję, zaś odbiorca interpretował informację zgodnie z zamiarami nadawcy. 
Niestety podczas rozmowy często mają miejsce zakłócenia. Wśród przyczyn i rodzajów 
zakłóceń wymienia się między innymi: 
1.  DuŜy stopień napięcia lub obojętność ze strony rozmówcy. 
2.  Nieśmiałość lub chwilowa zbyt duŜa pewność siebie. 
3.  Nieumiejętność skoncentrowania uwagi, trudności w spostrzeganiu. 
4.  Brak motywacji do kontaktu, słuchania. 
5.  Nieznajomość własnych emocji, nieumiejętność ich kontroli. 
6.  Słaba świadomość własnej i cudzej mowy niewerbalnej; nieumiejętność korzystania  

z sygnałów mowy niewerbalnej; brak spójności między mową werbalną i niewerbalną. 
7.  UŜywanie niezrozumiałego języka; mało przystępny sposób mówienia np. bardzo szybko, 

bardzo cicho, z zakrytymi ustami. 
8.  NieuwaŜne odbieranie sygnałów wysyłanych przez rozmówcę. 
9.  Reakcje, które blokują rozmowę np. przerywanie, ocenianie, moralizowanie, krytyka. 
10.  Brak elastyczności myślenia; róŜnice wiekowe, kulturowe i nieumiejętność zauwaŜenia 

róŜnic oraz elastycznego ich pokonania. 
Komunikacja jest umiejętnością, którą moŜna doskonalić, dzięki czemu będzie ona bardziej 
efektywna. Istotne jest, by pamiętać o jej poniŜszych aspektach i stosować techniki skutecznej 
komunikacji. 
1.  Stosowanie komunikacji dwustronnej – występuje wtedy, gdy nadawca dostaje informację 

zwrotną dotyczącą rozumienia przez odbiorcę przekazanej mu informacji. Informacja 
zwrotna powinna być natychmiastowa, szczera, wspierająca (przekazana łagodnie 
i delikatnie). W gabinecie technika masaŜysty komunikacja dwustronna będzie 
występować wtedy, gdy po przekazaniu informacji dotyczących korzystania z usług 
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masaŜysty pacjent/klient opowie, co z tego przekazu zrozumiał. Przykładem informacji 
zwrotnej moŜe być ustosunkowanie się technika masaŜysty do tego jak pacjent przedstawił 
zasady korzystania z usług masaŜysty. Komunikacja jednostronna ma miejsce wtedy, gdy 
nadawca nie jest w stanie stwierdzić, jak odbiorca rozumie jego komunikat.  

2.  Spójność mowy werbalnej i niewerbalnej – istotne jest, by to co się mówi było zgodne  
z tym jak się mówi. 

3.  Te same poziomy komunikacji. Poziom komunikacji wiąŜe się z gotowością do rozmowy 
na tematy z określonego obszaru i z pewnym zaangaŜowaniem. WyróŜnia się trzy 
poziomy komunikacji: 
−−−− Poziom fatyczny, którego przejawem jest swobodna rozmowa na nieistotne tematy, 

bezpieczne, wolne od emocji. Ma miejsce w sytuacji, gdy osoby widzą się po raz 
pierwszy lub nie znają się zbyt dobrze. Tematem takiej rozmowy moŜe być pogoda, 
moda, sport. Przykładem rozmowy na tym poziomie moŜe być krótka wymiana 
informacji na temat aktualnej godziny między osobami oczekującymi na autobus. 

−−−− Poziom instrumentalny – dotyczy rozmowy, której celem jest przekazanie pewnych 
informacji, instrukcji, wywołanie pewnych zachowań u odbiorcy. Przykładem moŜe 
być sytuacja w sklepie ze sprzętem AGD, gdzie sprzedawca informuje klienta 
o zasadach korzystania z kupowanej pralki automatycznej. 

−−−− Poziom afektywny – występuje podczas rozmowy, w której ujawniamy swoje poglądy, 
uczucia, wartości, komunikujemy swoje cechy osobiste. Przykładem moŜe być 
rozmowa z przyjacielem o naszych kłopotach.  

Skuteczna komunikacja wiąŜe się z prezentowaniem przez nadawcę i odbiorcę tych 
samych poziomów komunikacji. W innym przypadku rozmowa moŜe wydawać się 
niezręczna i któraś ze stron będzie prawdopodobnie dąŜyć do jej zakończenia, przerwania. 

4.  Partnerski styl komunikowania się, który charakteryzuje się tym, Ŝe nadawca podczas 
komunikacji za równie waŜne uznaje potrzeby i oczekiwania swoje, jak i odbiorcy. 
Nadawca dba o jasność wypowiedzi, stosuje informacje zwrotne, stąd proces 
porozumiewania się, staje się bardziej zrozumiały. Przykładem moŜe być rozmowa  
w gabinecie technika masaŜysty, gdzie technika opowiadając o zasadach korzystania 
z usług technika masaŜysty, obserwuje reakcje klienta i do nich dostosowuje 
przekazywane treści, a nie skupia się jedynie na wykonaniu swojego zadania – 
przekazaniu informacji. 

Przeciwieństwem partnerskiego stylu komunikowania się jest styl nie partnerski, gdzie 
nadawca skupia się wyłącznie na własnych potrzebach i oczekiwaniach lub teŜ rezygnuje  
z własnych dąŜeń i podąŜa wyłącznie za potrzebami rozmówcy. 
Techniki usprawniające skuteczną komunikację interpersonalną: 
Aktywne słuchanie. Jest to podstawowa umiejętność, która umoŜliwia jak najlepsze poznanie 
rozmówcy oraz gwarantuje rozmówcy poczucie, ze jest słuchany, rozumiany, czym zachęca 
do kontynuacji rozmowy. Aktywne słuchanie przejawia się i realizuje poprzez: 
−−−− Umiejętność skupienia się, czyli wyraŜenia zainteresowania poprzez zwrócenie się  

w kierunku rozmówcy, utrzymanie kontaktu wzrokowego, adekwatne reagowanie mimiką 
twarzy na słowa rozmówcy. 

−−−− Umiejętność podąŜania, która polega na zachęcaniu rozmówcy do kontynuacji rozmowy 
poprzez zadawanie dodatkowych pytań, przytakiwanie bądź milczące skupienie. 

−−−− Stosowanie mikroumiejętności takich jak parafraza, adekwatne zadawanie dodatkowych 
pytań, skupianie się na najwaŜniejszym [8]. 

Świadomość mowy werbalnej i niewerbalnej. Podczas rozmowy jedynie około 35% 
informacji przekazywanych jest za pomocą komunikacji słownej. Reszta informacji 
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przekazywana jest niewerbalnie, stąd tak istotna jest świadomość istnienia tych dwóch typów 
komunikacji i adekwatnego z nich korzystania.  
Rysunek 4 przedstawia rodzaje komunikatów. 

  
Rys. 4. Rodzaje komunikatów przekazywanych podczas rozmowy 

 
Komunikacja niewerbalna jest szczególnie waŜna w kontaktach z osobami niedosłyszącymi  
i niesłyszącymi, co wiąŜe się ze specyfiką spostrzegania tej grupy osób. Rysunek 
5 przedstawia elementy wchodzące w skład mowy niewerbalnej. 
 

 
Rys. 5. Elementy mowy niewerbalnej [6] 
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Wśród elementów mowy ciała na szczególną uwagę zasługują: 
1.  Wygląd zewnętrzny. Jest to podstawa pierwszego wraŜenia o partnerze interakcji. 

Zwracamy uwagę na urodę, wiek, ale takŜe strój (adekwatny do sytuacji – czystość, styl), 
fryzurę, makijaŜ. Ze względu na charakter pracy protetyka, który wiąŜe się z sytuacją 
pomocową oraz specyfiką spostrzegania pacjentów/klientów strój protetyka powinien być 
nie tylko schludny, ale i stonowany, niewyzywający. TakŜe poprzez strój i uczesanie 
protetyk powinien wzbudzać zaufanie i wyraŜać profesjonalizm. 

2.  Mimika, czyli wyraz twarzy jest bardzo bogatym źródłem informacji na temat 
przeŜywanych przez nas uczuć np. strachu, złości, pogardy, ale i radości czy zadowolenia. 
Właśnie mimika często zdradza nasze prawdziwe uczucia, które mogą być całkowicie 
sprzeczne ze słownie deklarowanymi przeŜyciami. Niewielki i często niekontrolowany 
przez protetyka grymas moŜe być przez pacjenta/klienta przyjęty jako wyraz niechęci 
wobec niego i utrudniać wzajemną komunikację. 

3.  Gestykulacja to ruchy rąk, nóg, które mogą mieć znaczenie informacyjne (np. machnięcie 
w dół dłonią moŜe oznaczać rezygnację) oraz ekspresyjne; obrazują one towarzyszące 
nam uczucia. Gestykulacja wzbogaca słowo, pomaga wyrazić treści. Istotne jest jednak, by 
nie była ona nadmierna, zbyt intensywna, bo wtedy powoduje niepokój i sama w sobie 
staje się treścią kontaktu. 

4.  Postawa ciała (np. wyprostowana lub skulona) przekazuje informacje na temat naszego 
nastroju, samopoczucia, ale takŜe stosunku do innej osoby. Postawa otwarta, czyli 
rozluźniona, wyprostowana, skierowana w stronę rozmówcy zachęca do kontaktu.  
NaleŜy pamiętać, Ŝe: 
−−−− Komunikacja niewerbalna jest wieloznaczna, zaleŜy od kontekstu i oznaczać moŜe 

róŜne rzeczy w zaleŜności od grupy społecznej, w której występuje, kultury czy 
sytuacji.  

−−−− I tak na przykład łzy mogą oznaczać zarówno wzruszenie, jak i złość czy alergię. 
−−−− Brak spójności między mową werbalną i niewerbalną powoduje zamęt i utrudnia 

komunikację lub przyczynia się do jej przerwania. Przykładem moŜe być sytuacja, gdy 
unikając czyjegoś wzroku mówimy, ze czujemy się przy tej osobie bezpiecznie 
i zapewniamy o naszej przyjaźni. 

−−−− Komunikaty niewerbalne informują o przeŜywanych przez nas uczuciach, sympatii, 
preferencjach. Obserwując na przykład dwie osoby, które czują do siebie wzajemną 
sympatię, moŜna zauwaŜyć, Ŝe utrzymują kontakt wzrokowy, mają wyprostowaną 
sylwetkę ciała, są blisko siebie, (ale bez naruszania intymnej przestrzeni kaŜdej 
z osób), mówią wyraźnie. 

Komunikacja niewerbalna, zwana jest często „mową ciała”, „językiem ciała”, „komunikacją 
pozasłowną”. W procesie komunikowania się nie uŜywa się jedynie słów, co zostało opisane 
powyŜej. Ogromną część komunikatu, bo aŜ 55% przekazywana jest za pomocą gestów, 
zachowań, mimiki, postaw, czyli „mowy bez słów”. 

Mowa ciała jest o wiele starsza od przekazu werbalnego. Opiera się przewaŜnie na 
zachowaniach instynktownych. Trudno bowiem sterować instynktami, dlatego teŜ znaczną 
część sygnałów wysyła się nieświadomie. Świadome wysyłanie takich sygnałów jest moŜliwe, 
ale stosunkowo trudne. Uczą się tego politycy, aktorzy. Osoby te zdają sobie sprawę, Ŝe słowo 
wzmocnione odpowiednią intonacją czy gestem nabiera ogromnej siły. 

Warto pamiętać, iŜ słowa muszą współgrać z mową ciała, jeśli zaleŜy nam, aby być 
wiarygodnymi. NaleŜy pamiętać, Ŝe: 
− niektóre nasze ruchy i gesty są określone kulturowo, 
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− nie wolno interpretować danego gestu w oderwaniu od innych gestów, poniewaŜ sztuka 
odczytywania mowy ciała to spostrzeganie całego zespołu gestów a nie jednego 
oderwanego od reszty,  

− wszystkie sygnały mowy ciała trzeba rozpatrywać w kontekście, w jakim się pojawiają. 
 

 
 

Rys. 6. Podstawowe formy komunikacji niewerbalnej [8] 
 

Wyodrębniono cztery podstawowe rodzaje ekspresji niewerbalnej: mimika, proksemika, 
kinezjetyka, parajęzyk.  
Mimika twarzy to ruchy mięśni twarzy, wyraŜające myśli, emocje, przeŜycia, nastroje, a takŜe 
postawy wobec innych ludzi oraz bieŜące komentarze do toczącej się komunikacji. Mimika 
stanowi źródło informacji na temat stanów emocjonalnych i postaw, takich jak sympatia czy 
wrogość. Istnieje sześć głównych rodzajów mimiki odpowiadających następującym emocjom: 
szczęście, zdziwienie, strach, smutek, gniew, pogarda. Główną rolę odgrywają tu oczy, usta 
i brwi. Podczas rozmowy 43% uwagi rozmówców skupia się na oczach. Twarz moŜe wyraŜać 
róŜne emocje.  

 
Rys. 7. Emocje wyraŜane za pomocą mimiki twarzy: a – radość, b – smutek, c – strach, d – gniew,  

e – podziw, f – zdziwienie [1] 

GESTYKULACJA 
Ruchy rąk, dłoni, palców, 
Nóg, stóp, głowy, tułowia. 

WYGL ĄD 
FIZYCZNY 

Sposób ubierania się, 
czesania, ozdabiania, stan 

 

SPOJRZENIA 
Kontakt wzrokowy. 

 

POZYCJA CIAŁA 
PODCZAS ROZMOWY 

Otwarta, zamknięta, napięta, 
rozluźniona. 

MIMIKA TWARZY 
Przekazywanie stanów 

psychicznych. 

 

DOTYK i KONTAKT 
FIZYCZNY 

Od łagodnego dotknięcia do 
łagodnego uderzenia. 

 

DŹWIĘKI 
PARALINGWISTYCZNE 

Westchnienia, pomruki, 
płacz, sapanie, jęki, śmiech. 

 

DYSTANS FIZYCZNY 
Strefa intymna – 40 cm 

Strefa osobista – 40 –120cm 
Strefa społeczna – 120-360  

NIEWERBALNE 
ASPEKTY MOWY 

Intonacja, akcentowanie, 
barwa głosu, wysokość 
głosu, rytm i szybkość. 

mówienia,  

ORGANIZACJA 
ŚRODOWISKA 

Architektura wnętrz, nasz 
dom, praca, samochód, 

rodzina, przyjaciele. 

 
FORMY 
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Proksemika dostarcza informacji o partnerach interakcji na podstawie przestrzennej 
odległości między nimi, sposobu strukturyzowania i wykorzystania mikroprzestrzeni. 
Zachowania proksemiczne pozostają pod wpływem dwóch sprzecznych potrzeb: afiliacji 
i prywatności. Zachowania przestrzenne wytyczają strefę, którą człowiek uwaŜa za własne 
terytorium. Polega to na wyznaczeniu dystansu w kontaktach międzyludzkich. ZaleŜą od 
zwyczajów panujących w społeczeństwie. Dystans między rozmówcami zaleŜy takŜe od ich 
pozycji społecznej i tym jest większy im róŜnice w hierarchii społecznej są znaczne. Istnieją 
cztery strefy zachowań przestrzennych (Rys. 8): 

 

Rys. 8. Rozmiary stref [6, s. 22] 

Kinezjetyka analizuje postawy ciała, gesty i inne ruchy ciała. Jeden z podstawowych 
aksjomatów komunikowania brzmi, iŜ jest to zjawisko nieuchronne. MoŜna przestać mówić 
w sensie wokalnym ale nie moŜna w ogóle wstrzymać emitowania informacji - intencjonalnie 
lub nie intencjonalnie ciało stale wysyła sygnały poprzez postawę, pochylenie, rozluźnienie, 
napięcie, gesty. RównieŜ kontakt dotykowy ma szczególnie waŜną rolę w kształtowaniu więzi 
emocjonalnych. MoŜe wyraŜać sympatię, Ŝyczliwość czy współczucie a czasem dominację, 
gdy ktoś protekcjonalnie poklepuje nas po ramieniu. 

JednakŜe najczęściej stosowaną formą komunikacji niewerbalnej są gesty. Ruchy głową, 
rękami i całym ciałem słuŜą nie tylko wzmocnieniu przekazu słownego, lecz zazwyczaj 
zawierają informacje. Gesty umowne, oparte są na ustalonym kodzie bądź zwyczaju. NaleŜą 
do nich m.in.: konwencjonalne sposoby witania się i Ŝegnania (uścisk dłoni, machanie dłonią), 
oddawanie honorów w wojsku (salutowanie), gesty religijne (znak krzyŜa), oraz obraźliwe 
(słynny „gest Kozakiewicza”). 

 
Rys. 9. Przejmowanie kontroli [6, s. 35] 
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Rys. 10. Oddawanie kontroli [6, s. 35] 

 

 
Rys. 11. Oddawanie szacunku i zrozumienia [6, s. 35] 

 

  
Rys. 12. Otwarte ciało i otwarta postawa [6, s. 76] Rys. 13. Zamknięte ciało i zamknięta postawa [6, s. 76] 

 
TakŜe sposób siedzenia i stania, ułoŜenie głowy, tułowia i kończyn zdradzają emocje. 

Nogi ściśle przylegające do siebie, ręce przyciśnięte do tułowia, zaciśnięte dłonie, nieruchoma 
głowa najczęściej ukazują napięcie nerwowe. Niepokój wyraŜa się zazwyczaj nadmierną 
ruchliwością, częstymi zmianami ułoŜenia ciała (chodzenie, siadanie, wstawanie), kręceniem 
głową, poruszaniem stopami i dłońmi. Postawa ciała wskazuje takŜe na charakter wzajemnych 
relacji między rozmówcami. Zachętą jest sygnalizowanie otwartości, pozytywnego 
nastawienia, które wyraŜa się w pochyleniu ciała wobec rozmówcy. Swobodnie ułoŜone ręce 
i nogi mogą świadczyć o rozluźnieniu, co ułatwia komunikację. WraŜenie braku kontaktu 
moŜe odnieść rozmówca, którego partner jest odchylony do tyłu a ręce ma splecione na 
wysokości klatki piersiowej (postawa zamknięta). Rozluźnienie moŜe wyraŜać takŜe 
dominację jednego z rozmówców zwłaszcza, gdy drugi wskazuje na napięcie emocjonalne. 
Jeśli zaś obydwaj rozmówcy prezentują pozycję bezpośrednią i rozluźnioną w podobnym 
stopniu, oznacza to, iŜ jest to układ partnerski i stwarza przyjazną atmosferę do konwersacji. 
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Rys. 14. Zespół otwartych gestów [6, s. 149] Rys. 15. Zespół oszustwa [6, s. 149] 

 

 

Rys. 16. Wyraźna niekonsekwencja gestów [6, s. 149] Rys. 17. Wyraźna dezaprobata [6, s. 149] 

 
Rys. 18. Ewidentne poczucie dominacji, zwierzchności i posiadania terytorium [6, s. 151] 

 
Postawa ma takŜe wymiar kulturowy. Stojąc, wyraŜa się szacunek, sygnalizuje gotowość 

do podjęcia zadania, chęć szybkiego załatwienia sprawy. Natomiast postawa siedząca moŜe 
świadczyć o stosunkach partnerskich. Klęcząc, moŜna wyrazić szacunek, uległość i pokorę.  
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Rys. 19. MęŜczyźni po lewej i prawej tworzą formację zamkniętą. MęŜczyzna w środku okazuje swoje 
zwierzchnictwo i sarkazm [6, s. 156] 

 
Rys. 20. MęŜczyźni po lewej stosuje gamę gestów otwartych. Kobieta przyjęła pozycję defensywną i wrogą. 

MęŜczyzna w środku jest negatywnie nastawiony do męŜczyzny, przejawia zwierzchnictwo, chęć 
współzawodnictwa lub gotowości do kłótni [6, s. 159] 

 
PoniŜej zamieszczono tabelę zachowań niewerbalnych w zaleŜności od nastawienia do 
rozmówcy. 
 

Tabela 3. Rodzaje zachowań niewerbalnych przy róŜnych nastawieniach 

Nastawienie przyjazne Nastawienie nieprzyjazne 
– patrzy w oczy rozmówcy 
– kiwa głową aprobująco 
– uśmiecha się 
– trzyma dłonie otwarte 
– rzadko dotyka głowy 
– zbliŜa się do rozmówcy 

– unika wymiany spojrzeń 
– pochyla, odwraca głowę 
– mimika uboga, zła 
– mocno ściska dłonie 
– pociera często nos, głowę 
– odsuwa się od rozmówcy 

Zachowanie osoby pewnej siebie Zachowania osoby lękliwej 
– oczy naturalnie otwarte 
– trzyma ramiona luźno, swobodnie 
– odsłania sylwetkę, twarz 
– siedzi pewnie, spokojnie 
– trzyma nogi spokojnie, wygodnie 

– często przymyka oczy 
– nerwowo rusza rękami 
– zasłania często usta 
– wierci się na krześle 
– nerwowo kiwa głową 
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Nastawienie zdecydowanie bez wrogości Nastawienie wrogie, agresywne 
– spogląda na rozmówcę około 75% czasu 
– wyraz zdecydowania, pewności 
– gestykuluje dłońmi 
– lekko odwraca głowę w bok 
– lekko napina ciało, gdy zaczyna mówić 
– trzyma dłonie otwarte 
– patrzy prosto w oczy 

– uśmiecha się z politowaniem 
– nieprzyjemny wyraz twarzy 
– grozi palcem wskazującym 
– podnosi brwi z niesmakiem 
– wstaje by unieść się nad rozmówcę 
– ściska dłonie w pięści 
– patrzy ponad głowę rozmówcy 

Parajęzyk jest kolejnym systemem komunikacji niewerbalnej. Źródłem informacji są 
cechy głosu: wysokość, natęŜenie, tempo mówienia, wahania i inne zakłócenia płynności 
mowy. 

 
Unikanie barier komunikacyjnych. Bariery komunikacyjne to taki rodzaj reakcji na rozmówcę, 
który doprowadza do konfliktu lub przerwania komunikacji. Wśród barier, które utrudniają 
kontakt jest m.in. osądzanie, decydowanie za innych oraz uciekanie od cudzych problemów.  
Rysunek 21 obrazuje podział barier i ich przykłady. 
 

 
Rys. 21. Rodzaje barier komunikacyjnych [2] 

 
KaŜda z powyŜszych barier moŜe pojawić się w sytuacji kontaktu dwojga ludzi i kontakt ten 
utrudniać. Stąd istotna jest świadomość istnienia tych barier i ich unikanie. Dla przykładu – 
praca technika masaŜysty polega na fachowym dobraniu masaŜu, co wiąŜe się  
z doradzaniem, sugerowaniem takiego a nie innego masaŜu i odpowiednim 
argumentowaniem. Jednak doradzanie to nie moŜe wiązać się z chęcią pozbycia się 
pacjenta/klienta i szybkiego zakończenia jego wizyty. Doradzanie mające taki cel staje się 
barierą i utrudnia efektywną komunikację. Stosowanie technik skutecznej komunikacji np. 
aktywne słuchanie, właściwe korzystanie z mowy ciała umoŜliwia unikanie barier 
komunikacyjnych. 
Dostosowanie form komunikacji do potrzeb i moŜliwości odbiorcy (wiek, moŜliwości 
sensoryczne). Wiedza dotycząca rozwoju i potrzeb w róŜnych okresach Ŝycia moŜe usprawnić 
kontakt z osobami w róŜnym wieku. KaŜdy kontakt wymaga kształtowania poczucia 
bezpieczeństwa, zaufania i profesjonalizmu ze strony pracownika medycznego. I tak na 
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przykład w pracy z dziećmi naleŜy pamiętać o zabawie, jako formie kontaktu i nauki,  
a w pracy z osobami w późnej dorosłości – o ich trudnościach adaptacyjnych, przywiązaniu 
do tego, co znane. Stąd konieczne jest w tej sytuacji m.in. cierpliwe odpowiadanie na pytania, 
wyjaśnianie, dopytywanie o zrozumienie przekazywanych informacji. 
NaleŜy pamiętać, Ŝe pełna komunikacja z drugim człowiekiem wiąŜe się z: 
−−−− pozytywnym nastawieniem do danej osoby, 
−−−− ujawnianiem Ŝyczliwości, otwartości, 
−−−− jasnym, bezpośrednim wyraŜaniem swojego zdania, 
−−−− przyjazną i jednoznaczną mową ciała, 
−−−− spójnością mowy werbalnej i niewerbalnej, 
−−−− gotowością do wyraŜania i przyjmowania informacji zwrotnych, 
−−−− uczciwą analizą cudzych argumentów i prezentacją własnych, 
 
Zachowania asertywne 
 

„Asertywność to umiejętność pełnego wyraŜania siebie w kontakcie z inną osobą czy 
osobami. Zachowanie asertywne oznacza bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyraŜenie 
wobec innej osoby swoich uczuć, postaw, opinii lub pragnień, w sposób respektujący uczucia, 
postawy, opinie, prawa i pragnienia drugiej osoby. 

Zachowanie asertywne róŜni się od zachowania agresywnego, oznacza, bowiem 
korzystanie z osobistych praw bez naruszania praw innych osób. 

Asertywność związana jest z poczuciem własnej godności i szacunkiem wobec siebie. 
NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe asertywność nie jest atrybutem wrodzonym. MoŜna się nauczyć 
i wypracować określone sposoby przeŜywania i reagowania. Asertywność jest zmienna 
i zaleŜy od zaistniałej sytuacji. W niektórych przypadkach zachowania asertywne wyraŜa się 
bardzo łatwo, w innych moŜna odczuwać paraliŜującą trudność w byciu sobą wobec innych 
osób. 

Z asertywnością spotykamy się często, nawet o tym nie wiedząc. To styl zachowania, 
dzięki któremu jesteśmy fair wobec siebie i innych. Dlatego nie powinno to być zachowanie 
nieświadome, lecz celowe. Dzięki niemu, moŜemy uniknąć wielu sytuacji, niekorzystnych lub 
nieprzyjemnych dla nas (krytyka). 

Słysząc stwierdzenia wysyłane pod naszym adresem typu: „Jesteś...”, „Ty nigdy...”, „Ty 
zawsze...”, „Byłeś, jesteś i pozostaniesz....”. Ich zakończenia mogą być róŜne – jesteś: leniwy, 
bałaganiarzem, egoistą, głupi, skąpy, fałszywy; - ty nigdy: nie kończysz tego, co zacząłeś; nie 
zrobiłeś nic tak, jak trzeba; nic nie osiągniesz; lub taki (straszliwy) werdykt: „Byłeś, jesteś 
i pozostaniesz Ŝyciowym nieudacznikiem”. Są to oceny. Gdy jesteśmy w ten sposób oceniani 
często czujemy się fatalnie, reagujemy ulegle, często agresywnie, zamykamy się w sobie, 
przeczymy faktom, zaczynamy się usprawiedliwiać, uciekamy. Krytyka zawarta w tych 
ocenach najczęściej nas dotyka i rani, bywa teŜ jednak, Ŝe krytyczne uwagi niosą cenne 
informacje. Odcinając się od krytyki i ocen odcinamy się od moŜliwości dowiedzenia się, co 
przeszkadza innym w naszym zachowaniu. Oceny bywają zazwyczaj krytyczne, ale są teŜ 
oczywiście oceny o charakterze komplementów. MoŜemy jedne oceny uwaŜać za zasłuŜone, 
inne uwaŜać za niezasłuŜone i nieuzasadnione. By nauczyć się asertywnego przyjmowania 
ocen odwołajmy się do praw, które według Herberta Fenterheima są prawami kaŜdego 
człowieka: 
1. Masz prawo do wyraŜania siebie, swoich opinii, potrzeb, uczuć – tak długo, do póki nie 

ranisz innych. 
2. Masz prawo do wyraŜania siebie – nawet, jeśli rani to kogoś innego – dopóki twoje 

intencje nie są agresywne (są asertywne). 
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3. Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb – dopóki uznajesz, Ŝe oni mają 
prawo odmówić. 

4. Są sytuacje, w których kwestia praw poszczególnych osób nie jest jasna. Zawsze jednak 
masz prawo do przedyskutowania tej sytuacji z drugą osobą. 

5. Masz prawo do korzystania ze swoich praw. 
Te pięć stwierdzeń stanowi podstawę trenowania umiejętności asertywnych. Zawierają 

one waŜne treści dotyczące praw kaŜdego z nas. Zdarzają się takŜe sytuacje, gdy znamy swoje 
prawa i korzystamy z nich. Wielu ludzi, uznając swoje prawa, nie potrafi jednak w praktyce 
z nich korzystać, co stwarza sytuację jakby w rzeczywistości ich nie posiadali. Jeszcze więcej 
osób rezygnuje z własnych praw, z wymienionych juŜ lub innych powodów, bądź wręcz nie 
przyznaje się do swoich praw. Często w tym układzie uznajemy czyjeś wartości za 
najwaŜniejsze, bo nie mamy lub nie uznajemy swoich. Taki układ to postawa uległości 
i wszelkich zachowań z tym związanych.  

Gdy dochodzi do wyraŜenia opinii na róŜne tematy często nagle stajemy przed faktem, Ŝe 
mamy odmienne, niŜ partner zdanie. Zdarza się, Ŝe ludzie obawiają się ujawnić swoją opinię, 
przewidują, Ŝe zaistniała rozbieŜność doprowadzi do starcia, konfliktu, rozstania, katastrofy. 

Ludzie próbują czasem narzucić nam swoje zdanie, przedstawiając własne poglądy jako 
fakty. MoŜna dąŜyć do wymiany opinii poprzez wyraźne oddzielenie faktów od poglądów. 
Opinie i poglądy moŜna wymieniać, jednak fakty pozostają faktami. MoŜemy ujawnić 
rozbieŜność zdań, nie zmuszając innych do zmiany przekonań, lecz zaprezentować swój 
pogląd. Gdy nie są dla nas jasne jakieś szczegóły, zawsze moŜemy wypytać rozmówcę o to, 
dlaczego tak uwaŜa. MoŜemy wyrazić swoje sądy z zastrzeŜeniem, Ŝe nie chcemy, by on je 
oceniał. Warto teŜ zastanowić się, czy proponując wymianę opinii, jesteśmy gotowi przyjąć 
tolerancyjnie czyjeś poglądy. U ludzi, róŜnego rodzaju sytuacje, w których są stawiani przez 
innych, wywołują uczucie zakłopotania, napięcia, skrępowania. To częste zjawiska. Są to dla 
tych osób sytuacje trudne. Na takie sytuacje reagujemy w zróŜnicowany sposób. 
Wyodrębnione zostały teŜ trzy typy zachowań: 
− agresywne, 
− uległe, 
− asertywne. 

Agresywność – bywa często mylona z asertywnością. W przypadku zachowań 
agresywnych sytuacje są spostrzegane jako pole walki, a calem staje się wygrana własna 
i przegrana, pokonanie innych. W zachowaniach agresywnych respektujemy własne prawa 
lekcewaŜąc jednocześnie prawa innych. Nie liczymy się z innymi, nie słuchamy ich, 
podejmujemy decyzje bez uwzględnienia praw innych. Zdarza się, Ŝe dominujemy nad innymi 
upokarzając ich. Agresywne zachowanie często prowadzi do starcia, wywołuje agresywną 
odpowiedź. Zachowując się agresywnie naraŜamy się, Ŝe: 
− popadniemy w konflikt, 
− stracimy szacunek dla siebie, 
− stracimy szacunek dla innych, 
− będziemy nie lubiani, 
− osiągniemy rezultaty odwrotne do zamierzonych. 

Jest wiele powodów agresji: boimy się, Ŝe nie dostaniemy tego, o co się staramy, nie 
wierzymy w siebie, chcemy wyładować złość, chcemy manipulować innymi.  

Uległość – polega na respektowaniu praw innych przy jednoczesnym lekcewaŜeniu 
własnych praw. Zachowania uległe charakteryzują się tym, Ŝe interesy innych osób stawiamy 
ponad własnymi, częstokroć rezygnując z własnych celów, pragnień i potrzeb. LekcewaŜąc 
własne prawa pozwalamy innym je naruszać. Rezygnujemy z ujawniania własnych potrzeb, 
odczuć i poglądów. Kumulujemy w sobie wiele spraw, co powoduje nagromadzenie się złości 
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i wewnętrznych urazów. Zachowania uległe stwarzają ryzyko. Uległość często prowadzi do 
tego, Ŝe:  
− tracimy poczucie własnej wartości,  
− czujemy się skrzywdzeni, 
− jesteśmy sfrustrowani, 
− zachęcamy innych do dominacji, 
− wybuchamy nagle agresywnie na skutek nagromadzenia się przykrych uczuć, 
− nie osiągamy tego, co zamierzaliśmy, 
− jesteśmy wykorzystywani. 

Postępujemy ulegle, poniewaŜ: boimy się utraty aprobaty ze strony innych, boimy się 
reakcji otoczenia. 

Asertywność – polega na respektowaniu własnych praw przy jednoczesnym 
respektowaniu praw innych osób. Oznacza to obronę własnych praw przy uznaniu praw 
innych. Zachowując się asertywnie w naszych stosunkach z innymi osobami cechuje wiara 
w siebie. Z asertywnością łączy się niejednokrotnie ryzyko. Gdy postępujemy asertywnie 
naraŜamy się na: 
− wrogie nastawienie do nas przez niektórych ludzi, przez to, Ŝe wyraŜamy swoje uczucia, 
− otrzymanie etykietki, Ŝe naleŜymy do grupy ludzi, którzy przez Ŝycie idą przebojem, 
− zmianę naszych stosunków i relacji z innymi osobami,  
− ciągłą krytykę. 

Równocześnie, ryzykując, stwarzamy teŜ moŜliwość wystąpienia wokół nas pozytywnych 
zmian, takich jak:  
− lepsze poznanie siebie i innych, 
− prawdziwe zbliŜenie się do innych ludzi, 
− zrozumienie zachowań innych ludzi, 
− mniej stresów i frustracji, 
− wyrazy podziwu, pochwały otoczenia, 
− samorealizacja, zadowolenie, radość, 
− uzyskanie tego, co chcemy, 
− doznawanie sympatii i przyjaźni. 
− dzięki asertywności wzmacniamy szacunek dla innych i dla samych siebie. 

Często w kontaktach z innymi ludźmi pragniemy, by zmienili swój stosunek i zachowanie 
wobec nas. Asertywność to dobre narzędzie do spowodowania takiej zmiany. Mamy szansę, 
by inni ujrzeli nas z odmiennej perspektywy „w innym, nowym świetle”, gdy aktywnie 
zaczniemy wysyłać do nich swoje sygnały, komunikaty lub wzmocnimy (wyciszamy) 
dotychczasowe przekazy adresowane do ludzi. Jest bardzo prawdopodobne, Ŝe zauwaŜą 
zmianę, będą próbowali się do niej odnieść, a w efekcie zmienią swoje zachowanie wobec 
nas. 

Zespół przyczyn braku asertywności nosi ogólną nazwę katastrofizmu. Jest to 
powstrzymywanie wszelkich działań po to, by nie ponieść klęski. Asertywność jest hamowana 
zarówno wtedy, gdy nie mówimy, o co nam chodzi, jak i wtedy, gdy jesteśmy nieśmiali. 

Człowiek asertywny – swobodnie ujawnia innym siebie, wyraŜa otwarcie swoje myśli, 
uczucia, pragnienia. Czyni to w sposób uczciwy, bezpośredni, śmiały, bez paraliŜującego 
lęku. Jest aktywnie nastawiony do Ŝycia, nie czeka na cud, akceptuje swoje ograniczenia, 
niezaleŜnie od tego, czy w danej sytuacji udało mu się odnieść sukces, czy teŜ nie. Potrafi 
odpowiedzieć „NIE”, zaŜądać czegoś, co mu się naleŜy, nie lęka się nadmiernie oceny, 
krytyki, odrzucenia. Pozwala sobie na błędy i potknięcia, dostrzegając swoje sukcesy i mocne 
strony. Gdy jest w centrum zainteresowania, uwagi, potrafi działać bez niszczącego lęku. 
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Akceptuje zmiany w sobie i innych. Potrafi się „dogadać”, potrafi teŜ dochodzić swych praw 
i egzekwować je. 

Odmawianie – mówić „nie”, gdy jesteśmy o coś proszeni, jest często ogromnie trudno. Są 
sytuacje, w których jedni odmawiają z łatwością, inni zaś pocą się i męczą próbując 
powiedzieć „nie”. Niektórzy z nas, w pewnych okolicznościach, mogą to zrobić bez Ŝadnych 
problemów, w innych zaś, nie potrafią odmówić, choć naprawdę tego pragną. Często 
niebagatelne znaczenie ma fakt, kim jest dla nas osoba czy osoby proszące. WaŜnym 
czynnikiem jest sposób proszenia, zwykle teŜ to, o co ktoś nas prosi, a takŜe szereg 
okoliczności towarzyszących całemu zdarzeniu. KaŜdy z nas ma prawo prosić, to prawo mają, 
więc teŜ osoby, które adresują do nas prośby. Jedno z praw asertywności mówi jednak 
o waŜnym załoŜeniu: - masz prawo prosić – dopóki dajesz innym prawo do odmowy. 

JeŜeli nie decydujemy się na asertywną odmowę z własnych powodów – realizujemy 
w ten sposób własne, niepodwaŜalne prawo do tego, by nie być asertywnym. JeŜeli 
wybieramy asertywną odmowę – moŜemy korzystać ze schematu, który ułatwia nam to 
zadanie. Przede wszystkim trzeba pamiętać, Ŝe odmowa ma być czytelna, stanowcza, jasna 
i uczciwa. Powinna być sformułowana jako komunikat typu „JA”. 

 
Techniki asertywne 
1. Zdarta płyta – efektywna metoda unikania presji otoczenia, polegająca na 

konserwatywnym powtarzaniu tego samego argumentu do momentu, gdy argumenty 
drugiej strony wyczerpią się. Technika ta jest skuteczna w sytuacji agresji werbalnej 
otoczenia. Polega na pozornym akceptowaniu kierowanej pod naszym adresem krytyki 
bez kontraktowania partnera. Prowadzi do sytuacji absurdalnej, w której strona 
atakowana zgadza się z kaŜdą krytyką, a atakujący – intensyfikuje agresję – dostrzega 
absurdalność swoich argumentów. 

2. Asertywne uznanie błędu – technika przydatna w sytuacji, gdy wina leŜy po naszej 
stronie. WiąŜe się z gotowością akceptowania własnych błędów – jako faktu zupełnie 
naturalnego – przy równoczesnym niewystępowaniu nadmiernego poczucia winy. 
Przykładem mogą być stwierdzenia typu: „Przeoczyłem to, lecz zaraz się tym zajmę.” 

3. Kompromis – najbardziej popularna strategia asertywna, umoŜliwiająca prowadzenie 
mediacji z partnerem interakcji. Mediacja ma na celu wprowadzenie obustronnych 
ustępstw. 

4. Wypytywanie o strony ujemne – technika ta jest przydatna w sytuacjach podejrzewania 
partnera o ukrywanie prawdziwych przyczyn niezadowolenia. Pytania typu: „dlaczego 
sądzisz, Ŝe to co robię jest złe?”. Przyczyniają się do ujawniania prawdziwych przyczyn 
konfliktu. 

5. Wypytywanie o strony dodatnie – technika ta polega na zadawaniu pytań partnerowi 
interakcji. Pozwala uniknąć nadmiernej presji z jego strony, zmuszając go zarazem do 
udowodnienia pozytywnych aspektów czynności, do której wykonania namawia. 

6. Z treści na proces –  kiedy zauwaŜymy Ŝe rozmowa zbacza z tematu, który nas interesuje, 
naleŜy przesunąć uwagę aktualnego tematu (treści) na to co dzieje się pomiędzy 
rozmówcami (proces). Przesunięcie uwagi z treści na proces wymaga ujawnienia uczuć 
lub myśli dotyczących zaistniałej interakcji w określonym momencie, np. „odeszliśmy od 
tego o czym rozmawialiśmy i gawędzimy sobie o wakacjach”. Przesunięcie uwagi z treści 
na proces jest pomocna, gdy obaj rozmówcy zaczynają odczuwać złość i podnoszą głosy. 
WaŜne jest, aby wypowiedzieć komentarz na temat tego co się dzieje pomiędzy 
rozmówcami neutralnie i bez emocji, tak aby uwaga ta nie była atakiem. 

7. Chwila na oddech – Technika ta daje moŜliwość upewnienia się, Ŝe rozumiemy drugą 
osobę, przeanalizowania tego co zostało powiedziane, skupienia się na swoim wnętrzu 
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i na tym co myślimy i czujemy oraz czego chcemy tak naprawdę w danej sytuacji a takŜe 
świadomego wpływu nas na sytuację, aby zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia 
swojego celu. Chwila na oddech pomocna jest w trenowaniu innych technik asertywnych 
zaproponowanych powyŜej. Daje, bowiem moŜliwość przemyślenia i przygotowania się, 
np. „Niezupełnie to rozumiem. Czy mógłbyś to powiedzieć inaczej?”. 

8. Odkładanie na później – technika ta jest wykorzystywana, gdy rozmowa jest istotna, ale 
utknęła w martwym punkcie lub, gdy interakcja jest bierna lub przesycona agresją. MoŜe 
teŜ się zdarzyć, Ŝe jedna ze stron moŜe być małomówna, moŜe płakać lub potulnie zgadać 
się na wszystkie argumenty drugiej strony. MoŜe teŜ się zdarzyć sytuacja odwrotna, gdy 
jedna ze stron moŜe ranić, obraŜać, wypominać lub przywoływać dawne konflikty. 
Odkładanie na później jest dobrą strategią, gdy potrzebujemy trochę czasu na 
przemyślenie czegoś. Jednak naleŜy pamiętać, aby nie naduŜywać tej techniki. Nie moŜna 
unikać w ten sposób trudnych sytuacji, naleŜy je tylko odłoŜyć w czasie, podając 
konkretny termin kontynuacji przerwanej rozmowy. 
Stosowanie technik zachowań asertywnych umoŜliwia: 
− obronę swoich praw bez uciekania się do agresji, 
− wyraŜenie bez lęku uczuć oraz opinii zarówno pozytywnych jak i negatywnych, 
− przyjmowanie uczuć i ocen osób bez nadmiernych emocji, 
− wyraŜenie oraz negocjowanie swoich praw i oczekiwań wobec innych, 
− racjonalne reagowanie na krytykę i agresję otoczenia, 
− wyeliminowanie znajomych, którzy dotychczas mogli nami manipulować. 

 
Negocjacje  

 
Negocjacje – to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie 

porozumienia, gdy przynajmniej niektóre interesy zaangaŜowanych stron są konfliktowe. 
Negocjacje to sposób na rozwiązanie sytuacji konfliktowych. 
 
Fazy negocjacji prowadzące do kompromisu  
1)Analiza i ocena sytuacji,  

a)  zdefiniowanie problemu,  
b)  zdefiniowanie korzyści obu stron,  
c)  opracowanie moŜliwości,  
d)  zbieranie informacji,  
e)  identyfikacja interesów obu stron. 

 
2) Planowanie  

a)  podjęcie decyzji odnośnie  planu działania,  
b)  wybór priorytetów własnych interesów, 
c)  opracowanie nowych moŜliwości i kryteriów,  
d)  róŜnice w postrzeganiu faktów,  
e)  poczucie frustracji i złość,  
f)   trudności w komunikowaniu się,  
g)  porozumienie stron.  

 
Techniki negocjacji 
Zasady ustępowania w negocjacjach:  
1) Ustępstwa powinny być niewielkie – człowiek bardziej postrzega sam fakt ustępstwa niŜ 

jego wielkość. Małe ustępstwo zachęca do wzajemności - duŜe do zachłanności.  
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2) Ustępstwa powinny być stopniowo malejące – zmniejszające się ustępstwa skłaniają 
drugą stroną do wcześniejszego podpisania porozumienia, uwaŜa ona, bowiem, Ŝe 
zbliŜamy się do granic swoich moŜliwości.  

3) Ustępować naleŜy powoli i niełatwo – szybkie ustępstwo nie daje satysfakcji naszemu 
partnerowi, bardziej cenimy to, o co musimy walczyć.  

4) Nie kaŜde ustępstwo partnera musi być odwzajemnione – ustępstwa odwzajemnione nie 
zawsze są konieczne, a równe ustępstwa nie zawsze są sprawiedliwe.  

5) Unikaj zasady "dzielenia róŜnicy na pół" – matematyczne dzielenie ofert na pół często 
bywa niekorzystne dla obu stron.  

6) NaleŜy ostroŜnie traktować "absurdalną propozycję" drugiej strony – absurdalna 
propozycja często stosowana jest w celu zbadania naszej determinacji i naszego 
stanowiska. Nie naleŜy poddać się emocjom, lecz wyjaśnić absurdalność propozycji.  

7) Nie idź pierwszy na ustępstwa w waŜnych sprawach – ustępowanie jako pierwszy 
w sprawach waŜnych jest traktowane jako słabość negocjatora. W zamian warto 
wyprzedzić partnera w ustępstwach dotyczących spraw nieistotnych.  

8) NaleŜy wystrzegać się eskalacji ustępstw pod koniec negocjacji – często wykorzystywana 
technika zwiększania Ŝądań pozornie zakończonych juŜ negocjacji.  

 
Wysokie Ŝądania negocjatora bardzo korzystnie wpływają na osiągane przez niego rezultaty. 
Zbyt wysokie niczym nieuzasadnione Ŝądania mogą zirytować partnera, a przez to utrudnić 
rozmowy.  
Najprawdopodobniej najlepszą strategią jest wysuwanie takich Ŝądań, które partner uzna za 
spore (budzi to, bowiem respekt i po prostu jest korzystne), ale nie przesadne, (co mogłoby 
powodować irytację i stanowić przyczynę poszukiwania innego partnera negocjacji).  
Nie zgadzaj się na pierwszą propozycję:  
Pierwszą propozycję odrzucamy gdyŜ, z reguły jest ona zbyt wygórowana i partner 
przygotowany jest na ustępstwa. Po drugie nasza akceptacja dla pierwszej oferty traktowana 
jest jako nasza słabość.  
Technika „dobry- zły facet”:  
Z jednej strony występuje dwóch negocjatorów, z których: pierwszy rozpoczyna negocjacje 
stawiając wygórowane Ŝądania, tworząc nieprzychylną stresującą sytuację (czasami obraŜając 
drugą stronę) a drugi negocjator przejmuje inicjatywę, zachowując się bardzo grzecznie 
stosuje technikę małych ustępstw - pozornie korzystną dla obu stron. W rzeczywistości jest 
ona korzystna jedynie dla strony "dobrego i złego faceta".  
Technika sytuacji hipotetycznej, „co by było, gdyby..":  
Technika polegająca na zadawaniu hipotetycznych pytań - co by było, gdyby...”Pytania te 
mają na celu zbadanie sytuacji i moŜliwości przeciwnika negocjacji. Przykładowe pytanie: co 
by było, gdybyśmy zrezygnowali z gwarancji?  
Technika ograniczonych kompetencji:  
W technice tej moŜna zdobyć przewagę odmawiając zaakceptowania propozycji ze względu 
na ograniczone kompetencje, pełnomocnictwo. 
 
Pomoc społeczna 

Wsparcie społeczne realizowane jest przez sieć placówek prowadzonych przez 
organizacje pozarządowe oraz placówki działające w systemie pomocy społecznej, np. 
środowiskowe domy samopomocy, domy pomocy społecznej. 

Pomoc społeczna umoŜliwia przezwycięŜanie trudnych sytuacji Ŝyciowych tym, którzy 
nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŜliwości. 
Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umoŜliwia im 
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Ŝycie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest 
takŜe zapobieganie trudnym sytuacjom Ŝyciowym przez podejmowanie działań zmierzających 
do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw 
zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, 
starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na 
poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie 
partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi 
kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.  

Pomoc społeczna polega w szczególności na: 
− przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, 
− pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodową, ułatwiającą osobom i rodzinom 

funkcjonowanie w społeczeństwie, 
− prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 
− analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej, 
− rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy. 

Główne cele pomocy społecznej: 
− wsparcie osób i rodzin w przezwycięŜeniu trudnej sytuacji Ŝyciowej, doprowadzenie – 

w miarę moŜliwości - do ich Ŝyciowego usamodzielniania i umoŜliwienie im Ŝycia 
w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

− zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających 
dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom 
niepełnosprawnym, 

− zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom 
o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia, 

− zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, 
w tym przemocą w rodzinie,  

− integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie, 
− stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie. 
Państwo polskie zapewnia swoim obywatelom wiele róŜnych świadczeń pomocy społecznej. 
MoŜna tu wymienić między innymi: usługi opiekuńcze dla osób samotnych, organizowanie 
dziennych i stałych domów pomocy i ośrodków opiekuńczych, domów dla przewlekle 
chorych, dla dzieci upośledzonych umysłowo. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są techniki asertywne? 
2. Na czym polegają negocjacje? 
3. Jakie sa powody kryzysów Ŝyciowych? 
4. Jakie znasz zachowania asertywne? 
5. Co to jest komunikacja niewerbalna? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

PrzekaŜ kolegom z grupy kilka komunikatów, ale przy ograniczonym zakresie 
przekazywania sygnałów niewerbalnych.  

Tematy komunikatów i ograniczenia w ich przekazie przedstawia poniŜsza tabela. 
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Lp. Temat komunikatu (wypowiedzi) Ograniczenia w przekazie niewerbalnym 

1. Jak samodzielnie usunąłem usterkę 
przy moim rowerze. 

Opowiadający powinien trzymać ręce 
złączone z tyłu. 

2. Jak nauczyłem się jeździć na rowerze 
lub jak nauczyłem się pływać. 

Opowiadający powinien stać nieruchomo. 

3. Moje pasje i hobby. „Kamienna twarz”. 

4. Moja pierwsza miłość lub mój 
najlepszy przyjaciel. 

Jednostajny, monotonny  przekaz słowny. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać treści dotyczące komunikacji niewerbalnej i przypomnieć sobie treści 
z zakresu komunikacji werbalnej zawarte w Materiale nauczania, 

2) przygotować się do prezentacji poszczególnych komunikatów, 
3) udzielić odpowiedzi na poniŜsze pytania: 

− czy łatwo było Ci znosić narzucone ograniczenia w przekazie niewerbalnym? 
− czy Twoi koledzy zauwaŜyli nieświadome (instynktowne) stosowanie przez Ciebie 

zakazanych sygnałów? 
− czy mieli wraŜenie, Ŝe Twój przekaz nie jest pełny? Czy byłeś dla nich wiarygodny? 
 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− rzutnik do folii, 
− foliogram, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 2 

Na zamieszczonym rysunku zapisz róŜne moŜliwości przekazywania informacji w sposób 
niewerbalny. 
 

1……………………………… 
 
 

7…………………………….. 

2. …………………………….. 
 
 

8…………………………….. 

3……………………………… 
 
 

9…………………………….. 

4……………………………… 
 
 

10……………………………. 

5……………………………… 
 

11……………………………. 
 
 

6……………………………… 
 

 
 12…………………………….. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeczytać treści dotyczące komunikacji niewerbalnej zawarte w Materiale nauczania, 
2) wypełnić zamieszczony powyŜej rysunek, 
3) ocenić wagę komunikatu przekazywanego drogą niewerbalną, 
4) zaprezentować wyniki na forum grupy, 
5) wyjaśnić wątpliwości, które nasuwały się podczas wypełniania rysunku, 
6) skonfrontować swoje wyniki z wynikami innych uczestników ćwiczenia, 
7) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− kopia rysunku do wypełnienia, 
− przybory do pisania, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 3 

Korzystając z zamieszczonej listy, wpisz w odpowiednie miejsca emocje, jakie wyraŜają 
twarze przedstawione na rysunkach. 
Emocje: gniew, zdziwienie, strach, irytacja, radość, smutek. 
 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) wypełnić zamieszczony powyŜej rysunek, 
2) skonfrontować swoje wyniki z wynikami innych uczestników ćwiczenia, 
3) dokonać oceny poprawności wykonania ćwiczenia. 

 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− kopia rysunku do wypełnienia, 
− przybory do pisania, 
− literatura z rozdziału 6. 
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4.2.4. Sprawdzian postępów  
 

Czy potrafisz:  
Tak 

 
Nie 

1) zdefiniować pojęcie procesu komunikowania się? � � 
2) rozróŜniać pytania zamknięte i otwarte? � � 
3) określić poziomy komunikacji interpersonalnej? � � 
4) wyjaśnić rodzaje komunikatów? � � 
5) zdefiniować komunikację werbalną? � � 
6) zdefiniować komunikację niewerbalną? � � 
7) wymienić podstawowe formy komunikacji niewerbalnej? � � 
8) rozróŜnić cztery podstawowe rodzaje ekspresji niewerbalnej? � � 
9) określić emocje patrząc na twarz rozmówcy? � � 
10) wyjaśnić sfery zachowań przestrzennych? � � 
11) odczytać komunikaty z postawy ciała? � � 
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4.3. Strategie promocji zdrowia. System wartości etycznych 
a kodeks etyki zawodowej, prawa pacjenta 

 
4.3.1. Materiał nauczania 

 
Promocja zdrowia, to proces umoŜliwiający kaŜdemu człowiekowi zwiększenie 

oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i utrzymania. Definicja ta została 
zamieszczona w dokumencie „Karta Ottawska Promocji Zdrowia”, który został opracowany 
podczas Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w Ottawie w 1986 r. Koncepcja 
promocji zdrowia wpłynęła znacząco na współczesne ukierunkowanie rozwoju opieki nad 
zdrowiem. Proces ten realizowany jest przez jednostki i instytucje poszukujące korzystnych 
dla zdrowia rozwiązań w zakresie polityki społecznej, tworzenia warunków sprzyjających 
dobremu samopoczuciu, wzmacnianiu inicjatyw i działań społecznych na rzecz zdrowia, 
rozwijania indywidualnych umiejętności słuŜących zdrowiu. DuŜe znaczenie w tym procesie 
ma kształtowanie u wszystkich ludzi zdolności uczenia się przez całe Ŝycie tak, aby opanować 
umiejętność rozwiązywania problemów poszczególnych etapów Ŝycia, np. naturalne 
ograniczenie sprawności związane z wiekiem, z chorobą przewlekłą, kalectwem albo zmianą 
sytuacji rodzinnej, konieczności opieki nad dziećmi, rodzicami, współmałŜonkiem. 
Koncepcja promowania zdrowia za podstawę przyjmuje zasadę odpowiedzialności kaŜdego 
człowieka za własne zdrowie. Do zasad podstawowych zalicza się takŜe: 
– właściwe Ŝywienie, 
– podejmowanie aktywności fizycznej, 
– radzenie sobie ze stresem. 

Głównym celem promowania zdrowia jest pomaganie ludziom poprzez budzenie 
koniecznej motywacji do podejmowania decyzji własnych w sprawie stylu Ŝycia – wtedy, 
kiedy jeszcze nie występują u nich Ŝadne symptomy choroby. Od stylu Ŝycia, związanego 
z poczuciem odpowiedzialności za własne zdrowie, zaleŜy w ogromnej mierze jakość Ŝycia 
kaŜdego z nas. 

Budzenie motywacji do podejmowania decyzji w sprawach odrzucenia z własnego stylu 
Ŝycia tego, co szkodzi zdrowiu, a wprowadzenie postępowania, które jest dla niego korzystne 
wymaga partnerskiego traktowania i odrzucenia wydawania poleceń, nakazów, zakazów. 
Dochodzenie do własnych decyzji jest procesem złoŜonym i trudnym. Nie odrzuca się łatwo 
niekorzystnych, czasem głęboko zakorzenionych przyzwyczajeń, jak np. palenie papierosów. 

Działalność w zakresie promowania zdrowia podejmowana jest w stosunku do 
wszystkich grup wiekowych ludzi. Opracowane są programy i formy ich realizacji 
dostosowane do potrzeb róŜnych grup i poszczególnych ludzi. Działalność ta podejmowana 
w szkołach, miejscach pracy i zamieszkania, w róŜnych organizacjach społecznych, za 
pośrednictwem środków masowego przekazu i publikacji. 

Prowadzenie działalności związanej z promocją zdrowia w stosunku do pojedynczego 
człowieka wymaga wzięcia pod uwagę wielu znaczących czynników, takich jak: wiek, płeć, 
przyzwyczajenia, historia zdrowia własnego i rodziny. Zebrane dane są potrzebne do 
rozpoznania silnych i słabych stron człowieka, aby na tej podstawie dobierać i proponować do 
wyboru róŜne moŜliwe warianty wprowadzania w stylu Ŝycia zmian korzystnych dla zdrowia. 
W Polsce w ramach promocji zdrowia realizowany jest Narodowy Program Zdrowia. Program 
ten zakłada rozwijanie wieloresortowego współdziałania na rzecz działalności prozdrowotnej. 

Właściwe Ŝywienie, aktywność fizyczna, radzenie sobie ze stresem zostały równieŜ 
zaliczone do najbardziej znaczących zasad promowania zdrowia. W celu promowania zdrowia 
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opracowane są programy szczegółowe, np. zdrowy dom, zdrowa szkoła, zdrowe miasto, sami 
sobie. Programy te są coraz szerzej podejmowane i rozwijane. 

Celem wszystkich działań promocji zdrowia jest umacnianie zdrowia i wyrabianie 
odpowiedzialności kaŜdego człowieka za zdrowie własne i innych. 

Na duŜą uwagę zasługują działania, jakie moŜna podejmować w zakresie promocji 
zdrowia psychicznego. WyróŜnić moŜna pięć strategii stosowanych w pracy opiekuńczej 
słuŜących motywowaniu do zachowań prozdrowotnych w tym zakresie: 
1. współpraca z naturalnymi systemami wsparcia, które odgrywają znaczącą rolę 

w zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, np. z sąsiadami, 
2. sieć społeczna lub tworzenie koalicji, których celem jest promowanie zdrowego stylu 

Ŝycia, tworzenie wspólnych inicjatyw przez lokalne organizacje i stowarzyszenia, 
3. wsparcie dla opiekunów, asystentów osób niepełnosprawnych, 
4. edukacja w zakresie zdrowia psychicznego poprzez: 

– informowanie społeczeństwa o zagadnieniach związanych ze zdrowiem 
psychicznym, 

– uświadamianie praw i moŜliwości osobom korzystającym z usług w zakresie ochrony 
zdrowia psychicznego, 

– wspieranie wszystkich osób opiekujących się ludźmi w sytuacjach kryzysowych, np.: 
kapłanów, prawników nauczycieli, 

5. wpływanie na ustawodawców – przekazywanie informacji, nagłaśnianie problemów 
dotyczących ochrony zdrowia i promocji zdrowia psychicznego. 
Programy promocji zdrowia to przede wszystkim programy edukacyjne, które mają za 

zadanie uświadomić zagroŜenia i pokazać sposoby zapobiegania.  
 Przy konstruowaniu programu promocji zdrowia naleŜy: 
1. Ustalić obszar największych zagroŜeń zdrowia, stanu zdrowotności populacji – diagnoza. 
2. Ustalić cele działań – cele strategiczne i operacyjne. 
3. Wybrać strategie działania. 
4. Opracować międzysektorowe programy skierowane na cel. 
5. Monitorować programy. 
6. Zmierzyć efektywność działań i ewentualnie wprowadzić korekty działań i strategii. 
Przykład konstrukcji takiego programu przedstawiono na schemacie (rys. 4). 
 
Edukacja zdrowotna 

Na kaŜdym etapie działań profilaktycznych znaczącą rolę odgrywa edukacja zdrowotna – 
proces, w trakcie którego ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i innych osób. Koncentruje 
się ona na uświadamianiu związków między zdrowiem człowieka a jego stylem Ŝycia oraz 
środowiskiem fizycznym i społecznym. Edukacja zdrowotna to głównie działania 
informacyjne, których bezpośrednim celem jest ukształtowanie sprzyjających zdrowiu 
przekonań, motywacji i umiejętności, a co za tym idzie postaw zdrowotnych jednostki, które 
powinny prowadzić do realizacji zachowań słuŜących zdrowiu. Obejmuje ona trzy etapy:  
1. Uświadomienie sobie problemów z utrzymaniem i wzmocnieniem własnego zdrowia – 

następuje to w wyniku podwyŜszenia poziomu wiedzy o zdrowiu, nabyciu nowych 
umiejętności oceny stanu zdrowia. 

2. Podjęcie osobistych decyzji o wprowadzeniu zmian w zachowaniach na bardziej 
korzystne dla zdrowia. 

3. Podjęcie zaplanowanych działań zmieniających zachowania zdrowotne i stan środowiska 
w wyniku ukształtowania postaw prozdrowotnych. 
Wykorzystywane są trzy modele edukacji zdrowotnej: 
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1. Model edukacji zdrowotnej zorientowanej na chorobę – jako główny cel przyjmuje 
zapobieganie określonym chorobom. W tym celu najpierw trzeba przeprowadzić badania 
stanu zdrowia, stwierdzić poziom zagroŜenia określonymi chorobami, a następnie 
opracować i upowszechnić konkretne zasady prowadzące do uchronienia się od 
zachorowań. Nie daje ona jednak oczekiwanych rezultatów, gdyŜ dla młodych ludzi 
perspektywa wystąpienia danej choroby w przyszłości nie stanowi argumentu do zmiany 
zachowań.  

2. Model edukacji zdrowotnej zorientowanej na czynniki ryzyka – kładzie nacisk na 
prewencje chorób, które mogą się pojawiać w populacji, niestety nie uwzględnia korzyści 
płynących z zachowania zdrowia.  

3. Model edukacji zorientowanej na zdrowie – uwzględnia czynniki związane z aktywnym 
współuczestnictwem jednostki w zachowaniach prozdrowotnych. Polega na określeniu 
własnej kondycji zdrowotnej i znajomości czynników wpływających na zdrowie 
w sposób pozytywny lub negatywny. Model ten jest najkorzystniejszy i szczególnie 
uŜyteczny w przypadku dzieci i młodzieŜy, poniewaŜ wpływa na zmianę postaw 
zdrowotnych.  
Tradycyjna edukacja przebiega dwutorowo: w drodze bezpośredniej edukacji jednostek 

oraz poprzez uŜycie w celach edukacyjnych środków masowego przekazu. Działania 
skierowane na edukację i rozwój jednostek obejmują podnoszenie poziomu wiedzy o zdrowiu, 
poradnictwo z zakresu zagroŜeń zdrowia, budowanie wysokiej samooceny oraz 
samodzielności. Proces edukacji przebiega w ramach relacji nauczyciel – uczeń, lekarz – 
pacjent. Edukacja poprzez środki masowego przekazu ma charakter bezosobowy i obejmuje 
podnoszenie poziomu świadomości społecznej, kreowanie właściwego klimatu wokół 
problemów zdrowotnych oraz poradnictwo z zakresu zagroŜeń zdrowia. Przybierać moŜe 
formę reklamy, marketingu, serwisu informacyjnego, a wykorzystane do tego celu mogą być: 
radio, telewizja, prasa oraz inne formy publikacji. 

Panowanie procesu edukacji obejmuje następujące etapy: 
1. Określenie celów edukacji. 
2. Dobór celów edukacji. 
3. Planowanie form organizacyjnych, metod, środków dydaktycznych.  
4. WdraŜanie przygotowanego programu. 
5. Ocenę uzyskanych wyników.  

Wybór formy organizacyjnej w pracy edukacyjnej zaleŜy od treści edukacji, miejsca, 
wieku, częstotliwości, liczby uczestników.  
Praca indywidualna – forma pracy polegająca na wykonywaniu przez ucznia specjalnie dla 
niego przygotowanych zadań, sformułowanych na podstawie rozpoznania stanu i sytuacji 
w jakiej się znajduje.  
Praca grupowa – forma pracy polegająca na wspólnym wykonywaniu zadań przez grupę 
liczącą kilka osób. Podstawą doboru uczestników grupy moŜe być cel i treść pracy – na 
przykład zapobieganie cukrzycy, wiek uczestników, miejsce. 
Praca zbiorowa – forma pracy polegająca na tym, Ŝe wszyscy uczestnicy zajęć pracując 
indywidualnie wykonują tę samą czynność, na przykład słuchają wykładu, oglądają film, 
analizują problem.  

Metody  stosowane w edukacji zdrowotnej są zawsze pochodną celów i zadań, jakie 
stawia się w procesie wychowania. Ze względu na specyfikę tej edukacji do najczęściej 
stosowanych powinny naleŜeć: 
− Metoda organizacji środowiska – podejmowane są działania w odniesieniu do właściwej 

organizacji Ŝycia codziennego i środowiska. Organizacja środowiska to przede wszystkim 
dbałość o estetykę i funkcjonalność otoczenia, prawidłowe oświetlenie, zieleń 
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w pomieszczeniach, warunki sanitarnohigieniczne. Właściwa organizacja Ŝycia 
codziennego akcentuje zwłaszcza wielość i róŜnorodność zajęć odbywających się 
w róŜnych pozycjach, stosowanie technik relaksacyjnych. 

− Metoda przekazu wiedzy – dotycząca sposobów informowania, wyjaśniania i instruktaŜu. 
− Metoda pobudzania zachowań sprzyjających zdrowiu -  z jednej strony stawia wymagania 

z zakresu zachowań prozdrowotnych, takich jak czystość ciała, jego hartowanie, 
profilaktyczne zabiegi zdrowotne, z drugiej inspiruje do podejmowania działań 
zmierzających do dbałości o własne zdrowie. 

− Metoda utrwalania poŜądanych zachowań i przyzwyczajeń zdrowotnych – powtarzanie 
pewnych czynności oraz zachowań w określonych sytuacjach edukacyjnych. 

− Metody aktywizujące – drama, narracja, burza mózgów, techniki twórczego myślenia. 
Celem indywidualnej edukacji jest przygotowanie podopiecznego do samoopieki 

rozumianej jako samodzielne wykonywanie przez człowieka wszystkich czynności Ŝycia 
codziennego, które przyczyniają się do utrzymania zdrowia, wzmacniają zdrowie oraz 
podejmowania decyzji dotyczących zdrowia i Ŝycia. Podstawą szacowania zdolności 
i moŜliwości do samoopieki jest: 
− wydolność wynikającą z etapu rozwoju fizycznego, psychicznego, intelektualnego, 
− sytuacja społeczna, 
− stan zdrowia w ujęciu całościowym, 
− w odniesieniu do człowieka chorego stan w aspekcie rozpoznania lekarskiego.  
 
System wartości etycznych a kodeks etyki zawodowej 
 

Etyka to ogół norm moralnych, poglądów i wartości moralnych ustalonych tradycją lub 
ścisłym zapisem oraz uznanych w danej zbiorowości za właściwe. Zachowaniem ludzi kieruje 
określany system wartości. Wartością jest zwykle to, co jest cenne. Za etyczne uznaje się takie 
postępowanie, które jest zgodne z obowiązującymi w danym społeczeństwie: 
− regułami moralnymi, opierającymi się na powszechnie akceptowanych wartościach 

wynikających z tradycji i kultury, 
− normami prawnymi o charakterze nakazów i zakazów ustalającymi odpowiedzialność za 

nieprzestrzeganie prawa. 
KaŜdy człowiek powinien umieć rozpoznawać wartości etyczne i stosować je we 

wszystkich obszarach swojej działalności – relacjach rodzinnych i towarzyskich, w szkole, na 
uczelni, w pracy, w działalności gospodarczej i Ŝyciu publicznym. Pracownikowi etyka 
nakazuje lojalność wobec firmy, wypełnianie poleceń przełoŜonego i uczciwość. Pracując 
w zespole powinniśmy być koleŜeńscy, pomocni, dbać o dobrą atmosferę w grupie, nie 
rywalizować z innymi w nieuczciwy sposób, dąŜyć do sukcesu całej grupy. W niektórych 
zawodach np. nauczyciel, lekarz, prawnik zasady moralne są wyraźnie sformułowane jako 
etyka zawodowa. 
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Rys. 22. Etyka zawodowa 
 

Kodeks etyki zawodowej określa zasady postępowania pracowników. Na etykę zawodową 
składa się wiele czynników, co ilustruje powyŜszy rysunek. Przestrzeganie zasad jest 
gwarancją kompetencji, odpowiedzialności i wysokich walorów moralnych, a takŜe 
urzeczywistniania idei uczciwej, otwartej i przyjaznej w stosunku do społeczności lokalnej. 
Zasady wyznaczające właściwą postawę to: 
1) zasada praworządności, 
2) zasada uczciwości i rzetelności, 
3) zasada jawności, 
4) zasada profesjonalizmu, 
5) zasada neutralności, 
6) zasada współodpowiedzialności za działanie. 
 
Prawa pacjenta 
 
Karta praw pacjenta jest to tylko zbiór podstawowych unormowań prawnych zebranych 
w jednym opracowaniu przez Ministerstwo Zdrowia w 1998 r. i opublikowane w formie 
komunikatu. Niektóre z tych przepisów zostały juŜ znowelizowane. Karta ta ma jednak waŜne 
znaczenie ze względu na pierwszą próbę kompleksowego opracowania tematu.  

Prawa pacjenta wg stanu na 1998 r wynikały m.in. z: 
− ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), 
− ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, 

z 1992 r. Nr 62, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 19995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. 
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kontrola 

Zarządzanie 
zasobami 
ludzkimi 

Ocena ryzyka 

Wartości i 
standardy 

Etyka 
zawodowa 
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Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041 oraz 
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756),  

− ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz .U. Nr 111, poz. 
535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731,  

− ustawy z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek 
i narządów (Dz. U. Nr 138, poz. 682),  

− ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŜnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 
oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668),  

− ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 28, poz. 28 i Nr 88, poz. 
554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).  

 
I. Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji 
1. KaŜdy ma prawo do ochrony zdrowia - art. 68 ust. 1. 
2. KaŜdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych 
w ustawie - art. 68 ust. 2. 

 
II. Prawa pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej, o których stanowi ustawa 

o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 r. 
1. Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego 

udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia, 
niezaleŜnie od okoliczności - art. 7. 

2. Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do: 
− świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w 

sytuacji ograniczonych moŜliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do 
korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej 
kolejność dostępu do świadczeń - art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 20 ust. 1, pkt 1 i art. 26, 

− udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w 
pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym 
wymaganiom fachowym i sanitarnym - art. 9 ust. 1 i art. 10, 

− informacji o swoim stanie zdrowia - art. 19 ust. 1 pkt 2, 
− wyraŜenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń 

zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji - art. 19 ust. 1 pkt 3,  
− intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych - 

art. 19 ust. 1 pkt 4, 
− udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której 

dokumentacja ta moŜe być udostępniana - art. 18 ust. 3 pkt 1,  
− zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego 

osoby - art. 18 ust. 2, 
− dostępu do informacji o prawach pacjenta - art. 19 ust. 6. a ponadto, w zakładzie 

opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub 
całodziennych świadczeń zdrowotnych np. w szpitalu, sanatorium, zakładzie 
leczniczo-opiekuńczym, pacjent przyjęty do tego zakładu ma prawo do zapewnienia 
mu: 

− środków farmaceutycznych i materiałów medycznych - art. 20 ust. 1 pkt 2 
i art. 26, 

− pomieszczenia i wyŜywienia odpowiedniego do stanu zdrowia - art. 20 ust. 
1 pkt 3 i art. 26, 
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− opieki duszpasterskiej - art. 19 ust. 3 pkt 3,  
− dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę 

wskazaną przez siebie - art. 19 ust. 3 pkt 1,  
− kontaktu osobistego , telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz - 

art. 19 ust. 3 pkt 2, 
− wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest 

powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagroŜenie 
Ŝycia albo w razie jego śmierci - art. 20 ust. 2 i art. 26, 

− wyraŜenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakładzie opieki 
zdrowotnej - art. 21 ust. 1 i art. 26,  

− wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne Ŝądanie i uzyskania od lekarza 
informacji o moŜliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakładzie - art. 22 
ust. 1 i 3 oraz art. 26,  

− udzielenia mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w sytuacji 
gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do 
szpitala nie moŜe być do tego szpitala przyjęty - art. 21.  

− pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie 
wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia powodującego zagroŜenie Ŝycia - art. 28. 

III. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie lekarza z 1996 roku. 
 

Pacjent ma prawo do:  
1. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej 

wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, 
rozpoznawania leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z naleŜytą 
starannością - art. 4, 

3. uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w kaŜdym przypadku, gdy zwłoka w jej 
udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty Ŝycia, cięŜkiego uszkodzenia 
ciała lub cięŜkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki 
-art. 30, 

4. uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, 
proponowanych oraz moŜliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się 
przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz 
rokowaniu - art. 31 ust. 1, 

5. zaŜądania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy 
sądzi, Ŝe lekarz ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro - art. 31 ust. 4, 

6. decydowania o osobach, którym lekarz moŜe udzielać informacji, o których mowa w pkt 
3 - art. 31 ust. 2, 

7. wyraŜenia Ŝądania aby lekarz nie udzielał mu informacji, o których mowa w pkt 3 - art. 
31 ust. 3, 

8. nie wyraŜenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego 
świadczenia zdrowotnego - art. 32 ust. 1, 

9. wyraŜenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo 
zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyŜszone 
ryzyko; w celu podjęcia przez pacjenta decyzji lekarz musi udzielić mu informacji, 
o której mowa w pkt 3 - art. 34 ust. 1 i 2,  

10. uzyskania od lekarza informacji jeŜeli w trakcie wykonywania zabiegu, bądź stosowania 
określonej metody leczenia lub diagnostyki, w związku z wystąpieniem okoliczności 
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stanowiących zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokonał zmian w ich 
zakresie - art. 35 ust. 2,  

11. poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej - art. 36 ust. 1, 
12. wyraŜania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń 

zdrowotnych osób innych niŜ personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj 
świadczeń - art. 36 ust. 1 i 2,  

13. wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty 
lub zorganizowania konsylium lekarskiego - art. 37,  

14. dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego 
leczenia i wskazania mu realnych moŜliwości uzyskania określonego świadczenia 
zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej - art. 38 ust, 2, 

15. zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim a uzyskanych przez lekarza 
w związku z wykonywaniem zawodu - art. 40 ust, 1, 

16. uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku 
wyraŜenia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu 
lekarza - art. 40 ust. 2 pkt 4, 

17. wyraŜania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości 
danych umoŜliwiających identyfikację pacjenta - art. 40 ust. 4, a ponadto pacjent, który 
ma być poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do: 
− wyraŜenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim 

poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia 
eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku 
oraz o moŜliwościach cofnięcia zgody i odstąpienia od udziału w eksperymencie 
w kaŜdym jego stadium - art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 27 ust. 1, 

− poinformowania go przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i Ŝycia jakie 
moŜe spowodować natychmiastowe przerwanie eksperymentu - art. 24 ust. 2,  

− cofnięcia zgody na eksperyment medyczny w kaŜdym stadium eksperymentu - art. 27 
ust. 1 

IV. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie pielęgniarki i połoŜnej z 1996 r. 

Pacjent ma prawo do:  
1. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, połoŜną, posiadającą prawo 

wykonywania zawodu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami 
i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością - 
art. 18, 

2. udzielenia mu pomocy przez pielęgniarkę, połoŜną, zgodnie z posiadanymi przez nią 
kwalifikacjami, w kaŜdym przypadku niebezpieczeństwa utraty przez niego Ŝycia lub 
powaŜnego uszczerbku na jego zdrowiu - art. 19,  

3. uzyskania od pielęgniarki, połoŜnej informacji o jego prawach - art. 20 ust. 1,  
4. uzyskania od pielęgniarki, połoŜnej informacji o swoim stanie zdrowia, w zakresie 

związanym ze sprawowaną przez pielęgniarkę, połoŜną, opieką pielęgnacyjną - art. 20 
ust. 2,  

5. zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez pielęgniarkę, 
połoŜną w związku z wykonywaniem zawodu - art. 21 ust. 1,  

6. wyraŜania zgody lub odmowy na podawanie przez pielęgniarkę, połoŜną do publicznej 
wiadomości danych umoŜliwiających identyfikację pacjenta - art. 21 ust. 4. 
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V. Prawa pacjenta określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 r 

Pacjent z zaburzeniami psychicznymi, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo ma 
prawo do:  

1. bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych mu przez publiczne zakłady 
psychiatrycznej opieki zdrowotnej - art. 10 ust. 1, 

2. bezpłatnych leków i artykułów sanitarnych oraz pomieszczenia i wyŜywienia, jeŜeli 
przebywa w szpitalu psychiatrycznym będącym publicznym zakładem opieki zdrowotnej 
- art. 10 ust. 2,  

3. zapewnienia mu rodzaju metod postępowania leczniczego właściwych nie tylko z uwagi 
na cele zdrowotne, ale takŜe ze względu na interesy oraz inne jego dobro osobiste 
i dąŜenie do jego poprawy zdrowia w sposób najmniej dla pacjenta uciąŜliwy - art. 12,  

4. porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami, w przypadku gdy 
przebywa w szpitalu psychiatrycznym albo w domu pomocy społecznej - art. 13,  

5. wystąpienia o okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania go z zakładu - art. 14,  
6. uprzedzenia go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego; 

dopuszczenie zastosowania tego środka wobec pacjenta musi wynikać z ustawy - art. 18,  
7. uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody oraz 

podania przyczyn takiej decyzji; badanie takie moŜe być przeprowadzone, jeŜeli 
zachowanie pacjenta wskazuje na to, Ŝe z powodu zaburzeń psychicznych moŜe zagraŜać 
bezpośrednio własnemu Ŝyciu albo Ŝyciu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny 
do zaspokojenia podstawowych potrzeb Ŝyciowych - art. 21 ust. 1 i 2,  

8. wyraŜenia zgody lub odmowy na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, z wyłączeniem 
sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez 
zgody pacjenta - art. 22 ust. 1 i art. 23, 24 oraz 29,  

9. poinformowania i wyjaśnienia mu przez lekarza przyczyny przyjęcia do szpitala 
psychiatrycznego w sytuacji, gdy nie wyraził na to zgody oraz uzyskania informacji 
o przysługujących mu w tej sytuacji prawach - art. 23 ust. 3,  

10. cofnięcia uprzednio wyraŜonej zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego - art. 28,  
11. niezbędnych czynności leczniczych mających na celu usunięcie przyczyny przyjęcia go 

do szpitala bez jego zgody i zapoznania go z planowanym postępowaniem leczniczym - 
art. 33 ust. 1 i 2,  

12. wypisania ze szpitala psychiatrycznego, jeŜeli przebywa w nim bez wyraŜenia przez 
siebie zgody, jeŜeli ustały przyczyny jego przyjęcia i pobytu w szpitalu psychiatrycznym 
bez takiej zgody - art. 35 ust. 1,  

13. pozostania w szpitalu w sytuacji, o której mowa w pkt 17, za swoją później wyraŜoną 
zgodą, jeŜeli w ocenie lekarza, jego dalszy pobyt w tym szpitalu jest celowy - art. 35 ust. 2,  

14. złoŜenia, w dowolnej formie, wniosku o nakazie wypisania go ze szpitala 
psychiatrycznego - art. 36 ust. 1,  

15. wystąpienia do sądu opiekuńczego o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, 
po uzyskaniu odmowy wypisania ze szpitala na wniosek, o którym mowa w pkt 19 - art. 
36 ust. 3,  

16. informacji o terminie i sposobie złoŜenia wniosku do sądu opiekuńczego, o którym mowa 
w pkt 20 - art. 36 ust. 3,  

17. złoŜenia wniosku o ustanowienie kuratora, jeŜeli przebywając w szpitalu 
psychiatrycznym potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw, albo 
spraw określonego rodzaju - art. 44 ust. 1,oraz ma prawo do tego, aby osoby wykonujące 
czynności wynikające z ustawy zachowały w tajemnicy wszystko co go dotyczy, a o czym 
powzięły wiadomość wykonując czynności wynikające z ustawy- art. 50 ust. 1.  



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 53 

VI. Prawa pacjenta określone w ustawie o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, 
tkanek i narządów z 1995 r.: 
 
Pacjent ma prawo do:  

1. wyraŜenia i cofnięcia w kaŜdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, 
tkanek i narządów- art. 4 i art. 5 ust. 1-4, 

2. dobrowolnego wyraŜenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za Ŝycia komórek, 
tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeŜeli ma pełną 
zdolność do czynności prawnych - art. 9 ust. 1 pkt 7, 

3. ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich 
tajemnicą - art. 12 ust. 1.  

4. pacjent mający być biorcą ma prawo do umieszczenia go na liście osób oczekujących na 
przeszczepienie komórek, tkanek i narządów i być wybrany jako biorca w oparciu 
o kryteria medyczne - art. 13.  

 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. W jakim celu stosuje się kodeks etyki zawodowej? 
2. Co to jest system wartości? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Określ co jest dla Ciebie cenne i stanowi Twój system wartości. Uzupełnij schemat. 

 

 

 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować materiał nauczania, 
2) zgromadzić materiał do wykonania ćwiczenia, 
3) uzupełnić schemat, 
4) przedstawić na forum grupy własny system wartości i skomentować go. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− foliogramy,  
− plansze,  
− literatura zgodna z rozdziałem 6. 
 
Ćwiczenie 2 

Opracuj kodeks etyki zawodowej dla zawodu technik masaŜysta. 

 
 
 

 
System wartości 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyszukać informacji w literaturze na temat kodeksu etyki zawodowej, 
2) opracować kodeks etyki zawodowej technika masaŜysty, 
3) przedstawić na forum klasy opracowany kodeks etyki zawodowej. 
 
 WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− foliogramy,  
− plansze,  
− literatura zgodna z rozdziałem 6. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz:  
Tak 

 
Nie 

1) wyjaśnić na czym polega system wartości? � � 
2) zastosować przyjęte normy etyczne? � � 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test pisemny zawiera 20 zadań i sprawdza Twoje wiadomości z zakresu nawiązywania 

i utrzymywania kontaktów międzyludzkich  
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi. WskaŜ tylko jedną 

odpowiedź prawidłową. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zakreślić 
kółkiem i zaznaczyć odpowiedź poprawną.  

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie 

na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
8. Na rozwiązanie testu pisemnego masz 40 minut. 

Powodzenia! 
 
ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH 
 
1. Procesy konfliktowe mogą być 

a) destrukcyjne, konstruktywne. 
b) tylko konstruktywne. 
c) destrukcyjne, rzeczowe. 
d) destrukcyjne, strukturalne, konstruktywne. 
 

2. Aby uniknąć konfliktu naleŜy 
a) wycofać się z niego. 
b) pójść na kompromis. 
c) współpracować z przeciwnikiem. 
d) zastosować kaŜdą z metod. 
 

3. Argumentację stosujemy  
a) w sytuacjach kryzysowych. 
b) w sytuacjach konfliktowych. 
c) w negocjacjach. 
d) najczęściej w codziennych sytuacjach. 
 

4. Zdanie charakteryzujące obwinianie, to 
a) jeśli nie posłuchasz, zadasz mi cierpienie. 
b) jeśli nie posłuchasz, źle się ułoŜy. 
c) nie posłuchasz – będziesz cierpiał. 
d) demonstracja siły i złości przez rozmowy. 
 

5. Faza negocjacji która nie prowadzi do kompromisu, to 
a) zdefiniowanie problemu. 
b) demonstracja siły. 
c) porozumiewanie stron. 
d) opracowanie moŜliwości. 
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6. Główną zasadą w negocjacjach jest 
a) porozumienie. 
b) róŜnica w postrzeganiu faktów. 
c) opracowanie moŜliwości. 
d) malejące ustępstwa. 
 

7. Technika „dobry – zły facet” polega na 
a) zadawaniu pytań. 
b) odrzucaniu reguł. 
c) występowaniu negocjatora stawiającego wygórowane Ŝądania. 
d) występowaniu Ŝądań. 
 

8. Etyka jest formą zapisu 
a) norm moralnych. 
b) norm kulturalnych. 
c) zakazu i nakazu. 
d) norm moralnych i społecznych.  
 

9. Etyka nakazuje pracownikowi wobec pracodawcy 
a) lojalność wobec firmy. 
b) wydawanie poleceń. 
c) dąŜenie do sukcesu. 
d) tylko zakazy i nakazy. 
 

10. Kodeks etyki zawodowej powinien uwzględniać zasady 
a) uczciwości i rzetelności. 
b) bezpieczeństwa. 
c) tylko w obszarach działalności firmy. 
d) Ŝadną z wymienionych. 
 

11. Kodeks etyki zawodowej określa 
a) zasady postępowania pracowników. 
b) przyjęte normy. 
c) zasady postępowania tylko przełoŜonych. 
d) gwarantuje sukces Ŝyciowy.  

 
12. Prawidłowa klasyfikacja potrzeb, to 

a) fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynaleŜności. 
b) bezpieczeństwa, przynaleŜności, samorealizacji. 
c) samorealizacji, szacunku, przynaleŜności. 
d) fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynaleŜności, szacunku, samorealizacji. 
 

13. Osoba zachowująca się asertywnie  
a) szanuje swoje prawa i uczucia innych. 
b) poniŜa innych przez zabawne sytuacje. 
c) ukrywa wyraz oczu za przymruŜonymi oczami. 
d) trudno nawiązuje kontakt wzrokowy. 
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14. Do potrzeb fizjologicznych zaliczamy 
a) jedzenie. 
b)   miłość. 
c) przynaleŜność do organizacji. 
d) awans zawodowy. 
 

15. Komunikacją werbalna jest 
a) przekaz informacji za pomocą wyrazów. 
b) język ciała. 
c) wyraz uczuć lub władzy. 
d) komunikacja człowieka za pomocą kontaktu. 
 

16. Przebiega komunikacji dwustronnej, to 
a) nadawca, odbiorca. 
b) nadawca, kodowanie, odbiorca. 
c) nadawca, kodowanie, zachowanie, odbiorca. 
d) nadawca, kodowanie, zachowanie, dekodowanie, odbiorca. 
 
 

17. Bariery w komunikacji społecznej następują przez 
a) wybiórczość uwagi, róŜnice kulturowe, stereotypy. 
b) tylko stereotypy. 
c) brak przygotowania odpowiedzi na dany temat. 
d) głównie przez samopoczucie. 
 

18. Dyskusja konstruktywna jest 
a)  sposobem rozmowy dwóch osób. 
b) dialogiem zawierającym spis punktów róŜniących osoby. 
c) wymianą poglądów na określony temat. 
d) zawarciem kompromisu. 
 

19. Główna zasada uczestnictwa w dyskusji, to 
a) mów głośno, przekrzykując innych. 
b) nie pozwól innym do wyraŜania swoich zdań. 
c) uŜywaj takŜe fałszywych informacji. 
d) mów w sposób uporządkowany. 
 

20. Czynnikami prowadzącymi do konfliktu ukrytego są 
a) konkurencja i konflikt ról. 
b) brak wiedzy. 
c) brak własnych poglądów. 
d) postawa agresywna. 
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KARTA ODPOWIEDZI  
 
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………….................... 
 

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

 
Nr  

zadania 
 

Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  

2 a b c d  

3 a b c d  

4 a b c d  

5 a b c d  

6 a b c d  

7 a b c d  

8 a b c d  

9 a b c d  

10 a b c d  

11 a b c d  

12 a b c d  

13 a b c d  

14 a b c d  

15 a b c d  

16 a b c d  

17 a b c d  

18 a b c d  

19 a b c d  

20 a b c d  
Razem:  
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