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Bevezetés



Kulcsfogalmak

• Egészségfejlesztés

• Egészség coaching

• A változás szakaszai

• Motivációs interjú



Egészségfejlesztés: egy olyan
folyamat, amelynek révén az
emberek képesek javítani a
saját egészségüket, növelve
az afeletti kontrolljukat.

Definíciók

Egészségcoaching: struktúrált,
támogató partneri kapcsolat
a coach és a kliens között
amely hatékonyan ösztönöz
viselkedésváltoztatásra.



Definíciók
A változás szakaszai modell

A modell szerint a viselkedésváltozás különböző 

szakaszokon át valósul meg, az egyes 

szakaszokban más és más folyamatok

jellemzők.jellemzők.

Motivációs interjú

Egy kliensközpontú, direktív módszer a 

változásra való belső motiváció növelésére az 

ambivalencia feltárásán és megoldásán 

keresztül.



Egészség coaching

• Egy újfajta módszer arra, 
hogy segíthessünk az 
egyéneknek, hogy maguk 
kontrollálhassák 
egészségi állapotukat, egészségi állapotukat, 
esetleges krónikus 
betegségüket



Egészség coaching

• Segítünk a kliensnek 
felfedezni az 
életstílus-változással 
szembeni saját 
ambivalenciáját, a 

• Alkalmazott 
módszerek:

– Célkitűzés, akadályok 
azonosítása, személyes 
támogató rendszerek ambivalenciáját, a 

változást gátló 
problémákat, 
hiedelmeket, stb.

támogató rendszerek 
használata



Egészségnevelés vs egészség coaching

• Cél: kliens megtegye, 
amit előírnak neki

• Eü szakemberek 
rendelkeznek a 

• Az egészség coach
nem tanít, vagy 
tanácsol

• Az egyén számára rendelkeznek a 
szükséges 
információval, amit a 
kliens tudomására 
hoznak

• Az egyén számára 
fontos témákkal, 
aggodalmakkal 
foglalkozik: ők min 
szeretnének 
változtatni, akadályok, 
támogatók…



A változás szakaszai modell

• A viselkedésváltozás egy öt szakaszból álló 
folyamat

• Az emberek különböző ütemben haladnak előre 
ezeken a szakaszokon keresztül, gyakori a 
visszalépés egy korábbi szakaszba

• A változás különböző folyamatait használják az 
egyes szakaszokban

• Lényeges a beavatkozásokat az adott egyén 
változásra való készenlétére szabni



A változás szakaszai

Tervezés előtt
• Tervezés
• Előkészület
• Cselekvés• Cselekvés
• Fenntartás



A változás szakaszai

A.  Jelenleg dohányzik?
1. Igen
2. Nem, 6 hónapja abba 

hagytam

Ha A: 1
B. Az elmúlt év során 

próbált-e leszokni?
1. Igen 2. nem

C. Komolyan gondolt-e rá, hagytam
3. Nem, több, mint 6 

hónapja abbahagytam
4. Soha nem dohányoztam.

C. Komolyan gondolt-e rá, 
hogy leszokjon?

1. Igen, a következő 30 
napban.

2. Igen, a következő 6 
hónapban.

3. Nem



Tervezés előtt
• A személy a következő hat 

hónapban nem tervez változást
• Talán nincsen tisztában a 

viselkedése következményeivel, 
vagyvagy

• Korábbi kudarcok 
elkedvetlenítették

• Kerüli a kockázatos viselkedésére 
vonatkozó információkat

• Hagyományos egészségfejlesztő 
programokat nem neki találták ki



Hogyan segíthetünk?



Tervezés előtt

• Tudatosság fokozás
– A problémás viselkedés okaira, 

következményeire, kezelésére vonatkozóan
– Módszerek: visszajelzés, konfrontáció, média 

kampány, előnyök / hátrányok mérlegelésekampány, előnyök / hátrányok mérlegelése
– Figyelni: a védekezési mechanizmusokra!



Tervezés
• Változást tervez a következő hat 

hónapban
• A változás észlelt előnyei és hátrányai 

egyensúlyban vannak 
• Ambivalencia• Ambivalencia
• Viselkedéses halogatás
• Nincs készen a hagyományos akció 

orientált programokban való 
részvételre



Hogyan segíthetünk?

• Értékek tisztázása, egészséges 
szerepmodellek, én 
újraértékelése

• Előnyök / költségek • Előnyök / költségek 
újragondolása

• Pontos, releváns visszajelzések a 
viselkedés következményeiről

• Pozitívumok hangsúlyozása



Előkészület
• A következő egy hónapban 

változást tervez
• Az elmúlt évben már véghez vitt 

bizonyos változásokat
• Kész cselekvési terve van• Kész cselekvési terve van
• Őt kellene a cselekvés-orientált 

dohányzás leszoktató, 
testsúlycsökkentő, testmozgást 
elősegítő, stb. programokba 
toborozni



Hogyan segíthetünk?

• Támogatást kérni a barátoktól
• Tervet nyilvánosságra hozni
• Részletes, elérhető és hatékony 

cselekvési terv készítéscselekvési terv készítés
• Lehetőségek tárának bemutatása 
• Dátum kitűzése
• Változás iránti elköteleződés felmérése



Cselekvés

• A személy változtatott az 
életstílusán az elmúlt hat hónap 
során

• Mi számít cselekvésnek?• Mi számít cselekvésnek?
– Kritérium: csökken a 

megbetegedési kockázat

• Fontos vigyázni a visszaesés 
elkerülésére



Hogyan segíthetünk?

• Helyettesítő cselekvések
• Önjutalmazás
• Veszélyes helyek, emberek, 

ingerek elkerüléseingerek elkerülése
• Segítő kapcsolatok (tanácsadó, 

csoporttársak)
• Változás terv áttekintése
• Én-hatékonyság erősítése



Fenntartás

• A személy törekszik a visszaesés 
megelőzésére

• Változási folyamatok ritkábbak, 
mint a Cselekvés szakaszábanmint a Cselekvés szakaszában

• Visszaesés veszélye kisebb
• Személy egyre biztosabb abban, 

hogy fenn tudja tartani a változást



Hogyan segíthetünk?
• Én-hatékonyság fenntartása
• Ingerkontroll, pozitív megerősítések
• Szociális támogatás
• Negatív gondolatok kétségbe vonása• Negatív gondolatok kétségbe vonása
• Új életstílus kialakítása
• Visszaesés megelőzése – fenntartási 

terv
• Veszélyek

– Szociális nyomás
– Túl kicsi / túl nagy önbizalom
– Erőteljes, váratlan helyzetek - stressz



Motivációs interjú

• Egyfajta kommunikációs 
módszer

• A változáshoz szükséges 
erőforrások és motiváció a erőforrások és motiváció a 
kliensnél vannak

• Hajlandóság, képesség, 
készenlét

• Megoldási reflex gátlása!



Motivációs interjú

• A kliens fogalmazza meg az érveket a 
változás mellett

• Változás beszéd (change talk)
– Jelen helyzet hátrányai
– Változás előnyei– Változás előnyei
– Optimizmus a változással kapcsolatban
– Szándék a változásra



Motivációs interjú

• Nyitott kérdések
• Visszatükröző meghallgatás (reflektív 

figyelem)
• Megerősítés
• Összefoglalás• Összefoglalás
• Változás beszéd előhívása
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