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Terapia poznawczo-behawioralna  opiera się na 
modelu poznawczym, który zakłada, że nasze emocje 
i zachowania pozostają pod wpływem sposobu, w jaki 
spostrzegamy zdarzenia. Nasze uczucia zależą nie 
tyle od sytuacji jako takiej, co od sposobu w jaki ją 
konstruujemy. Sytuacja sama w sobie nie wpływa 
bezpośrednio na odczuwane emocje; w reakcji 
emocjonalnej pośredniczy nasze postrzeganie danego 
zdarzenia.



Rola terapii poznawczo-behawioralnej 
w leczeniu ADHD u Dorosłych

                                                  

                                                                        Zachowanie 
         

Sytuacja         Myśl automatyczna                   Emocja

                                                  
                                                    Reakcje fizjologiczne



U dzieci jest to terapia behawioralna  polegająca na 
uczeniu i nagradzaniu zachowań właściwych, 
strategie wychowawcze uczące planowania, 
konsekwentnych zasad i akceptacji. 
U dorosłych terapia poznawczo-behawioralna  czyli 
uświadamianie sobie, że większość naszych zachowań 
i emocji z nimi związanych nabyliśmy w procesie 
społecznego uczenia się w sposób nieświadomy. 
Zrozumienie tego faktu pozwala na stworzenie czyli 
nauczenie się od nowa, innego sposobu reagowania na 
zaistniałe sytuacje.



TECHNIKI

 Planowanie aktywności
 Monitorowanie nastroju za pomocą zapisu czynności
 Zapis myśli
 Dzienniczek emocji
 Skalowanie emocji
 Karteczki ze wskazówkami
 Rozpisywanie  celów na poszczególne etapy
 Technika podzielonego tortu



Planowanie aktywności

Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7
6.00-7.00
7.00-8.00
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00



Których czynności jest za dużo, aby pacjent mógł 
prowadzić prawdziwie zrównoważone życie? Których 
jest za mało? Czy pacjent poświęca odpowiednią ilość 
czasu na czynności związane z pracą/szkołą, rodziną, 
znajomymi, rozrywką, zdrowiem (np. ćwiczenia), 
domem, życiem duchowym i kulturalnym oraz 
wysiłkiem umysłowym?

Które czynności dają mu największą satysfakcję i/lub 
przyjemność? Czy powinien zaplanować częstsze ich 
wykonywanie?

Które czynności dają mu najmniej satysfakcji i/lub 
przyjemności? Czy czynności te nieodłącznie wiążą 
się z obniżonym nastrojem (np. rozmyślaniem w 
łóżku), a zatem należy ograniczyć ich częstotliwość? 



Planowanie aktywności
Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7

6.00-7.00 Sen

7.00-8.00 Sen

8.00-9.00 Poranna toaleta

9.00-10.00 Nauka

10.00-11.00 Terapia

11.00-12.00 Siedzenie w parku

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Zajęcia z rysunku

14.00-15.00 Zajęcia z rysunku

15.00-16.00 Nauka

16.00-17.00 Nauka

17.00-18.00 Nauka

18.00-19.00 Kolacja



Planowanie aktywności

Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7

19.00-20.00 Aerobik

20.00-21.00 TV

21.00-22.00 TV

22.00-23.00 Słuchanie 
muzyki

23.00-24.00 Słuchanie 
muzyki

00.00-1.00 Sen

1.00-2.00 Sen

2.00-3.00 Sen

3.00-4.00 Sen

4.00-5.00 Sen

5.00-6.00 Sen



Skala sukcesu

0. Obejrzenie nudnego filmu w TV.
1.
2.
3. Posprzątanie biurka.
4.  
5. Podliczenie wydatków.
6.
7.
8. Narysowanie trudnego projektu.
9.
10.Posprzątanie całego mieszkania.



Skala przyjemności

0. Uczenie się do egzaminu z historii architektury.
1.
2.
3. Jazda na rowerze po parku.
4.
5. Obiad z koleżanką z pokoju.
6.
7.
8. Wygranie meczu koszykówki z drużyną z akademika.  
9.
10.Szóstka z pracy semestralnej.



Planowanie aktywności
Dzień 1 Dzień 

2
Dzień 

3
Dzień 

4
Dzień 

5
Dzień 

6
Dzień 

7

6.00-7.00 Sen

7.00-8.00 Sen

8.00-9.00 Poranna toaleta S-2;P-0

9.00-10.00 Nauka S-2;P-0

10.00-11.00 Terapia S-5;P-4

11.00-12.00 Spacer w parku S-1;P-3

12.00-13.00 Lunch S-1;P-3

13.00-14.00 Zajęcia z rysunku S-3;P-3

14.00-15.00 Zajęcia z rysunku S-3;P-3

15.00-16.00 Nauka S-2;P-1



Monitorowanie nastroju za pomocą zapisu czynności
Dzień 1 Dzień 2 Dzień 3 Dzień 4 Dzień 5 Dzień 6 Dzień 7

6.00-7.00

7.00-8.00

8.00-9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00
12.00-13.00

13.00-14.00
14.00-15.00

15.00-16.00
16.00-17.00

17.00-18.00
18.00-19.00

19.00-20.00



Zapis myśli

Data 
Godzina

 Sytuacja Myśli (Co  
pomyślałe
m  /am?) 

Emocje 
(Co 

poczułem/
am?)

Reakcje 
fizjologiczne

Zachow
anie (Co 
zrobiłem

/am?)

Alternatywne 
zachowanie

1. Jakie 
rzeczywiste 
zdarzenie, 
ciąg myśli, 
marzeń czy 
wspomnień 

wywołał 
nieprzyjem
ną emocję?

1. Jakie 
myśli i/lub 

wyobrażeni
a przyszły 

mi na 
myśl?          

 2. Jak 
bardzo w 
danym 

momencie 
wierzyłam/e

m w ich 
prawdziwoś

ć? (0-
100%) 

1. Jakie 
emocje 

(smutek, 
lęk, złość 

itp.) 
pojawiły się 

w tym 
momencie? 
   2. Jakie 
było ich 

nasilenie? 
(0-100%)

1. Czy 
wystąpiły 

jakieś 
nieprzyjemne 

reakcje 
organizmu? 

Jakie?

1. Co 
zrobiłem 
/am)?       
 2. Co z 

tego 
miałam /

em?

1. Jak 
przemodelować 
to zachowanie? 
2. Co mogę z 
tym zrobić?     
3. Jakie może 

być 
najgorsze/najle
psze/najbardzie

j realistyczne 
wyjście z 
sytuacji?



Dzienniczek emocji

 DATA  
GODZINA 

 SYTUACJA  EMOCJE

      



Skalowanie emocji

Smutek    
0    10     20     30     40    50     60     70     80     90    100

Złość    
0     10     20     30     40     50     60    70     80    90    100

Impulsywność  
0     10     20     30     40     50    60    70     80     90    100



Karteczki ze wskazówkami

Karteczka nr 1: automatyczna myśl – alternatywna             
                     odpowiedź

Karteczka nr 2: strategie radzenie sobie z …..

Karteczka nr 3: wskazówki motywujące pacjenta



Karteczki ze wskazówkami

Karteczka nr 1: automatyczna myśl – alternatywna odpowiedź

Strona 1

Automatyczna myśl

Nie dam rady

Strona 2

Alternatywna odpowiedź

    Mogę czuć, że nie dam rady, ale to nie musi być prawda. Często myślę, że nie 
narysuję i nie zrozumiem jakiegoś tematu, ale gdy się do tego zabiorę, wyjmę 
szkicownik i zacznę rysować, to mi to wychodzi, choć nie zawsze w pełni. Rysowanie 
bywa trudne, ale to chyba nieprawda, że nie dam sobie w ogóle rady. W najgorszym 
przypadku zacznę rysować i mi nie wyjdzie. Przecież mogę przestać i poprosić kogoś 
o pomoc lub pójść na kurs rysunku. Takie wyjście z sytuacji będzie lepsze, niż 
zupełne zaniechanie próby. Negatywne myśli jedynie obniżają moją motywację. 
Powinnam zweryfikować prawdziwość myśli, że nie dam sobie rady.



Karteczki ze wskazówkami cd.

Karteczka nr 2: Strategie radzenia sobie z lękiem

1.Wypełnić zapis myśli.
2. Przeczytać karteczkę ze wskazówkami.
3. Zastosować techniki oddechowe.
4. Zadzwonić do kogoś (np. do koleżanki, terapeuty).
5. Iść pobiegać lub na aerobik.



Karteczki ze wskazówkami cd.

Karteczka nr 3: Kiedy chcę poprosić profesora o           
                      pomoc

1. Przypomnę sobie, że to nic wielkiego. W najgorszym        
 przypadku zachowa się opryskliwie.

2. Będę pamiętać, że to eksperyment. Nawet jeśli tym         
 razem nie zadziała, to dobry trening asertywności.

3. Jeśli będzie opryskliwy, to prawdopodobnie nie z            
 mojego powodu. Może być zajęty lub zdenerwowany       
 czymś innym.

4. Nawet jeśli mi nie pomoże, to co z tego? To jego porażka 
 jako profesora, a nie moja jako studentki. Będzie           
 oznaczać, że nie wykonuje dobrze swojej pracy.

5. Powinnam do niego natychmiast pójść. Pamiętam, że w  
 najgorszym przypadku to dobry trening asertywności.



Rozpisywanie celów na poszczególne etapy

                                                     
                                                       Wyrazić opinię na zajęciach.

                                     Odpowiedzieć na pytanie na zajęciach

                        Zadać pytanie na zajęciach.

            Zadać pytanie wykładowcy po zajęciach

Zadać pytanie innemu studentowi po zajęciach



Analiza wad i zalet

Zalety pracy:
1. Będę zarabiać pieniądze.
2. Może się czegoś nauczę.
3. Odpocznę od dotychczasowej formy wysiłku (nauka).
4. Poznam innych ludzi.
5. Poczuję się bardziej produktywna.
6. Dobry punkt do CV.

Wady pracy:
1. Muszę ją znaleźć.
2. Mniej wolnego czasu.
3. Może mi się nie podobać.



Technika podzielonego tortu

 Praca
 Szkoła
 Przyjaciele
 Rozrywka
 Rodzina
 Dom
 Inne zainteresowania
 Kondycja fizyczna
 Dbałość o życie duchowe
 Dbałość o życie kulturalne
 Dbałość o aktywność umysłową



Grupy Wsparcia dla Dorosłych ADHD mają za zadanie:

  zmniejszanie poczucia izolacji w walce z chorobą

  dają szansę na wyrażanie bezpiecznie siebie w relacji z osobami,   
    które je rozumieją

  pozwalają na dzielenie się strategiami w rozwiązywaniu                
    problemów

Grupy te prowadzą terapeuci lub osoby przygotowane do pracy z 
osobami chorującymi na ADHD. Prowadzący dają poczucie 
stabilności grupy oraz poczucie pewności, że osoby z poza kręgu 
chorych mogą być dla nich wsparciem i być pomocnym w procesie 
leczenia.
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