Poziomo:
1) spływa po czole zmęczonego
4) w terapii oznacza poprawę funkcjonowania pacjenta
8) ostatni bieg na 100 m na olimpiadzie
10) rozmyślne działanie na rzecz obniżenia poziomu wykonania
15) niespodziewane – to takie, które w określonych sytuacjach są
odmienne od typowych reakcji na daną sytuację
16) adresatka diagnozy psychologicznej pacjenta, ale nie
dietetyczka
17) … zachowań pacjenta przez terapeutę jest warunkiem
powodzenia terapii
19) źródło zaburzeń anorektyków i bulimików
20) bierze udział w terapii systemowej
22) imię Reno, francuskiego aktora filmowego
23) imię Lennona lub Rambo
24) mechanizm obronny, wykorzystywany także w niektórych
testach psychologicznych, np. teście Rorschacha
25) dźwięk wydawany przez osobę cierpiącą
27) dla dietetyka jest nią odżywianie
28) … problemów emocjonalnych jest jednym z celów terapii
zaburzeń odżywiania
31) cecha terapii oznaczająca brak przerw w czasie jej trwania
33) nadmiar gratyfikacji będący powodem obniżenia motywacji
38) komputerowy gryzoń
39) słowotok, skłonność do ciągłego mówienia, szczególnie
uciążliwa u pacjenta, z którym prowadzony jest wywiad
40) problemu lub hipotez, etapy diagnozowania
41) skupiają się na niej osoby z anoreksją lub bulimią

Pionowo:
2) sytuacji lub zaburzenia (ewentualnie zdrowia), powinien
znaleźć się w diagnozie
3) 1000 kg, na szczęście aż takich otyłych nie ma
5) uogólniona postawa wobec samego siebie, zwykle zaniżona u
osób z otyłością
6) podłoże zaburzeń psychicznych, także część obrazu na dalszym
planie
7) zadawane w czasie wywiadu, gdy pacjent próbuje ukryć
informacje
9) techniki pracy z wyobraźnią
11) alkoholizm lub nikotynizm, częste u osób chorych na bulimię
12) dietetyk prowadzący badania i publikujący ich wyniki
13) … siebie, technika stosowana w terapii poznawczobehawioralnej
14) jedno z normatywnych kryteriów patologii, np.
nieprzestrzeganie higieny
18) jej cechy mają znaczenie w etiologii zaburzeń odżywiania
21) idealny lub realny wzór doskonałości
24) udzielane w gabinecie dietetycznym lub psychologicznym
26) niejedna widoczna pod skórą u osoby z zaawansowaną
anoreksją
29) zwykle obniża motywację, ale niespodziewana podwyższa
30) narzędzie używane w badaniach psychologicznych
31) powinny być dokładnie określone na początku terapii
32) … zewnętrzna osiągniętego wyniku, jeden z mechanizmów
wytrwałości
34) korzyść
35) ostre zaburzenie świadomości połączone z gwałtownym
podnieceniem, napad gniewu
36) układ scalony, niejeden z komputerze
37) imię Ricci, kreatorki mody

