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Казус 1 

1. ПРОФИЛ НА ПАЦИЕНТА 

Пациентът е на 48 години. Мъж. 125 кг 
Има диабет, високо кръвно налягане, проблеми със съня, които налагат необходимостта от 
приемане на лекарства. 
Той е бил с наднормено тегло през последните 18 години. 
Нередовно и нездравословно хранене, предимно с ястия за бързо хранене. 
Прекалява с въглехидратите. 
Хранителните приеми са чести и калорични. 
Количеството вода е недостатъчно. 
Няма редовно движение, спорт, упражнения. 
 

2. ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ 

Пациентът вече се движи все по-малко и се движи бавно, като си почива повече. 
Хроничните нарушения се влошават от ден на ден, а неразположенията, които трябва да бъдат 
лекувани, се увеличават. 
Пациентът вярва, че затлъстяването влошава качеството му на живот. 
Той вярва, че проблемът със затлъстяването трябва да бъде решен. 

 

3. СИТУАЦИЯ ПРЕДИ НАМЕСАТА НА СПЕЦИАЛИСТ  

Трудно е да се поемат необходимите отговорности. 
Помощта и подкрепата от страна на семейството са ключови. 
Пациентът е уморен и нещастен през цялото време. 
Коментарите и разговорите го натоварват, неговата тъга също води до консумацията на по-
голямо количество храна и наддаване на тегло. 
Медикаментите, които използва за хронични заболявания, се увеличават от ден на ден. 
Състоянието на заболяването му се влошава. 

4. СИТУАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА НАМЕСАТА НА СПЕЦИАЛИСТА 

Пациентът съзнателно и доброволно приема помощта.  
Той иска да отслабне сега. 
Консумира храна и напитки според препоръките. 
Адаптира се към извършването на физическа активност.  

 

5. ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТА 
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Пациентът и роднините му бяха информирани за процеса. 
Първо се направени схема за лечение на хроничните заболявания. 
Беше идентифицирана подходяща диета. 
Дневният график за упражнения бе създаден. 

6. РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА НАМЕСА 

Желаните резултати бяха постигнати с диетата, съобразена със състоянието и организма на 
пациента.  

7. СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ 

Преди пациентът и неговите близки да започнат процеса на здравословно хранене, трябва да 
се предостави подробна информация за процеса. 
Вместо да таргетира много бързи резултати за кратко време, диетата има за цел да постигне по-
балансирани и постоянни резултати. 

8. ВЪПРОСИ И СЪОБРАЖЕНИЯ 

Здравословното хранене трябва да бъде начин на хранене на всички хора, а не само на хората 
с проблем със затлъстяване. 
За здравословни резултати диетата и упражненията трябва да се извършват от цялото 
семейство. 

9. ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ТЕМАТА  

Как можем да увеличим движението в нашето ежедневие? 
Как да си изградим редовен хранителен навик? 
Как да увеличим приема на вода? 

  


