1. Vaka Çalışması

Başarılı Vaka Çalışması - Bulgaristan
13. Hasta profili
Kadın, yaş 30, 3 çocuk sahibi
14. Vakanın tarifi
Aşırı kilolu 30 yaşlarında bir kadın, art arda birkaç hamilelik sonrası 3 sağlıklı çocuğun doğumundan
sonra 95 kilogramın üzerinde bir kiloya ulaştı. Kilo kaybı konusundaki farkındalığına, şişmanlık
sorununu çocuklarına aktarmamaktan kaçınma isteği de eşlik etti. Aileye sağlıklı bir yaşam tarzı
getirmek ve çocuklarına iyi bir örnek olmak için güçlü bir şekilde motive olmuş, kilo vermeyi normal
hayatının bir parçası olarak görmeyi başarmıştı. Motivasyonunun sadece “kilo vermek” değil aynı
zamanda çocuklarına iyi bir örnek teşkil etmesi isteğiyle, kilosunu 10-15 yıldan daha uzun süre
normalde tutmayı başardı ve bugün enerjik bir örnek, sağlıklı ve pozitif kadın ve aynı zamanda ve en
önemlisi bir annedir.
15. Profesyonel bakım öncesi durum
Kadın, boy ve yaşına göre aşırı olan95 kiloya ulaşmış.
16. Profesyonel müdahale sırasında durum
Durum, çocuklarına iyi bir örnek olmak isteyen annenin güçlü motivasyonu, arzusu, kararlılığı ve
sürekliliği sayesinde yavaş yavaş ilerliyordu.

17. Hasta için geliştirilen tedavi
Ağırlık ve boy, kas ve kemik yoğunluğu, metabolizma ve hastanın sağlık durumu ile ilgili faktörler
arasındaki korelasyon hakkında bilgi sağlayan özel bir Wellness testi uygulandı. Profesyonel bir diyet
tanımlandı ve buna göre önerilen fiziksel egzersiz ve besin takviyeleri ile istenen Sağlık Testi
sonuçlarına ulaşıldı.

18. Profesyonel bakımın sonuçları
Sonuç başarılı olmuştu - hasta normal kilo vermeyi ve sağlıklı bir yaşam tarızını uzun süre korumayı
başardı.

19. Deneyimler ve Öneriler
Bu örnekten görüldüğü gibi, art arda üç kez doğum sonrası çok kilo aldıktan sonra bile kilo vermek
mümkündür. Her şey güçlü kişisel motivasyon ve yeterli mesleki rehberlik, tavsiyeler ve özenle
mümkündür.

20. Proje Ortağının Tavsiyesi
Herkes kilo verebilir ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürebilir. Bununla birlikte, bazen kusursuz bir yapı
elde etmek için bu durumda olduğu gibi profesyonellerden yardım almamız gerekir. Yardım isteme
konusunda yanlış olan bir şey yoktur, hiç kimse bu normal bir şey olduğu için yardım almaktan
korkmamalı veya utanmamalıdır. Ayrıca, bu durumda gösterildiği gibi ailemize ve arkadaşlarımıza
verdiğimiz olumlu örneği düşünmeliyiz. Bu yönü göz önüne aldığımızda, motivasyonumuz kilo verme
sürecinde daha da güçlü ve daha istikrarlı hale gelecektir.
21. Sorgular ve Düşünceler
İyi bir örnek olmak ve çocuklaı için rol model olmak her ebeveyn için kilit bir görev olmalıdır.
Çocuklar, küçük yaşlardan itibaren sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek için izlenecek bir yön ve doğru
rehberlik ararlar. Çocuklara böyle bir dönüşümün sağlanabileceğini göstermek, onları motive
etmeyi, vücutlarına ve sağlıklarına dikkat etmeyi öğretir.

22. Vaka hakkında düşünülmesi gereken sorular






Bir profesyonelden doğru rehberlik, tavsiye ve önerileri almak ne kadar önemlidir?
Parent Ebeveynlerin ve çocukların süreçteki rolü nedir?
Çocuklara iyi bir örnek vermenin önemi nedir?
Daha sağlıklı bir beden ve yaşam tarzına olumlu bir dönüşüm gösteren çocuklar için nasıl bir
rol model olunur?
Kilo verme ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürme sürecinde fiziksel aktivite ve eğlencenin rolü
nedir?

