1. Vaka Çalışması

Başarsız birı Vaka Çalışması - Bulgaristan
23. Hasta profili
Erkek, yaş 45
24. Vakanın tarifi
Bir süredir her şeyi deneyen, yaklaşık 45 yaşlarındaki bir erkek hasta, aşırı kilo almakta, ağırlığını
belli bir süre boyunca şiddetli bir şekilde azaltmayı deniyor, ancak hiçbir zaman tamamen ve kalıcı
olarak yaşam biçimini değiştiremiyor. Açlığı iyileştirmek + alkol ve zararlı içeceklerden uzak durmak,
alınan yiyeceklerin miktarını ve kalitesini kötüye kullanmak için eski alışkanlıklara geri dönmek, onun
kilo verme konusundaki sayısız girişiminin başarısız olmasına neden olmuştur.
25. Profesyonel bakım öncesi durum
Hasta fazla kilolu ve bunu değiştirmek istemiş, bu yüzden profesyonel yardıma başvurmuştur.
26. Profesyonel müdahale sırasında durum
Başlangıçta, hasta rejimi takip etmeye çalışmış: çok fazla yemek yemeyi ve alkol almayı bırakmış,
ancak kısa süre sonra eski yeme-içme alışkanlıklarına dönerek başarısız oluştur.
27. Hasta için geliştirilen tedavi
Profesyonel uzman tarafından hastanın izlenmesi için rehberlik ve kişiselleştirilmiş rejim
uygulanmıştır.
28. Profesyonel bakımın sonuçları
Ne yazık ki, hasta davranışlarında tutarsız olduğu ve sağlıklı yaşam tarzını daha uzun süre
koruyamadığı için sonuçlar tatmin edici değildi.
29. Deneyimler ve Öneriler
Ne yazık ki, hasta davranışlarında tutarsız olduğu ve sağlıklı yaşam tarzını daha uzun süre
koruyamadığı için sonuçlar tatmin edici olmamıştır.
30. Proje Ortağının Tavsiyesi
Kilo vermek biraz zaman alabilir, hemen sonuç almak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle süreç
boyunca sabırlı olmak çok önemlidir. Kilo verme kararını alırken, kişi tutarlı olmalı ve tek tip, anlaşılır
bir yaklaşım izlemeye çalışmalıdır. Hastanın başarılı sonuçlara inanması ve geriye bakmadan, eski
sağlıksız alışkanlıklarına geri dönmeden hedefe doğru çalışmalıdır.
31. Sorgular ve Düşünceler
Çok sık olarak kesilen yeme ve içme davranışı, yaşamında stres kaynağı olan faktörlerle de ilişkilidir.
Kötü ilişki ya da hiçbir ilişki (yalnızlık), stresli iş, can sıkıcı veya küfürlü arkadaş bu faktörler
arasındadır. Temel nedenini bulmak ve ortadan kaldırılması için çalışmak, uzun vadede tutarlı ve
sağlıklı bir rutin oluşturmak için çok önemlidir.

32. Vaka hakkında düşünülmesi gereken sorular







Kilo verme sürecinde tutarlılık ve sabrın önemi nedir?
Ailenin ve arkadaşların kilo verme sürecindeki rolü nedir?
Toplum ne kadar destekleyicidir?
Başka faktörler var mı - hastaya stres kaynakları (iş, eş, arkadaş)?
Hastanın eski sağlıksız alışkanlıklarına geri dönmesini nasıl önleyebiliriz?
Yemek yeme alışkanlıklarından uzak durmak, fiziksel aktiviteler ve eğlenceden kaçınmak,
hastayı eski alışkanlıklarından uzaklaştırmanın bir yolu olarak düşünülmelimidir?

