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Vaka çalışması 1 

Juan Infante 

Hasta profili 
50 yaşında Erkek, evli ve düzenli bir aile  hayatı yok. 20 yaşında bir oğlu var. Ekonomik 
olarak orta sınıfa mensup . Spor ve egzersiz yapmıyor ve sigara kullanımı mevcut. Sağ 
bacağında sakatlığı var hafif topallıyor. 
 
 

Vaka açıklaması 
Eklem ağrılarına bağlı olarak fiziksel ve psikolojik isteksizliği ve umutsuzluğu vardır. Bu 
durum, onun normal bir şekilde yaşamasını engellemektedir. Fiziksel yapısına bağlı olarak 
düzenli bir işte çalışması bu şartlarda imkânsız durumdadır. Zayıflamak için denediği kısa 
vadede hızlı çözümler istediği sonuca ulaştırmamış ve bu sonuç karşısında yüksek derecede 
isteksizlik ve kendine güvensizlik meydana gelmiştir.  
 

Hareketlerinde açık bir tutarsızlık sergilerken proaktiflik eksikliği ve kendine karşı saygı 
duymama ayrıca kendini sevmeme ve tembellik gibi bir duygusal durum ortaya koymaktadır.  
 

Uzman gözetiminden önce hastanın durumu 
Aşırı kilolu günlük hayat aktivitelerini yapamayan ve işini yapmasına fiziksel engeli olan ve bu 
sorunların çözümünü isteyen bir hastayı ele almaktayız. Karşı karşıya kaldığı obezite sorunu estetik 
değil tamamen sağlık kaynaklıdır. Hasta bunun bilincindedir.  
 

Ciddi duygusal rahatsızlıkları ve kontrolsüzlük durumu olan, aile ve iş sorumlulukları için iyi bir 
bireymiş gibi davranmaktan yorulmuş olan bir hasta ile karşı karşıyayız.  
 
Uzman müdahalesi süresince hastanın durumu 
Hasta, belirgin bir güdülenme ile başladı, ardından kendini kurban pozisyonuna konumlandığından 
nihai duygusal zarar ile birlikte kısa zaman döngüleri içinde edinilmiş kazanımlarla karışıklık 
evresinden çıkması kısa sürdü.  
 

Hastanın bu tutumu, uzmandan sürekli yardım alma ihtiyacını gerekli kıldı. Böylece hasta tarafından 
hissedilmesi gereken sorumluluk engellendi. Hastanın tüm sorumluluğu üstlenebilmesi ve uzmanın 
aradan çıkması gerektiği için bu sorumluluğu üstlenmek, bilinçliliğe yönelik tutum değişimi ile 
başlamanın tek yoludur. 
 

Hastaya yönelik olarak geliştirilen tedavi 
Beslenme seviyesinde; besin türlerini, besin karışımlarını, hastanın seviyesine uygun fiziksel 
egzersizi, beslenme sıralamasını vs. bilerek, tüketilecek miktarlara yönelik özel göstergelerin 
verildiği, sağlıklı beslenmeye yönelik kilit hususlar hakkında uzmanlar tarafından yönetilen 
seanslar düzenlemekteyiz. Hastanın fazla kilolu olmasının kökenine ve bunun duygusal dengesizlik 
ve bağımlılık süreçleri ile olan bağlantısından dolayı başlangıçtan beri sorumluluk yönü daha fazla 
önem kazanmıştır ve hastayı harekete geçme konusunda güdüleyen kişisel değerlere göre 
sıralanmış olan derin sebepler açığa çıkarılmıştır. 
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Metodoloji  
 Hastayı tanımak. Uzman kişi hastayı dinlemeli ve tedavi sürecini planlamalıdır.  
 Bu nasıl olur? Neye ihtiyacınız var? Rahatsızlıklarının kökeni nedir? Duyarsızlığının 

nedeni nedir? vs. 
 Öz farkındalık ve hastanın mevcut durumunun bilincinde olması ölçülür. 
 Bilinçlenme işleminin sürecinin geliştirilmesi ve planlanması sağlanır. 
 Bu vaka özel ders oturumları ile uzman tarafından daha ayrıntılı şekilde izlendi. 
 Beslenme eğitimleri üzerine uygulamalı oturumlar yapıldı. 
 Beslenmenin doğru uygulanması sağlandı. 
 Fiziksel egzersizlere başlandı. 
 Uzman değerlendirmesi ile süreç kontrol altında sürekli değerlendirildi. 
 Kişiye özel hazırlanmış aşamaların tekrar yapılandırılması sağlandı. 

 
 

Uzman gözetiminin sonuçları 
Hastanın kendisini durgunlaştıran ve uzman tarafından öngörülen hedefleri gerçekleştirme 
konusunda onun şevkini kıran duygusal karmaşıklıklardan dolayı hastaya yönelik hedefler kısmen 
gerçekleştirildi.  
 
Anlayışları ve alışkanlıkları güçlendirmek için tedavi süresini iki katına çıkartıldı. Haftalık takip 
tedavisi tamamlanan hasta psikoloji, beslenme ve eğitim alanında aylık destek programlarına 
devam etmesi uygun bulundu. 
 
Uzman görüşü ile 18 aylık bir tedavi ve sonrasında kontrol anlamında aylık izleme süreci tavsiye 
edildi ama hasta 9 ay boyunca tedavi altında kaldı. 
 
 
Tecrübeler & Tavsiyeler 

 Uzmanlar tarafında aktarılan kavram ve anlayışların uygulanmasında doğru yaklaşımı 
benimsemek için güdülenme temel teşkil eder. 

 Hasta tarafından tedaviye yönelik yeterli benimseme olmadıkça beslenme eğitimine 
yönelik teknik bilgi kısmen etkili olur. Eylemin olmadığı hedef fayda sağlamaz.  

 Güdülenme gelişimi, etkinlik ve zaman üzerinde tedavinin etkisini artırır. 
 
 

Sorular & Değerlendirme 
Hedeflerini gerçekleştirme konusunda hasta bir güdüleme duygusuna sahip değildir. Bir 
kurban yaklaşımını benimsemiştir. Bu yanlış yaklaşım ile yaşamına sağlıklı alışkanlıklar dahil 
etmek oldukça zorlaşmıştır. 
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Konu hakkında düşünmeye yönelik sorular. 
 Sağlıklı yaşam hedefinize sizi yaklaştıracak neler yapıyorsunuz? 
 Hareketsizlik size neleri kaybettirir? 
 Tembellik ne gibi faydalar sağlar? Bunlar sizi hedefinize yakınlaştırır mı? 
 Sağlıklı zayıflamak için kaç kere çabaladınız? 
 Uzun süreli sıkı bir diyette iken bunu nasıl değerlendirirsiniz? 
 Sıkıcı, monoton bir diyet uygularken neler hissediyorsunuz? 
 Açlık dayanılmaz bir hal aldığında nasıl tepki veriyorsunuz? 
 Sizi aç bırakan ve endişeli bir hale sokan diyetlere devam edecek misiniz? 
 Sağlıklı beslenmeyi öğrenmek mi yoksa bir diyet programı uygulamayı mı istersiniz? 
 Yemek yerken sadece açlığınızı gidermeyi mi düşünürsünüz? 
 Açlık sizi bitirip tüketirken kaygı duyarmısınız? Yoksa bu kaygının meydana gelmemesi 

için bu durumu yönetmeyi mi tercih edersiniz? 
 Fazla kilo sorununuzun kökeni hakkında bilginiz var mı? 
 Sahip olduğunuz fazla kiloları gerçekten açlığa mı yoksa duygusal durumunuza mı 

bağlarsınız? 
 Diyetleri uygulamaya devam ettiğiniz takdirde aynı tür davranışlarınızın devam 

edeceğinin bilincinde misiniz? Ne değiştirmek istersiniz? 
 Sağlıklı beslenme temeline sahip olan bir yaşamın bir haftalık bir diyetten daha çok mu 

yoksa daha az mı öneme sahip olduğunu düşünüyorsunuz? 
 Duygusal durumlarınızın, diyetiniz süresince başınıza gelen kontrolsüzlük anlarınızı 

etkilediğini düşünüyor musunuz? 
  


