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Esettanulmány 

Bevezetés 

Kliensem 36 éves nő, házas, egy 3 éves gyermeke van, felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A védőnő 

irányította hozzám, miután alkalmanként előforduló, éjszakai pánikszerű rosszullétekre panaszkodott. 

Az elmúlt 1-2 évben bekövetkezett jelentős testtömeggyarapodásról számolt be, nem dohányzik, 

alkoholt nem fogyaszt, anamnézisében komolyabb megbetegedés nem szerepel. Korábban rendszeresen 

sportolt, erre régóta nincs lehetősége.  

Anamnézis, fizikális vizsgálat 

Az exploráció (kikérdezés) során a következők derültek ki: az édesapja évekkel ezelőtt meghalt, az 

édesanyjával kevésbé szoros a kapcsolata. Egy testvére van, aki külföldön él. Férjével kiegyensúlyozott 

aházasságuk, családi életük rendezett. Egy évvel ezelőtt költöztek ide – nehezen hozták meg a döntést, 

de előző lakhelyükön nehezen boldogultak, sokat dolgoztak, mindennapjaik fokozott stresszel teltek, 

így úgy érezték, váltaniuk kell. Döntésüket nem bánták meg, de férje nem beszéli a magyar nyelvet, így 

a mindennapokban fokozottan a feleségére van utalva. Saját cégük van, együtt dolgoznak, ami gyakran 

megterhelő a kliens számára. Eredményesnek tekintik az elmúlt egy évet, sokat elértek, azonban 

szociális kapcsolataik szegényesek, a kliensnek pedig gyakran nehézséget okoz a különböző 

szerepköreiben helyt állni –gyermeket nevelni, háztartást vezetni, munkáját ellátni, férjének segíteni. 

Elmondása szerint saját magára szinte egyáltalán nem jut ideje, ami, úgy érzi, a hónapok alatt fizikai és 

pszichés kimerüléshez is vezetett.  

Terápia 

A megkezdett terápia során elkezdtük az autogén tréning relaxációt, melyet nagyon hasznosnak érzett, 

éjszakai pánikszerű rosszullétei jelentősen csökkentek. Emellett fokozott figyelmet fordítottunk az 

egészségfejlesztésre, melynek keretében a mindennapi stresszorok csökkentésére, valamint a fogyásra 

koncentráltunk.  

Eredmények 

A hetek során a mindennapi teendőit sikerült átstrukturálnia, így visszatért a rendszeres testmozgáshoz, 

feladatai tudatosabb szervezése által pedig csökkent a feszültség és stressz szintje, melyek az autogén 

tréninggel kiegészítve alvásminőségét is javították, kipihentebb és elmondása szerint terhelhetőbb lett – 

összességében jobbnak ítéli általános fizikai és pszichés állapotát. Éjszakai rosszullétei végül teljesen 

megszűntek. A terápia során dietetikushoz is irányítottam, így táplálkozásában is sikerült minőségi 

javulást elérni, ami szintén hozzájárult a fogyáshoz. Kiemelt figyelmet fordítottunk a motiváció 

témakörének átbeszélésére, valamint, hogy egy esetleges „visszaesést” önállóan hogyan fog tudni 

kezelni, megelőzve az újabb elhízás veszélyét. A 12 hét alatt, amíg hozzám járt, 6 kg-ot sikerült fogynia. 

Célkitűzése, hogy minimum 20 kg-ot leadjon. A terápia lezárásakor motivált volt abban, hogy az új 

életmódot folytassa. 
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