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Sikertörténet 

 

Bevezetés 

2019.04.29-én, járt nálam egyéni tanácsadáson egy diabéteszes férfi beteg. A személyes találkozón elmondta, hogy 

régebben teljesítmény túrázó volt, és nagyon bántja, hogy már nem tud túrázni, mozogni, biciklizni, mert nem bírja a 

terhelést. Tisztában van a cukorbetegség lehetséges szövődményeivel, és el szeretné kerülni ezek kialakulását.  

 

Anamnézis, fizikális vizsgálat 

2005 óta cukorbeteg, 2004 óta magasvérnyomás betegségben szenved. Jelenleg szájon át szedhető orális 

vércukorcsökkentő (OAD) terápiában részesül. 

Elmondása szerint a cukorbeteg diétát nem tartotta, napi mozgását 10-es skálán 3-asnak értékelte. 

 

Terápia 

Teljes körű tanácsadást kapott, mintaétrendeket küldtem át e-mailen, megismerkedtünk a Kalóriabázis nevű telefonos 

alkalmazás használatával. Megbeszéltük a helyes otthoni vércukor kontrollt, megtanultuk a szénhidrát számítást. 

2019.05.27-én a következő levelet kaptam tőle: 

 

2019.06.04-én újabb személyes találkozón állapotfelmérést, testsúlykontrollt végeztünk, V1 dietetikai adatlapot 

töltöttünk ki. Beszámolt személyes tapasztalatairól is, az életmódváltás fizikai, lelki nehézségeiről, majd sikereiről, 

pozitív hozadékáról. 

 

 

Eredmények 

 

2019.10.31-én került sor a harmadik találkozóra, ahol bemutatta 2019.szeptemberi laboreredményét, vércukor- naplóját, 

hozott „ilyen volt-ilyen lett” fényképet. Grafikonon mutatta be testtömeg-változását. 

A részemre átadott, vagy elektronikus formában eljuttatott képeket, dokumentumokat a páciens beleegyezésével 

mellékelem. 

 



               
                                                                 2019.04.27.                                      2019.10.31. 

 

 

 

 

 

 

 Antropometriai és laborparaméter adatok: 

  

testsúly 

(kg) 

testma-

gasság 

(cm)  

haskőrfo-

gat (cm) 

BMI 

(kg/m2) 

vérnyomás 

(Hgmm) 

vércukor 

(mmol/l) HbA1c (%) 

koleszterin 

(mmol/l) 

HDL-ko-

leszterin 

(mmol/l) 

Triglicerid 

(mmol/l) 

2019.04.29 133 175 135 43,46 150/90 7,8 (04.09.) 7,9 (04.09.) 3,81 (04.09.) 0,94 (04.09.) 1,85 (04.09.) 

2019.06.04 127 175 137 41,1 140/80           

2019.10.31 115,4 175 127 37,7 120/80 6,2 (09.10) 6,1 (09.10.) 3,67 (09.10.) 0,96 (09.10.) 1,46 (09.10.) 

 

   
      testtömeg változás-grafikon                                      vércukor-napló 2019. 05.10-2019.10.28. 

          2019.05.03.-2019.11.01. 

 

A Facebookra feltett és megosztott túrázásait, bicikli-túráit, a megtett kilométereit is mellékelem. 

      
                 05.25.                        05.26.                           06.04.                              06.11.                                 06.12. 

     
             06.15.                               06.24.                           06.26.                           07.02.                      07.06. 



        
 07.08.   07.17.   07.22.           07.29.                        08.14. 

      
 08.15.   08.26.                     09.03.       09.21.      10.28. 

 

Végül a páciens 2019.11.01.-i email részlete: 

Életmódban pozitív változás, könnyebben mozgok, olyan dolgokat meg tudok csinálni, ami már nehézkesen kínlódva 

ment.  Egészségügyileg nem tudok mit mondani, azt a szakemberekre bízom az eredmények alapján. Én jól érzem 

magam és a környezetem is meglepődött a változáson. 

Üdvözlettel: Cs.S. 
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