
 

                                                                                                                           

Prijave na vstopni razgovor z dipl. medicinsko sestroPrijave na vstopni razgovor z dipl. medicinsko sestroPrijave na vstopni razgovor z dipl. medicinsko sestro   

v ZVC- juv ZVC- juv ZVC- ju      sprejemamo:sprejemamo:sprejemamo:   

   

         ---      preko napotnice za zdravstveno vzgojne programepreko napotnice za zdravstveno vzgojne programepreko napotnice za zdravstveno vzgojne programe
(usmeritev: POST COVID REHABILITACIJA),ki jo izpolni(usmeritev: POST COVID REHABILITACIJA),ki jo izpolni(usmeritev: POST COVID REHABILITACIJA),ki jo izpolni
osebni zdravnik, referenčna medicinska sestra ali specialist.osebni zdravnik, referenčna medicinska sestra ali specialist.osebni zdravnik, referenčna medicinska sestra ali specialist.

      ---      direktno direktno direktno e-pošta;e-pošta;e-pošta; zvcdelavnice@zd-domzale.si zvcdelavnice@zd-domzale.si zvcdelavnice@zd-domzale.si
   

   

   

PAKET  SREČANJ  ZAJEMA  VSEBINE
 

utrujenostutrujenost

mišična oslabelostmišična oslabelost

težave s pozornostjo in koncentracijotežave s pozornostjo in koncentracijo

težave s spominomtežave s spominom

megla v glavimegla v glavi

motnje razpoloženja (tesnoba, depresija)motnje razpoloženja (tesnoba, depresija)

težave s spanjemtežave s spanjem                        

glavobolglavobol

izguba vonja in okusaizguba vonja in okusa

bolečine v prsnem košubolečine v prsnem košu

občutek težkega dihanjaobčutek težkega dihanja

izguba ali pridobivanje telesne težeizguba ali pridobivanje telesne teže

pomanjkanje energijepomanjkanje energije

opolnomočiti posameznika za ponovno izvajanje aktivnostiopolnomočiti posameznika za ponovno izvajanje aktivnosti

kot pred obolenjemkot pred obolenjem

spodbujati aktivnosti za zdrav in aktiven življenjski slogspodbujati aktivnosti za zdrav in aktiven življenjski slog

NAJPOGOSTEJŠI OBREMENJUJOČI SIMPTOMI:NAJPOGOSTEJŠI OBREMENJUJOČI SIMPTOMI:

CILJI PROGRAMACILJI PROGRAMA

 NAMEN  PROGRAMA  PO  PREBOLELEM  COVID-19NAMEN  PROGRAMA  PO  PREBOLELEM  COVID-19   

JE  KREPITEV  ZDRAVJA  IN  LAJŠANJE  SIMPTOMOV,JE  KREPITEV  ZDRAVJA  IN  LAJŠANJE  SIMPTOMOV,   

KI  VZTRAJAJO  12  TEDNOV  IN  DLJE.KI  VZTRAJAJO  12  TEDNOV  IN  DLJE.

GIBANJE PREHRANA

OPUŠČANJE
KAJENJA

 

DUŠEVNO
ZDRAVJE

PROGRAM ZAJEMA VSEBINE:

1. PREHRANA (ocena stanja posameznika, individualna
prehranska obravnava, prehranska podpora za okrepitev
imunskega sistema)

2. GIBANJE (respiratorna fizioterapija in gibalna rehabilitacija)

3. DUŠEVNO ZDRAVJE (podpora pri povrnitvi dobrega
duševnega stanja, razvijanje psihične prožnosti za soočanje z

novimi izzivi) 
4. OPUŠČANJE KAJENJA (strokovna podpora in pomoč pri
opuščanju kajenja)

Izvaja se individualno in/ali v skupini.

IZVAJALCI: prof.zdr.vzg., dipl. medicinska sestra, dipl.
fizioterapevt

REHABILITACIJA
OSEB  Z

DOLGOTRAJNIMI
POSLEDICAMI

COVID  19


