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ZVC ČRNOMELJ 

• ZD Črnomelj opravlja zdravstveno varstvo prebivalcev občine 
Črnomelj in Semič

• Skrbimo za približno 18.700 prebivalcev

• Na površini 487 km² (obe občini) je 173 naselij.

• Najbolj oddaljen kraj našega terena je 30 km od matične ustanove

• Velikost: majhen ZVC 

• CKZ ?
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• Pozitivni učinki telesne dejavnosti?!

• Pomanjkanje gibanja oziroma sedeči življenjski slog je pomemben 
vzrok za mnoge kronične bolezni sodobnega časa, zato se kar sama po 
sebi ponuja ideja, da bi bilo telesno aktivnost potrebno sistematično 
vključiti v sistem zdravja.



Kineziologija

• Kineziologija je veda o človeškem gibanju, ki s pomočjo gibalne in 
športne vadbe s povezovanjem znanj na področju mehanike telesa, 
mišično-skeletne anatomije in živčno-mišične fiziologije (a)vzdržuje in 
izboljšuje telesno zmogljivost, (b)preprečuje nastanek oziroma 
upočasnjuje razvoj določenih bolezenskih pojavov ter (c)vzpostavlja 
mehanizme za uspešno po-rehabilitacijo pacienta. 

• Je akademska disciplina, ki vključuje proučevanje telesne dejavnosti 
ter kako le-ta vpliva na zdravje, družbo in kakovost življenja.

(AKA, 2017; Lipert, 2011; Ontario Kinesiology association, 2017)



Namen in cilji

• Seznanitev zdravstvenih delavcev z delom kineziologa v ZD Črnomelj.

• Predstaviti uporabno vrednost kineziologa pri vključevanju v 
zdravstveni sistem.

• Predstavitev organizacijske oblike „Vadba na napotnico“ v ZD 
Črnomelj



Vsebina

- Vključevanje kineziologa v delovanje ZD Črnomelj
- Delovanje ZVC Črnomelj in sodelovanje s kineziologom

- Sodelovanje s fizioterapijo ZD Črnomelj

- Vadba za specifične skupine

- Kineziološka obravnava

- Vloga zdravnika, medicinske sestre in fizioterapevta



Delovanje ZVC in sodelovanje s kineziologom

- Zastavljene smernice NIJZ
- Promocija zdravja, skrb za krepitev zdravja in zdravstvena vzgoja v šolskem 

sistemu in podjetjih

- Temeljne (kratke) delavnice in poglobljene (dolge) delavnice za odrasle

- Koordinatorica ZVC, dipl. m. s., fizoterapevtke, psihologinja, kineziolog

- Napotitve v ZVC preko obrazca



Delovanje ZVC in sodelovanje s kineziologom

- Kineziolog (sklop D razpisa »Razvoj kadrov v športu«)
- Praktičen del delavnic v sodelovanju z vodjo delavnice (TD, ZH, 2km, itd.).

- Pripravlja in izvaja programe vadbe za določene skupine glede na cilje delavnice in 
sposobnosti ter zdravstveno stanje posameznikov.

- Promocija zdravja in zdravstvena vzgoja v šolah in vrtcih na temo gibanja in 
aktivni odmori.

- Promocijo zdravja z gibanjem na sedečih in fizično zahtevnih delovnih mestih.



Sodelovanje s fizioterapijo ZD Črnomelj

- Delo kineziologa v primeru poškodb in obrab lokomotornega sistema 
kronološko sledi opravljenem delu fizioterapevta, zato je kineziološka 
obravnava poimenovana tudi po-rehabilitacijska vadba.

- Tipično fizični in sedeči delavci, športniki, osebe s kroničnimi 
bolečinami v kolenih, kolkih, ramenih ali hrbtenici in otroci z nakazano 
slabo držo.

- Poznavanje kompetenc obeh strok s strani osebnih zdravnikov, ki so 
vodilni akterji napotitev, v drugi vrsti pa je zelo pomemben 
medsebojni odnos, komunikacija in dopolnjevanje na relaciji 
fizioterapevt – kineziolog.



Vadbe za specifične skupine v sklopu projekta

- Specifične skupinske ali individualne kinezioterapevtske obravnave za 
osebe, ki so funkcijsko manjzmožne.

- Individualne ali skupinske obravnave:
- starostniki, prekomerno težki, diabetiki, hipertoniki, dislipidemije, depresija, 

revmatični bolniki, bolečine v hrbtenici, slaba drža, obrabe sklepov, športniki 
ali fizični delavci, osteoporoza, povišani dejavniki tveganja, funkcionalna 
diagnostika in drugo.

- Povezovanje z lokalno skupnostjo (športna društva in klubi, javna 
podjetja, domi starejših občanov in ostalo)



Kineziološka obravnava

a. Preverjanje pripravljenosti na vadbo z zdravstvenim vprašalnikom o 
pripravljenosti na vadbo (The Physical Activity Readiness Questionnaire for Everyone, 2011).

b. Začetne in končne meritve fizičnih sposobnosti posameznika, telesne 
sestave in zdravstvenih kazalcev.

- Glede na cilje vadbe je posebej za posamezno ciljno skupino izbrana baterija testov motoričnih 
sposobnosti, spremljajo pa se tudi kazalci zdravja (krvna slika).

c. Priprava programa vadbe (kinezioterapije) na podlagi rezultatov začetnih 
meritev in zdravstvenega stanja.

d. Vodenje vadbe (individualno ali skupinsko). 

e. Analiza opravljene vadbe in kazalnikov zdravja na podlagi končnih meritev.

f. Poročanje.



Vloga zdravnika, medicinske sestre in fizioterapevta 
v sklopu sodelovanja s kineziologom

Trenutna klinična pot posameznika/bolnika pri napotitvi na Kineziološko obravnavo – napotnica za vadbo. 



Vloga zdravnika, medicinske sestre in fizioterapevta 
v sklopu sodelovanja s kineziologom

- Izpolnitev rubrike »napotitev – Kineziolog« na pripravljenem obrazcu 
za napotitve na delavnice ZVC.

- Usmeritev posameznika na kineziološko obravnavo preko ZVC-ja.

- Osebni kontakt.

- Priporočitev kineziološke obravnave – posameznik se samostojno naroči na 
kineziološko obravnavo.



Kineziolog v ZD Črnomelj

- Pomoč projekta MIZŠ »Razvoj kadrov v športu«.

- Učinkovito, uporabno in v zadovoljstvo posameznikom.
- Prepreke zaradi vključevanja novega profila.

- V prihodnje cilj vzpostaviti direktne napotitve posameznikov s 
pomočjo posebej pripravljenega obrazca – »napotnice za vadbo« 
(sistematičnost in sledljivost).

- Globlji pomen „napotnice za vadbo“ in „recepta za vadbo“.

- Razbremenjevanje ostalih zdravstvenih delavcev.

- Ključno sodelovanje med strokami in poznavanje kompetenc 
kineziologa.

Prihodnost osnovnega zdravstvenega varstva je v 
interdisciplinarni, posledično celostni obravnavi  

bolnika/posameznika, ki se mu nudi pomoč v tej smeri, 
da sam bolje skrbi za svoje zdravje.

(Zdravje 2020: temeljna evropska izhodišča za vsevladno in vseživljenjsko akcijo za zdravje in blagostanje, 2014)



Hvala za pozornost!

"Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10. Znanje, spretnost in 
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba:10.1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse
starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter 
spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno preko poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifični cilj 2: 
Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela". 


