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ZDRAVJE NA
DELOVNEM MESTU

Najboljša naložba v vaše zdravje in kvalitetno življenje.

Eno življenje. Ena odločitev. Izberite najboljše.
Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo - tako za posameznika
kot za organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je
smotrna, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem
delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje
odhajajo v bolniški staž ter ostajajo zvesti organizaciji oz. delodajalcu.
Delodajalec, ki nudi dobro in stimulativno delovno okolje, lažje zaposli
kvalitetnejši kader in pridobi na javnem ugledu.
V Centru Celostne Oskrbe vam z najboljšimi strokovnjaki v multidisciplinarnem
timu pomagamo k zdravju zaposlenih.
ZDRAVI IN ZADOVOLJNI ZAPOSLENI = VEČJI DOBIČEK IN UGLED PODJETJA.

Z ciljem zmanjšanja negativnih posledic
v delovnem okolju vam nudimo 12 urno
individualno ali skupinsko obravnavo, ki zajema:
• Ocena zdravstvenega stanja, življenjskega sloga in splošne telesne
pripravljenosti (laboratorijski izvid, meritev telesne sestave, meritev
krvnega sladkorja, meritev krvnega pritiska)
• Svetovanje o ergonomskih prilagoditvah na delovnem mestu
• Biomehanska analiza aktivnosti v delovnem procesu, edukacija (sedenje,
delo za računalnikom, dvigovanje bremen,...), priprava priporočil
• Terapevtske gibalne aktivnosti ( preventiva / odpravljanje telesnih neskladij)
• Fizioterapija za zaposlene
• Prehransko svetovanje in dostava zdravih malic
• Vključitev v program obvladovanja stresa in izboljšanje medsebojnih
odnosov

Program aktivnosti izvaja strokovno usposobljen multidisciplinarni tim
(fizioterapevt, delovni terapevt, osebni trener in diplomirana medicinska
sestra). Individualno se prilagodimo potrebam podjetja in program izvedemo v
vašem podjetju ali v naših prostorih na Dunajski 63 v Ljubljani.

Fizioterapija
V našem centru na Dunajski 63 v Ljubljani vam nudimo fizioterapijo z
uporabo vrhunske tehnologije za vse, ki potrebujejo storitve rehabilitacije
takoj brez čakalnih vrst.
Rehabilitacija z individualno fizioterapevtsko obravnavo z namenom
vzpostavljanja, krepitve oziroma vzdrževanja zdravja in funkcionalnosti
gibalnega sistema.
Tecar terapija je prestižna rehabilitacijska terapija, ki se izvaja z najsodobnejšim
tehnološko dovršenim aparatom, za hitre rezultate v rehabilitaciji (po poškodbah
za obnovitev tkiv).
Elektroterapijo, ki jo uporabljamo za zmanjšanje bolečine (TENS, IF, DD),
ter elektrostimulacijo za krepitev oslabelih mišic, pospeševanja celjenja ran,
korekcijo gibov oz. njihovo uporabo v funkciji itd.
Magnetoterapija predstavlja obliko zdravljenja z magnetnim poljem in deluje
na principu elektromagnetnega valovanja. Sprožijo se obnovitveni mehanizmi,
ki vplivajo na boljšo presnovo in obnovo celic ter pospešujejo celjenje ran ter
poškodb.
Ultrazvočna terapija je terapija mehkih tkiv, deluje kot mikromasaža. Izboljšuje
prekrvavitev ter regeneracijsko sposobnost tkiv. Uporaben je pri revmatoidnih
obolenjih, kalcinacijah sklepov, obravnavi brazgotin idr.
Kineziotaping je terapevtska metoda brez zdravil, ki je učinkovita pri zdravljenju
številnih težav, saj zmanjšuje bolečine in skrajša čas rehabilitacije.

Prehransko
svetovanje in
dostava zdravih
malic
Celostno vas podpremo iz vseh
vidikov zdravja in dobrega počutja
zaposlenih v vaši organizaciji,
zato smo našo ponudbo zdravja
na delovnem mestu nadgradili.
Skupaj z najboljšimi strokovnjaki
iz podjetja

vam

nudimo možnost prehranskega
svetovanja ter za vas organiziramo
dostavo zdravih malic iz
v vašo podjetje.
Prehransko
svetovanje
je
namenjeno podajanju konkretnih
rešitev za prehrano na delovnem
mestu in na poti s ciljem
oblikovanja navad, ki zagotavljajo
boljše zdravje zaposlenih.

Dobri medsebojni odnosi med zaposlenimi
Raziskave kažejo, da so medosebni odnosi eden izmed najpomembnejših
dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji. Eden izmed
načinov doseganja izboljšanja oziroma ohranjanja dobrih odnosov je tudi trening
asertivnega vedenja, ki postaja vedno bolj razširjena metoda učenja veščin v
načinu komuniciranja med zaposlenimi.
Delavnico vodi dr. Vesna Mejak, ki ima več kot 15 let delovnih izkušenj na področju
duševnega zdravja, dela s skupinami, pari in posamezniki. Izvaja delavnice s
področja treninga socialnih spretnosti z uporabniki, v timih in organizacijah ter je
predavateljica na kongresih, izobraževanjih za strokovne delavke in delavce.
Skupaj z Matejo Svet pa organiziramo delavnico za krepitev pozitivnih odnosov med
zaposlenimi, znotraj katere zaposleni na kreativen in ekspresiven način raziskujejo
komunikacijske vzorce, pričakovanja, stopnjo povezanosti, usklajenost delovanja,
razumevanje lastne vloge in vloge drugih posameznikov v delovnem okolju.

Pozitivni učinki
uvajanja promocije
zdravja pri delu
Promocija
zdravja
pri
delu
je
pomembna tako za delavce zaposlene
kot za delodajalce. Pozitivni vidiki
uvajanja promocije zdravja v podjetjih
so naslednji:
•

•

•
•

Večja pripadnost podjetju, s
strani zaposlenih, saj posameznik
v urejenem in spodbudnem
delovnem okolju ohranja in krepi
svoje zdravje in dosega boljše
delovne rezultate.
Večja delovna produktivnost ter
večje zadovoljstvo z delom in
delovnim mestom.
Zmanjšana odsotnost z dela za
od 12 do 36 %.
Z vsakim evrom, vloženim v
zdravje zaposlenih, je mogoče
prihraniti med 2,50 in 10,00
evrov.
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