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         NAPOTITEV NA DELAVNICE: 

 

 

 
V uvodni del programa svetovanja za 

zdravje se lahko vključi vsak, oziroma 

osebe s prisotnimi dejavniki tveganja, 

vsi ogroženi za razvoj (KNB) kroničnih 

nenalezljivih bolezni in že zboleli za 

(KNB). 

 



        ŽIVLJENSKI SLOG 

 

Namen delavnice je spoznati problem 

KNB (kroničnih nenalezljivih bolezni) in 

pridobiti osnovne informacije o zdra-

vem življenjskem slogu (proces spremi-

njanja življenjskega sloga, zdrava pre-

hrana, telesna dejavnost za krepitev 

zdravja, kajenje, tvegano pitje alkoho-

la). 

      

 

 DEJAVNIKI TVEGANJA 

Spoznati vpliv 

bioloških dejav-

nikov tveganja, 

kot so; sladkor v 

krvi, maščobe v 

krvi in krvni tlak 

na nastanek  

PREIZKUS HOJE NA  2 KM 

 

 

 

Slovenija se je v mednarodno mrežo 

CINDI vključila leta 1994. Od leta 

2000 Program CINDI poteka preko 

lokalnih preventivno promocijskih sku-

pin oziroma zdravstvenovzgojnih cen-

trov v zdravstvenih domovih po vsej 

Sloveniji. Z novembrom 2010 je Center 

CINDI postal Odde-

lek za kronične 

bolezni, ki je del 

Centra za krepitev 

zdravja in obvlado-

vanje kroničnih 

bolezni. Poslanstvo 

programa CINDI Slovenija je prispevati 

k ohranitvi in krepitvi zdravja in kakovo-

sti življenja slovenskega prebivalstva. 

Prizadeva si zmanjšati smrtnost, obole-

vnost in umrljivost zaradi kroničnih 

nalezljivih bolezni: bolezni srca in ožil-

ja, raka, kroničnih bolezni dihal, poš-

kodb, sladkorne bolezni in duševnih 

motenj in zmanjšati dejavnike tveganja 

za nastanek kroničnih nenalezljivih 

bolezni.  

 

kroničnih nenalezljivih bolezni. V 

delavnici udeleženci spoznajo tudi 

načine zdravljenj in posebnosti pri 

zdravljenju. Cilj delavnice je, da ude-

leženci spoznajo povezanost dejav-

nikov tveganja z življenjskim slo-

gom. 

 

 

 

 

 

Preizkus hoje na 2 km je enostaven, 

natančen, varen in ponovljiv test, na 

katerem s pomočjo hitre hoje kot je 

zmorete, izmerimo vašo telesno 

z m o g l j i v o s t 

(fizično kondi-

cijo). Na pod-

lagi rezultatov 

dobimo indivi-

duna priporo-

čila za zdravju 

prijazno teles-

no dejavnost. 
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