USTANOVLJEN 20. KLUB CVB
V KOČEVJU

ZDRUŽENJE BOLNIKOV
S
CEREBROVASKULARNO
BOLEZNIJO SLOVENIJE

Konec maja 2017, smo na kočevskem ustanovili
klub za bolnike po možganski kapi.
Uvodnega srečanja v Kočevju se je udeležilo
štirinajst bolnikov, njihovih svojcev in tri
prostovoljke društva Podajmo si roke. Srečanje
smo imeli v Domu starejših občanov Kočevje, kjer
nam je predsednik Združenja CVB predstavil, kaj
vse združenje nudi članom. Osnovni cilj je
spodbujanje dejavnosti in sodelovanja.
Pri nas lahko dobite informacije, se z nami družite,
udeležujete sestankov, delite z nami svoje izkušnje
in mnenja, spoznate ljudi s podobnimi težavami in
spletate nova poznanstva, predvsem pa dobite
podporo, lepo besedo in pomoč.
Klub CVB Kočevje, vabi vse bolnike in njihove
svojce tako iz kočevskega kot ribniškega konca na
njihova srečanja:

Avtorica: Ina Knez

vsak zadnji torek v mesecu, ob 15. uri,
v Domu starejših občanov Kočevje.

Kontakt:
CVB Kočevje
Branko Zatler
Kajuhovo naselje 5
1330 Kočevje
GSM: 040 895 412

KLUB CVB KOČEVJE

 Vključitev v samopomočne skupine in
skupine bolnikov z motnjami govora.

KDO SO ČLANI ZDRUŽENJA CVB?
Osebe, ki so prebolele možgansko kap ali drugo bolezen
možganskega ožilja, njihovi svojci in strokovnjaki, ki
sodelujejo pri odkrivanju, zdravljenju in rehabilitaciji.

CILJI ZDRUŽENJA CVB
Omogočiti druženje, spodbujati kreativnost,
izkoristiti preostale zmožnosti ter ustvariti ali
utrditi socialno mrežo.
Organizacija strokovno vodenih aktivnosti v
kroničnem obdobju po možganski kapi.

Možganska kap, zlasti pa njene
posledice, postavi bolnika,
njegove svojce, prijatelje,
sodelavce in znance pred številna
in marsikdaj težavna vprašanja.
Na nekatera je možno odgovoriti
takoj, na druga pa prinesejo pravi

Nudenje informacij o pravicah bolnikov in svojcev,
spremljanje zakonodaje in dajanje pobud
ustreznim vladnim službam.

odgovor šele čas, nove življenjske

Opozarjanje družbe na potrebe ljudi, ki so utrpeli
možgansko kap.

podobnimi težavami.

Osveščanje širše javnosti o prepričevanju, hitrem
prepoznavanju in zdravljenju možganske kapi.
Sodelovanje s sorodnimi organizacijami bolnikov
doma in v tujini.

TRENUTEK, KI SPREMENI ŽIVLJENJE
Možganska kap praviloma nastopi nenadoma in
nepričakovano. Posledice pomembno spremenijo
način in kakovost življenja. Okrevanje je proces, ki
terja aktivno sodelovanje strokovnih delavcev,
bolnikov, svojcev, skrbnikov in prijateljev.

izkušnje in druženje z ljudmi s

KAJ ZDRUŽENJE CVB NUDI ČLANOM?
 Druženje z osebami s podobnimi težavami,
izmenjavanje izkušenj in iskanje rešitev.
 Možnost pogovora z različnimi strokovnjaki
in spremljanje novosti na področju
preventive in zdravljenja možganske kapi.
 Strokovno vodeno telesno vadbo in
možnost obnovitvene rehabilitacije v
zdravilišču.

 Sodelovanje na kreativnih delavnicah,
športnih
aktivnostih,
pohodih
in
organiziranih izletih.
 Prejemanje glasila Kapnik.
 Informacije o pravicah bolnikov in
dostopnosti do pomoči na lokalnem nivoju.

