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Fizioterapija se je v času epidemije delno preselila na 
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Fizioterapija se je v času epidemije delno preselila na
splet. Z vajami, ki jih tam najdemo, si lahko tudi
pljuča hitreje opomorejo

Spirometrija, s katero fizioterapevt izmeri pljučni volumen in hitrost izdihanega zraka, je pri Marku Zajfridu danes pokazala boljši

rezultat kot prejšnjič.

ANDREJ PETELINŠEK

Jana Juvan

07.09.2021, 16.46

Pri okrevanju po covidu-19 lahko veliko pripomorejo tudi fizioterapevti,
izpostavlja stroka ob jutrišnjem svetovnem dnevu fizioterapije.
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"Respiratorni fizioterapevt lahko pomaga pri pojavu hiperventilacije, to je hitrega in preglobokega dihanja

in napačnih vzorcih dihanja, " je na tiskovni konferenci zasebnega izobraževalnega zavoda Alma Mater

Europaea razložil dr. Tine Kovačič, predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije, ki tam poučuje

doktorske študente fizioterapije.

Z različnimi dihalnimi vajami, izkašljevanji, inhalacijami in drugimi postopki lahko respiratorni

fizioterapevti pomagajo , da si pljuča opomorejo po bolezni. Pomagajo lahko izboljšati pljučno

funkcijo ter okrepiti dihalne mišice in trebušno prepono. Dihalne vaje pa hkrati pomagajo tudi pri
premagovanju stresa. Ob tem je Kovačič spomnil, da v Sloveniji primanjkuje fizioterapevtov, po

njegovi oceni bi...
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NAROČITE TISKANO IZDAJO VEČERA

Vsak dan je nov dan. Nova zgodba, nov začetek. Prihodnost še ni zapisana , ampak mi smo tisti,
ki jo bomo pisali. Najpomembnejši medij in osrednji dnevni časopis severovzhodne Slovenije je

aktualen, kritičen , pronicljiv , tehten, odprt v svet , regionalno prodoren, vsebinsko pester,

pregleden in sodobno oblikovan. Vodilo časnika Večer je predstaviti stvari take, kot so v resnici,

brez olepševanja. Reči bobu bob.
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