
ČO JE SEBA-STAROSTLIVOSŤ / SAMO-STAROSTLIVOSŤ? 

Seba-starostlivosť -Samo-starostlivosť tzv. Self care : „je sa-

mo-posilňujúci nástroj umožňujúci ľuďom udržiavať si vlastné 

zdravie a vyrovnať sa s chorobou alebo rôznymi druhmi zdravot-

ných oslabení fyzického aj duševného rázu. Self care podporuje 

zvýšenie úrovne zdravotnej gramotnosti, ako aj optimálne a 

včasné využívanie dostupných zdravotníckych služieb. Self care 

zároveň umožňuje vyhnúť sa úplnej závislosti na zdravotníckych 

službách hlavne v prípadoch menej závažných ochorení.
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ČO JE SEBA-STAROSTLIVOSŤ / 
SAMO-STAROSTLIVOSŤ? Seba-starostlivosť -Samo-starostlivosť 

tzv. Self care : „je samo-posilňujúci 
nástroj umožňujúci ľuďom udržiavať si 
vlastné zdravie a vyrovnať sa s choro-
bou alebo rôznymi druhmi zdravotných 
oslabení fyzického aj duševného rázu. 
Self care podporuje zvýšenie úrovne 
zdravotnej gramotnosti, ako aj opti-
málne a včasné využívanie dostupných 
zdravotníckych služieb. Self care 
zároveň umožňuje vyhnúť sa úplnej 
závislosti na zdravotníckych službách 
hlavne v prípadoch menej závažných 
ochorení.
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mydlom



ČO JE SEBA-STAROSTLIVOSŤ / SAMO-STAROSTLIVOSŤ? 

Seba-starostlivosť -Samo-starostlivosť tzv. Self care : „je sa-

mo-posilňujúci nástroj umožňujúci ľuďom udržiavať si vlastné 

zdravie a vyrovnať sa s chorobou alebo rôznymi druhmi zdravot-

ných oslabení fyzického aj duševného rázu. Self care podporuje 

zvýšenie úrovne zdravotnej gramotnosti, ako aj optimálne a 

včasné využívanie dostupných zdravotníckych služieb. Self care 

zároveň umožňuje vyhnúť sa úplnej závislosti na zdravotníckych 

službách hlavne v prípadoch menej závažných ochorení.
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ČO JE SEBA-STAROSTLIVOSŤ / SAMO-STAROSTLIVOSŤ? 

Seba-starostlivosť -Samo-starostlivosť tzv. Self care : „je sa-

mo-posilňujúci nástroj umožňujúci ľuďom udržiavať si vlastné 

zdravie a vyrovnať sa s chorobou alebo rôznymi druhmi zdravot-

ných oslabení fyzického aj duševného rázu. Self care podporuje 

zvýšenie úrovne zdravotnej gramotnosti, ako aj optimálne a 

včasné využívanie dostupných zdravotníckych služieb. Self care 

zároveň umožňuje vyhnúť sa úplnej závislosti na zdravotníckych 

službách hlavne v prípadoch menej závažných ochorení.
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ČO JE SEBA-STAROSTLIVOSŤ / SAMO-STAROSTLIVOSŤ? 

Seba-starostlivosť -Samo-starostlivosť tzv. Self care : „je sa-

mo-posilňujúci nástroj umožňujúci ľuďom udržiavať si vlastné 

zdravie a vyrovnať sa s chorobou alebo rôznymi druhmi zdravot-

ných oslabení fyzického aj duševného rázu. Self care podporuje 

zvýšenie úrovne zdravotnej gramotnosti, ako aj optimálne a 

včasné využívanie dostupných zdravotníckych služieb. Self care 

zároveň umožňuje vyhnúť sa úplnej závislosti na zdravotníckych 
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ČO JE SEBA-STAROSTLIVOSŤ / 

SAMO-STAROSTLIVOSŤ? 

Seba-starostlivosť -Samo-starostli-

vosť tzv. Self care : „je samo-posilňu-

júci nástroj umožňujúci ľuďom 

udržiavať si vlastné zdravie a vyrovnať 

sa s chorobou alebo rôznymi druhmi 

zdravotných oslabení fyzického aj 

duševného rázu. Self care podporuje 

zvýšenie úrovne zdravotnej gramot-

nosti, ako aj optimálne a včasné 

využívanie dostupných zdravotníckych 

služieb. Self care zároveň umožňuje 

vyhnúť sa úplnej závislosti na zdravot-

níckych službách hlavne v prípadoch 

menej závažných ochorení.
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ČO JE SEBA-STAROSTLIVOSŤ / 

SAMO-STAROSTLIVOSŤ? 

Seba-starostlivosť -Samo-starostli-

vosť tzv. Self care : „je samo-posilňu-

júci nástroj umožňujúci ľuďom udrž-

iavať si vlastné zdravie a vyrovnať sa 

s chorobou alebo rôznymi druhmi 

zdravotných oslabení fyzického aj 

duševného rázu. Self care podporuje 

zvýšenie úrovne zdravotnej gramot-

nosti, ako aj optimálne a včasné vy-

užívanie dostupných zdravotníckych 

služieb. Self care zároveň umožňuje 

vyhnúť sa úplnej závislosti na zdra-

votníckych službách hlavne v prípa-

doch menej závažných ochorení.
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ČO JE SEBA-STAROSTLIVOSŤ / 

SAMO-STAROSTLIVOSŤ? 

Seba-starostlivosť -Samo-sta-

rostlivosť tzv. Self care : „je sa-

mo-posilňujúci nástroj umožňujúci 

ľuďom udržiavať si vlastné zdravie 

a vyrovnať sa s chorobou ale-

bo rôznymi druhmi zdravotných 

oslabení fyzického aj duševného 

rázu. Self care podporuje zvýšenie 

úrovne zdravotnej gramotnosti, ako 

aj optimálne a včasné využívanie 

dostupných zdravotníckych služieb. 

Self care zároveň umožňuje vyhnúť 

sa úplnej závislosti na zdravot-

níckych službách hlavne v prípa-

doch menej závažných ochorení.
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ČO JE SEBA-STAROSTLIVOSŤ / 
SAMO-STAROSTLIVOSŤ? Seba-starostlivosť -Samo-starostli-

vosť tzv. Self care : „je samo-posilňu-
júci nástroj umožňujúci ľuďom udrž-
iavať si vlastné zdravie a vyrovnať sa 
s chorobou alebo rôznymi druhmi 
zdravotných oslabení fyzického aj 
duševného rázu. Self care podporuje 
zvýšenie úrovne zdravotnej gramot-
nosti, ako aj optimálne a včasné vy-
užívanie dostupných zdravotníckych 
služieb. Self care zároveň umožňuje 
vyhnúť sa úplnej závislosti na zdra-
votníckych službách hlavne v prípa-
doch menej závažných ochorení.
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ČO JE SEBA-STAROSTLIVOSŤ / 

SAMO-STAROSTLIVOSŤ? 

Seba-starostlivosť -Samo-starostli-

vosť tzv. Self care : „je samo-posilňu-

júci nástroj umožňujúci ľuďom udrž-

iavať si vlastné zdravie a vyrovnať sa 

s chorobou alebo rôznymi druhmi 

zdravotných oslabení fyzického aj 

duševného rázu. Self care podporuje 

zvýšenie úrovne zdravotnej gramot-

nosti, ako aj optimálne a včasné vy-

užívanie dostupných zdravotníckych 

služieb. Self care zároveň umožňuje 

vyhnúť sa úplnej závislosti na zdra-

votníckych službách hlavne v prípa-

doch menej závažných ochorení.
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