
PELVIČNI CENTER

   pogosto odvajanje vode podnevi in ponoči
   uhajanje vode pri kašlju, rekreaciji in spolnih odnosih

   nenadni močni pritiski na vodo
   zdrs maternice, bočenje mehurja ali črevesa skozi nožnico

   bolečine in nelagodje pri spolnih odnosih
   bolečine v spodnjem delu trebuha

Se to dogaja tudi vam?

Obiščite naš PELVIČNI CENTER.

• specialistične uroginekološke preglede in diagnostiko,
• ultrazvočne preglede male medenice in funkcionalna testiranja,
• individualne in skupinske vaje, pilates, jogo,
• masaže, akupunkturo,
• električne in magnetne stimulacije medeničnega dna,
• minimalno invazivne operacije v lokalni anesteziji.
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V pelvičnem centru strokovnjaki izvajajo diagnostiko in zdravljenje motenj v delovanju spodnjih 
sečil. Glavni vzroki za pojav motenj spodnjih sečil so porod, težko fi zično delo in dednost. Pogostost 
motnje narašča s starostjo, simptomi pa z leti napredujejo v jakosti, pogostosti in motečnosti.

»Med drugo porodno dobo se odvijejo 
mehanske spremembe, saj otrokova 
glavica razširi in raztegne medenično 
dno, pride do zatrganja vezivnega tkiva, 
mišic levatorja, poškodb pudendalnega 
živca, kot posledica pa se pojavi 
inkontinenca in zdrs uroginekoloških 
organov,« 

V pelvičnem centru nudimo pomoč tudi ženskam s kroničnimi pelvičnimi bolečinami ginekološkega, 
urološkega, gastroenterološkega, kostno-mišičnega ali psihološkega izvora. Pomagamo pri 
ginekoloških težavah, kot so motnje v krvavitvi, endometrioza, adenomioza, ciste jajčnikov, miomi 
in polipi. Ker pa se kar nekaj žensk sooča tudi s spolnimi motnjami, naši strokovnjaki obravnavajo 
tudi težave, kot sta bolečina pri spolnih odnosih ter suha nožnica.

pojasnjuje prof. dr. Igor But, dr. med., 
spec. ginekologije in porodništva.
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