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Je inkontinenco mogoče odpraviti
Barbara Tavčar,  
master body 
inštruktorica,  
PBS center športne 
odličnosti

Inkontinenca je ena izmed 
tistih težav, o kateri se še ved-
no premalo govori ali pa je ne 
jemljemo resno, čeprav ima v 
Sloveniji slabih 50 odstotkov 
žensk, starejših od 65 let, tako 
hudo obliko inkontinence, da 
je zdravljenje nujno. V repro-
duktivnem obdobju je inkon-
tinentnih od 5 do 15 odstotkov 
žensk. A to so zgolj statistič-
ni podatki, v realnosti je lahko 
številka še precej višja. 

Za zadrževanje vode v me-
hurju in njeno odvajanje je 
pomembno usklajeno de-
lovanje sečnice in mehurja. 
Dejavniki, ki slabijo podporo 
sečnice in povzročajo njeno 
čezmerno premikanje ali pa 
zmanjšujejo mišično nape-
tost notranjega sfinkterskega 
(zapornega) sistema sečnice, 
povzročajo urinsko inkonti-
nenco. Težave so največkrat 
pogojene s slabostjo veziva 
mišic medeničnega dna, raz-
ličnimi nevrološkimi mot-
njami in boleznimi, lahko se 

pojavi ob različnih sevanjih, 
tumorjih, čezmerni telesni 
teži, pri ženskah, ki so rodile 
večkrat rodile ali otroka z več-
jo telesno težo ... S to težavo se 
lahko spopadajo tudi ženske, 
ki so imele večje operativne 
posege, so opravljale oz. op-
ravljajo težko fizično delo in 
podobno. Seveda te težave ne 
prizanašajo niti moškim, pri 
katerih se pogosto pojavljajo 
pri močno povečani prostati. 

Izraz težave z inkontiten-
co ne označuje zgolj sta-
nja, ko ne morete kontroli-
rati sečne tekočine, temveč 
tudi ko sečna tekočina uide 
ob kašljanju, poskokih, teku 
in podobno. 

Področje medeničnega 
dna sestavljajo sklepni deli, 
na katere se pripenjajo meh-
ka tkiva, mišice, ligamen-
ti in fascije in tako ustvarja-
jo podporo maternici, pros-
tati, mehurju ter delu debe-
lega črevesja. Če je njihovo 
zdravje optimalno, delovanje 

funkcionalno, onemogoča-
jo njihovo spuščanje. Miši-
ce medeničnega dna si lahko 
predstavljate kot spodnji tre-
bušni zid, ki je zelo pomem-
ben za moč in stabilnost tru-
pa, prav tako pa pripomo-
rejo k pravilnemu položaju 
notranjih organov, ki so ves 
čas izpostavljeni delovanju 
sile gravitacije. Zaradi vzaje-
mnega delovanja medenične 
diafragme s prsno je za nju-
no pravilno delovanje ključ-
no dihanje, s pomočjo kate-
rega dosežemo pravilno akti-
vacijo obeh diafragem. 

Preden se lotite ciljnih 
vaj za krepitev mišic mede-
ničnega dna, ozavestite gi-
banje diafragem. Med vdi-
hom se diafragmi pomika-
ta navzdol – v smeri sile gra-
vitacije. Z izdihom se dvi-
gata. Vizulaizirajte si to po-
dročje in poskusite delova-
nje obeh diafragem začutiti 
s pomočjo umirjenega in te-
kočega dihanja. Nato sedite, 

lahko na tla ali stol. Akupre-
surno ali teniško žogico po-
stavite pod zadnjico, najprej 
na eno stran čim bliže trtici. 
S kroženjem medenice po-
skusite to področje čim bolj 
zmasirati, s čimer boste iz-
boljšali cirkulacijo in stimu-
lirali živčne strukture tega 

področja. Pri vaji ne hitite in 
se osredotočite na dihanje in 
vizualizacijo delovanja obeh 
diafragem. Predvsem pa ne 
pozabite: nikoli ni prepoz-
no; z dobrim poznavanjem 
težave in delovanja področja 
ter vztrajnostjo boste težave 
zagotovo zmanjšali. 
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Prva slika prikazuje pravilno komunikacijo obeh 
diafragem, medenično dno se dviga, trebušni obroč se krči 
(»usesava«), dihanje pa je tekoče. Druga slika prikazuje 
trenutek zadrževanja diha in vlečenje popka proti hrbtenici. 
V tem primeru zrak pritisne navzdol ob medenično dno in 
področje še dodatno obremeni.

Jelena Justin

Karavanke so bile v pre-
teklih tednih pobeljene z 
narcisami. In ne, ne najde-
mo jih samo na Golici, ka-
mor običajno derejo mno-
žice ljudi. Te cvetoče roži-
ce, katerih omamen vonj je 
letos dodobra spral dež, so 
tudi na sosednjih vrhovih in 
planinah. Eno tako lepo turo 
bomo v družbi narcis preho-
dili danes, le logistično se je 
treba zorganizirati. To iznaj-
dljivost pa prepuščam vsa-
kemu posebej!

Dovška Baba je lepotica, 
povsem tipična za verigo Kara-
vank: južna pobočja so travna-
ta, medtem ko je severna stran 
precej bolj divja; prepadna, 

skalnata in krušljiva. Spokoj-
na južna stran se nadaljuje vse 
tja proti Golici. No, mi bomo 
danes prehodili greben od 
Dovške Babe preko Hruškega 
vrha, Rožce in Kleka ter sesto-
pili na Planino pod Golico. 

Na regionalni cesti Jeseni-
ce–Kranjska Gora zavijemo 
desno proti vasi Dovje. Ves 
čas se držimo desno. Na kon-
cu vasi, kjer se začne maka-
dam, pustimo avto, kjer nas 
markirana pot vodi ob po-
toku Mlinca, potem pa str-
mo skozi gozd. Večkrat pre-
čimo gozdno cesto. Vzpne-
mo se mimo Bele peči in po 
cesti nadaljujemo do Lahove-
ga prevala. No, avto lahko pri-
peljemo tudi višje, do tistega 
izrazitega levega ovinka, kjer 

je smerokaz levo za Dovško 
Babo. Tam pustimo avto, saj 
je nadaljnja vožnja dovoljena 
le za lastnike zemljišč. 

Z Lahovega prevala se mar-
kirana pot odcepi levo v gozd, 
kjer se strmo dvigne. Hitro 
dosežemo ograjo pašnika, ki 
ga prečimo, se sprehodimo 
čez cvetoče travnike, nato pa 
steza zavije levo v strmo po-
bočje, na vrhu katerega na-
daljujemo skozi gozd. Hit-
ro dosežemo njegov rob in 
že zagledamo kočo na plani-
ni Dovška Rožca. Od koče po 
travnatem pobočju nadaljuje-
mo do vrha Dovške Babe, ki 
ga označuje povsem nov na-
pis. Z vrha Dovške Babe se 
odpira pogled, ki jemlje dih; 
trkamo namreč na kraljestvo 

Zlatoroga. Triglav v sredini, 
okoli njega pa Rjavina, Cmir 
in Stenar, Škrlatica, Kuko-
va špica, Martuljške Ponce, 
Špik, celo Viš in Montaž v da-
ljavi zahoda.  

Z vrha krenemo proti 
vzhodu, malce celo izgubi-
mo višino. Pred nami je s 
travo poraščeni Hruški vrh, 
visok 1776 m. Preko Hru-
škega vrha bomo sestopi-
li na sedlo Rožca, 1587 m. 
Globoko pod seboj zagleda-
mo Hruško planino in plan-
šarsko kočo. Če smo pri vo-
lji, se povzpnimo še na Klek. 
Njegov vrh ponudi lep raz-
gled po okolici in pokaza-
la se bo pot, po kateri smo 
danes hodili. S Kleka na-
daljujemo proti vzhodu, ko 

dosežemo markirano ste-
zo, se obrnemo nazaj na za-
hod in obhodimo Klek z nje-
gove južne strani. Ko dose-
žemo smerokaz Jeseniška 
planina, po travniku sesto-
pimo do planšarske koče na 
planini. Tam začnemo svoj 
sestop po makadamski ces-
ti, mimo lovske opazovalni-
ce Zgornje Trate, kjer maka-
damska cesta zavije v gozd. 
Sledimo cesti do smerokaza, 
ki označuje vzpon na Rož-
cu. Na ovinku zavijemo v 
gozd, prečimo dva potoka in 

se začnemo počasi spušča-
ti proti Planini pod Golico. 
Kmalu dosežemo ograjo, za-
vijemo ob njej desno in jo po 
nekaj metrih prestopimo, 
ter začnemo ponekod strm 
sestop proti svojemu cilju. 
V Planino pod Golico pride-
mo pri cerkvi sv. Križa. Kam 
pa zdaj? To je pa odvisno od 
vaše logistike. 
Nadmorska višina: 1891 m
Višinska razlika: 
skupaj 1400 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Dovška Baba (1891 m)–Hruški vrh (1779 m)–Rožca (1587 m)–Klek (1773 m)

Le kateri ključ je pravi?
Karavanke so mi najljubše pomladi in jeseni; ko se vse prebuja, zeleni, cveti oz. ko lega k počitku, se 
barvno spreminja in navdihuje. Ključavnice oz. narcise letos še enkrat, že tretjič.
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