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Stres je večni »spremljevalec« 
sodobnega človeka, na srečo pa 
obstajajo načini, kako se z njim 
uspešno spopasti. Vsak od nas 
najbolje ve, kaj mu pri premagovanju 
stresa najbolj pomaga, včasih pa 
gredo stvari predaleč in si sami 
ne moremo pomagati. Takrat so 
strokovnjaki tisti, h katerim se lahko 
zatečemo. Predstavljamo Center 
za rehabilitacijo N°11, kjer različne 
težave rešujejo na enem mestu. 
Tina Guček 

Izbrano ime ni naključno, saj bodo v centru, ki se odpre ko-
nec maja, poskrbeli za celostno rehabilitacijo človeka na 
enajstih pomembnih ravneh. »Poleg tega se center nahaja 
v središču Ljubljane, na Dalmatinovi 11, številka enajst pa 
je tudi mojstrska številka. V našem primeru gre za ekipo vr-

hunskih strokovnjakov, ki so vsak na svojem področju izredno dobro 
strokovno podkovani. Pri številki enajst gre tudi za dve podjetji, ki sta 
vsako zase zelo uspešni, skupaj pa edinstveni. Delujeta že dvajset let, 
zdaj pa sta združili znanja, izkušnje in moči ter zasnovali Center za 
rehabilitacijo N°11 s strokovnimi, varnimi in učinkovitimi rešitvami 
za posameznike. In to brez čakalnih vrst,« poudarja Andreja Merhar, 
lastnica in direktorica centra. 

DVA PARTNERJA, DVE PODROČJI 
V centru sta torej svoje izkušnje, strokovnost in sinergiji združila 
dva partnerja. Eden je že vrsto let dejaven na medicinskem po-
dročju, drugi pa na kozmetičnem in ker se njuna znanja odlično 
dopolnjujejo, lahko kar najbolje poskrbita za celostno obravnavo 
in oskrbo posameznika. Za ustanovitev Centra za rehabilitacijo 
N°11 sta se odločila z namenom, da celostno pogledata na vsakega 

Center za rehabilitacijo N°11 je center pozitivnih energij in center 
strokovnjakov, kjer prepoznajo težavo, jo ovrednotijo in naredijo na-
črt za to, kako jo odpraviti. »Skozi enajst glavnih strategij rešujemo 
tako osebnostne stiske, stresna stanja in stanja po poškodbah ali 
boleznih kot tudi stanja, ko človek preprosto želi spremeniti stare 
navade in jih zamenjati z novimi, zdravimi in prijetnimi. Želimo, da 
vsak posameznik, ki k nam pride s težavo, to pri nas odpravi in odide 
ozdravljen oz. rehabilitiran,« pravi Andreja Merhar, lastnica in direk-
torica centra. (Foto: Žiga Intihar)

Specialist urologije Primož Tršinar kot eno od večjih težav sodobnih žen-
sk (in tudi moških) izpostavlja inkontinenco urina. Proti inkontinenci si 
sami lahko pomagamo s treningom mišic medeničnega dna, fizioterapevti 
ali bolnik sam pa lahko za odpravo inkontinence izvajajo tudi električne 
stimulacije v sklopu zdravljenja urinske inkontinence z električnim sti-
mulatorjem. (Več o tem si preberite v njegovem prispevku na strani 78).
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posameznika in mu pomagata premagovati stres z najrazličnejšimi 
tehnikami in terapijami, ki jih obvladajo strokovnjaki v centru. »Ugo-
tovili smo namreč, da v Sloveniji še nimamo centra, ki bi tovrstno 
problematiko reševal na enem mestu. Če želi danes človek ugotoviti, 
kaj ga sploh muči, mora sam brskati po spletu, iskati po Sloveniji stro-
kovnjake in velikokrat niti sam ne ve, kaj naj išče. Zato smo se odločili, 
da tu na enem mestu nudimo celotni pregled in zato tudi individualne 
rešitve,« pravi Merharjeva. 

Prvo področje, ki ga obravnavajo, je torej reševanje težav, poveza-
nih s stresom, ki se v v ljudeh kopiči do te meje, da tudi vsakodnevne 
manjše oz. rutinske težave preraščajo v velike. Težavo je torej potrebno 
zaznati, se z njo soočiti ter ji določiti smer in cilje za razrešitev. 

Zaradi stresnih situacij prihaja tudi do anomalij, ki vodijo do po-
škodb – te se lahko odražajo tako na psihični kot tudi na fizični ravni. 
Posledično prihaja do bolezni, poškodb ali nezadovoljstva, pri čemer 
v centru stremijo k rehabilitaciji telesa in uma. 

 ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU
Na kliniki v Kočevju, ki je eden od partnerjev centra, se že vrsto let 
ukvarjajo s problematikami v ortopediji, urologiji, interni medicini 
in pulmologiji, v kozmetičnih salonih MUS, ki so drugi partner, pa se 
posvečajo negi žensk. Pri vseh storitvah so začutili, da bi se lahko pose-

bej osredotočili 
na celostno obravnavo človeka v smislu preventive, fizioterapevtske 
obravnave, kinezioterapije, osebnostne vodene vadbe, obravnave in-
kontinence in diastaze, ki so v veliki meri povezane s stresom, saj za 
njimi trpi veliko žensk in moških, od dvajsetega leta dalje.

»Na osnovi dosedanjih izkušenj smo dognali, da je najpomemb-
nejši segment zdrav duh v zdravem telesu. Želeli smo povezati člove-
ške stiske, psiho, bolezni, poškodbe in želje ter jih usmeriti k enemu 
skupnemu cilju – zdrav, zadovoljen posameznik v zdravi družbi. Pri 
delu nas vodi načelo, da s strokovnostjo, optimistično naravnanostjo 
in pozitivnimi mislimi uspemo in zmagujemo. Nič ni nemogoče. Zato 
želimo s pozitivno energijo, znanjem, strokovnimi izkušnjami in mo-
tivacijo ter osebnim pristopom pomagati ozavestiti vsakega posebej in 
skozi vrata pospremiti zadovoljnega posameznika,« pravijo. 

NAMENJEN JE VSEM, KI IMAJO KAKRŠNE 
KOLI TEŽAVE 
Nabor storitev se razprostira skozi enajst terapevtskih področij. Začne 
se s preventivo in svetovanjem. Strankam nudijo splošno in special-
no fizioterapevtsko obravnavo, v nadaljevanju pa tako manualno kot 
tudi instrumentalno fizioterapevtsko obravnavo in kinezioterapijo. 
Posebno pozornost namenjajo zdravljenju inkontinence in diastaze, 
posvečajo pa se tudi proaktivni oz. negovalni plati posameznikov, s 
katero želijo izboljšati kakovost njihovega življenja. Mednje sodijo 
individualne in skupinske vadbe za ženske in moške, osebna sveto-
vanja in tehnike dela s posamezniki, nohtna protetika in kozmetika 
ter masaže po terapijah in sprostitvene masaže. Asortiman dejavnosti 
zaokrožajo storitve na domu, med katere sodita tako fizioterapija kot 
tudi oskrba na domu.

Center za rehabilitacijo N°11 je namenjen vsem – ženskam in 
moškim, rekreativcem in športnikom, najstnikom, mladim, ljudem 
v zrelih letih in starejšim, ki imajo kakršne koli težave ali poškodbe.

ZDRAVIMMO

Tudi Ratko Tatalovič, specialist ginekologije in porodništva opozarja na to, da v 
ginekoloških ambulantah vedno pogosteje obravnavajo pacientke z različnimi 
vrstami urinske inkontinence in prekomerno aktivnim sečnim mehurjem. »Naj-
pomembnejši ukrep pri reševanju teh težav je krepitev mišic medeničnega dna 
oz. Keglove vaje. Pri ginekološkem pregledu ugotovimo, ali pacientka obvlada 
tehniko krčenja mišic medeničnega dna in če tega ne obvlada, jo napotimo v 
ustrezno fizioterapevtsko ambulanto. V pomoč pri obvladovanju teh težav so 
tudi magnetni stol, elektrostimulacija mišic medeničnega dna ali laserski tret-
ma nožnice. Naslednja stopnja zdravljenja urinske inkontinence pa so kirurški 
posegi,« pravi dr. Tatalovič. 

Center za rehabilitacijo N°11 na Dalmatinovi 11 v Ljubljani bo odprt konec maja 2021. 

MAGNETNI STOL KOT ALTERNATIVA  
ZA IZBOLJŠANJE ODNOSOV ŽENSK IN MOŠKIH

V Centru za rehabilitacijo N°11 bo strankam na voljo tudi magnetni stol Starformer s tehnologijo HITS™ 
(High Intensity Tesla Stimulation) z dvema aplikatorjema. Z njegovo uporabo uspešno zmanjšujejo in od-
pravljajo težave zaradi nenadzorovanega uhajanja urina in oslabelosti 
mišic medeničnega dna. Uporaba je priporočena tako pri ženskah kot 
pri moških, in sicer pri vseh vrstah inkontinence urina ali blata, za hi-
trejšo rehabilitacijo po operativnih posegih v urogenitalnem območju 

in po porodu, pa tudi pri nekaterih spolnih motnjah in kroničnih bolečinah v 
medenici in križu.

Magnetna stimulacija HITS™ je učinkovita alternativa elektrostimulaciji v rehabilitaciji, saj so 
magnetna polja manj boleča, omogočajo globok prodor v nehomogena biološka tkiva in ne potrebujejo 
stika s kožo. HITS™ tudi ne stimulira bolečinskih živcev na površini kože in je zato bolj prijetna kot 
klasična električna stimulacija. Po terapiji morajo ženske obvezno te vaje izvajati tudi doma. Star-
former je edinstven aparat, ki se lahko uporablja kar za štiri segmente lajšanja težav in je v pomoč 
pri zdravljenju štirih različnih problematik: oslabelih mišic medeničnega dna, za zdravljenje bolečin 
živčno-mišičnih tkiv, za rehabilitacijo po poškodbah in za povečanje mišične mase in oblikovanje telesa. 


