
 بتركضي؟

 ..الك هالرساله ممكن
 .النساء بين أيًضا كبيرين واهتماًما شعبية كتمرين الجري يكتسب

 ؟البول بسلس المصابات للنساء به ينصح هل للسيدات؟ به موصى الجري هل

 ؟ الجري خالل ارادي الال التبول منع الممكن من هل

  يثح من صحةال على جيد تأثير وله به موصى نشاًطا( التنافسي غير) الجري يعد عام، بشكل

 .المزاج ويحسن ممتع ، المناعة جهاز تقوية البدنية، اللياقة

 .البول سلس يسبب الجري أن يثبت لم

  طةلخ المشورة يتلقون سوف معنا اللقاء خالل البول سلس من يعانين تيالال النساء ايضا

 .للركض يدةج

 الحوض؟ لقاع الطبيعي العالج أخصائية تزوري أن يجب متى

 .آخر نشاط أي خالل أو الجري أثناء البول تسرب من تعاني كنت إذا• 

 .الجري أثناء الحوض منطقة في االحتقان أو باالمتالء الشعور من تعاني كنت إذا• 

  منطقة في أخرى مشاكل أو  البول سلس من المعاناة في مؤخًرا بدأت قد كنت إذا• 

 .البول تسرب بمشكلة تفاقم او الحوض قاع

 .الوقت نفس في البولية المسالك طبيب قبل من فحصه يتم أن المستحسن من• 

 في نفسك تساعدين كيف
 الحوض؟ قاع تمارين ممارسة

اكتشفي عضالت قاع 
الحوض خالل الجلوس عن 
طريق انكماش العضالت 

6-10لضبط البول لمدة 
ثوان واالسترخاء استرخاء

ثواني6-10كامل لمدة 

ي انتقلي للوقوف ومارس
بط تمارين االنقباض لض

ة لعضالت أرضي)البول 
ثواني 10-6( الحوض

م واسترخي استرخاء تا
ثوان أخرى10-6ل 

قبل جهد اقبضي عضالت 
أرضية الحوض بوقت واحد 

 (Knack)بسرعة وبقوة
وحافظي عليه حتى نهاية 

.الجهد

استرخي استرخاء تام لمدة 
ثوان10-6

خالل الوقوف شدي عضالت 
قاع الحوض و تدربي على 
ذالك اثناء المشي مكانك لمدة

.  ثواني10ـ6

اء انتقلي للقفز بالمكان أثن
الحفاظ على انكماش عضالت

استرخي لمدة . قاع الحوض
.ثوان10ـ6

شدي عضالت قاع 
الحوض خالل الجري 

ثوان10ـ 6لمدة 

اء ثم استرخي استرخ
10ـ 6كامل لمدة 

ثواني 

انتقلي للجري خالل
تسلق وشدي 

عضالت أرضية 
10ـ 6الحوض ل 

ثواني واسترخي 
10ـ 6استرخاء تام 

.ثوان أخرى

ل انتقلي للركض خال
نزول وشدي عضالت

ـ 6قاع الحوض لمدة 
ثوان10

استرخي استرخاء 
10ـ 6كامل لمدة 

ثواني اخرى

امنحي استرخاء تام
لعضالت قاع 
الحوض خالل 

استنشاق الهواء ل 
ثواني10ـ 6

مددي كل العضالت 
خالل استنشاق 

.الهواء للبطن

خالل الزفير شدي 
غضالت قاع الحوض

ثم . ثواني10ـ 6لـ 
.استرخي  :المواد ترجم

 الحوض قاع لعضالت فيزيائيه معالجة حمادي رنا

 كتابة وتحرير:

 רוף-רזניקברין, שרית -הדס קליא, עדי שורץ

 פיזיותרפיסטיות רצפת אגן
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