رياضة

قاع الحوض

رياضــة قــاع احلــوض مــن الرياضــات املهمــة التــي ينصــح بها
األطباء املعاجلون ألنها تساعد على منع سقوط قاع املثانة وقاع
املســتقيم والوقاية من ســلس البول (التبول الالإرادي) ال سيما
عند السيدات بعد الوالدة.
ِ
زاولــت هــذه الرياضــة بانتظــام وبعد كل
أختــي فــي اللــه  ..إذا
والدة فإنها حتول دون توسعة املهبل وسقوط الرحم بعد الوالدة
الطبيعية.

ما المقصود بقاع الحوض؟

قــاع احلــوض هــي طبقات مــن العضــات تصل ما بــن عظمة
العجــز مــن اخللــف وعظمــة احلــوض األمامية املركزيــة ،وهي
عبــارة عــن غطــاء وحاجــز عضلــي يحافــظ علــى وضــع املثانة
والرحــم واألمعــاء في أماكنهم الطبيعية حتــى مع ازدياد ضغط
البطن عند الكحة أو العطس مث ً
ال.

كيف تعمل هذه العضالت؟

هذه العضالت تكون عادة حتت شد عضلي خفيف بحيث متنع
تســرب البــول أو البــراز فــي األوقات غيــر املناســبة ولكن عند
التبول أو التبرز ترتخي هذه العضالت مع ارتخاء صمام املثانة
واملستقيم ،وبعد االنتهاء تعود إلى وضع الشد اخلفيف.
وضعــف هــذه العضالت قــد يؤدي إلى ســلس البــول أو ارتخاء
عضالت املهبل أو سقوط قاع املثانة واملستقيم.

هبوط في قاع
الفرج

هبوط في قاع
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كيف تساعد رياضة عضالت قاع الحوض؟

تضعف عضالت قاع احلوض وترتخي ال سيما بعد الوالدة أو مع
كبر الســن ،وبعد انقطاع الدورة الشــهرية في سن  55-50سنة .
الرياضة تساعد كثيراً على تقوية هذه العضالت فتمنع سقوطها
وهزالها ،وبالتالي متنع سلس البول واالتساع في املهبل.

تعلمي رياضة قاع الحوض وعلميها غيرك

من املهم جداً إتقان هذه الرياضة جلني ثمارها:
1 .1اجلســي باســترخاء علــى كرســي مريــح وافتحــي مــا بــن
رجليــك وتخيلــي أنــك حتاولــن منــع نفســك مــن إخــراج
الغازات أو منع نزول البراز من فتحة الشرج ،وذلك بقبض
العضــات احمليطة بفتحة الشــرج .كــرري التمرين بقبض
هذه العضالت ثم ارتخائها .عند عمل هذا التمرين بإتقان
يجــب أن تشــعري بتحــرك العضــات إلــى الداخــل بعيــداً
عــن قــاع الكرســي الــذي جتلســن عليــه ،ولكــن ال حتركي
أيــاً من عضــات الفخذ أو البطــن أو املقعدة ،فقط حركي
العضالت احمليطة بفتحتي الشرج والبول.
2 .2اخلطــوة الثانيــةِ ،
وأنت فــي احلمام تتبولــن حاولي إيقاف
تسرب البول قبل أن تفرغي املثانة كلياً ،مبعنى آخر أوقفي
ســريان البــول عنــد التبــول .فــي البدايــة ســوف تشــعرين
بصعوبــة ولــن تتمكنــي مــن إيقــاف البــول متامــاً ،فيظــل
البــول يتســرب بضعف ،ال حتزني فمع تكــرار هذا التمرين
ستالحظني الفرق يوماً بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع.

وإذا اســتمر تدفق البول مع أدائك التمرين فمعنى هذا ِ
أنك
حتركــن العضالت اخلاطئة ،راجعي طبيبــك أو طبيبتك أو
املعالج ليشرح أو لتشرح لك عملياً وحتت إشرافه أو إشرافها.
3 .3ال تتعــودي أداء هذا التمرين عنــد دخولك احلمام كل مرة،
ولكن افعليه مرة واحدة في اليوم فقط.
4 .4افعلــي هــذا التمرين ِ
وأنت خــارج احلمــام  5دقائق بعد كل
صالة ،أو عشرين دقيقة باليوم.

مزاولة هذه الرياضة

1 .1اجلســي أو اســتلقي ،أو افتحــي قليــ ً
ا بــن رجليــك ببطء،
اجذبــي عضــات قــاع احلــوض إلــى الداخل بأقصــى قوة
ملدة  5ثوان ثم اســترخي ،كرري هذه الرياضة خمس مرات
يومياً في البداية.

2 .2واآلن اجذبــي هــذه العضالت إلى الداخل بســرعة أقل من
خمــس ثــوان ثم اســترخي مباشــرة ،كــرري هــذه الرياضة
خمس مرات يومياً.
3 .3كــرري التمرين األول والثاني ببطء ،وبســرعة عشــر مرات
في اليوم على األقل كبداية.
4 .4سوف يستغرق ِ
منك عمل هذه الرياضة بعض الوقت لتقوية
العضــات خاصــة إذا كانــت ضعيفــة جداً؛ ولذلك ســوف
تشــعرين بالفــرق ،وكذلك زوجك بعد فتــرة من الوقت رمبا

ِ
عليــك باملواظبة على أدائها ملدة أشــهر
بعد أســابيع ،ولكن
حتى ال تضعف هذه العضالت مرة أخرى.

عليك تذكر هذه النقاط المهمة
.1

.2
.3

.4
.5

1لالنتظــام في هــذه الرياضة اجعلي بعض األشــياء تذكرك
بهــا ،فمثــ ً
ا عنــد مالمســتك للمــاء زاولــي هــذه الرياضة،
وفــي كل مرة تتحدثني فيها بالتليفون ،زاولي هذه الرياضة
وأنت جالسة مع أوالدك في السيارة ،اجعليها عادة حتى ال
تنسيها ،أو بعد كل صالة ،أي خمس مرات في اليوم.
2أوقفي سريان البول مرة في اليوم.
3إذا ِ
كنــت غيــر متأكــدة مــن تأديتــك لرياضــة قــاع احلوض
بإتقــان أدخلــي أصبعني من أصابعك داخــل املهبل وحاولي
قبــض عضالت املهبل حول األصابع ،ســوف تشــعرين بها،
كرري ذلك بدون أصابعك.
4اســتعملي رياضــة قــاع احلوض قبــل الكحة أو العطســة أو
حمل شــيء ثقيل إذا خفت من تســيب البــول وعدم التحكم
به.
5اشــربي الســوائل التــي تعــودت عليهــا وال تقلليهــا (كل يوم
مــن  7-2أكواب) ،ولكن حاولــي تنظيم ذهابك إلى احلمام،
اذهبي فقط عند شعورك بامتالء املثانة وليس قبل ذلك.

.6
.7
.8

.9

6الحظــي وزنك ،فزيــادة الوزن تزيــد الضغط على عضالت
قاع احلوض ،ورمبا تضعفها.
7تذكــري أن هــذه الرياضــة ال حتتــاج مكانــاً معيناً أو لباســاً
معينــاً ملمارســتها ،ولــن يلحظ أحد عند قيامــك بها؛ لذلك
عودي نفسك على مزاولتها كل يوم.
8بعــد الــوالدة ينصح األخصائيــون في هذا اجملــال مبزاولة
هــذه الرياضــة فــي اليــوم الثانــي من الــوالدة وملدة ســنتني
بحيــث تكون الســنة األولــى مكثفة ( 15مرة فــي اليوم) أما
السنة الثانية  100-75مرة في اليوم لتحصدي ثمارها.
9تُعمــل هــذه الرياضــة إمــا بالعــدد ( 100مرة فــي اليوم) أو
بالوقت ( 20دقيقة في اليوم).

أية أسئلة؟

كتبت هذه النصائح من أجل احملافظة على تقوية عضالت قاع
احلوض وللوقاية من سلس البول؛ حيث أن معدل هذه احلاالت
في تزايد مستمر ال سيما في دولة الكويت وفي السن الصغيرة
وبعــد الــوالدة؛ وذلك لطبيعــة احلياة والركــود والراحة الزائدة،
وعدم تأدية أعمال املنزل لوجود اخلدم بكثرة.
أختي احلبيبة ،لكل داء دواء ،والوقاية خير من العالج ،إذا ِ
كنت
بحاجة ألي ســؤال أو استفســار يُفضل أن تســألي أخصائي في
هــذا اجملــال ،ال تتعودي عمــل الرياضة اخلطأ وأســرعي بعمل
رياضة قاع احلوض اآلن.
نصيحــة أخرىُ ،و ِجــد أن جلوس القرفصاء واســتعمال احلمام
العربي األرضي يساعد على تقوية عضالت احلوض.
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