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متتلك "	موعة فوزية سلطان الصحية" نخبة من 
أفضل أخصائيي العالج الطبيعي املدربني على 

أعلى مستوى لعالج �تلف املشكالت التي تخص 
صحة املرأة، با�ضافة ملشكالت ف�ة احلمل 

والوالدة.  فدائًما ما حتتاج النساء إ� نصائح فعالة 
حول التمارين التي تناسب احتياجاتهم الصحية 

وكيفية حتسني املرونة العامة وتخفيف اªوجاع 
وا²الم الناجتة عن التغ¯ات الهرمونية بشكل عام، 

واحلمل والوالدة بشكل خاص.
كما متتلك اجملموعة بروتوكوًلا متميًزا وخ´ة 

واسعة · تشخيص السبب الرئيسي للمشكلة 
الصحية التي تعاº منها املريضة، فضًلا عن تقدمي 
حلول العالج الطبيعي التي جتمع بني عالج اجلسد 

كامًلا والعالجات التي تعتمد على البحوث العلمية.



   تشمل خدمات العالج الطبيعي �موعة واسعة من  
   مشكالت صحة املرأة على رأسها:

• آالم العضالت والعظام قبل وبعد الوالدة (آالم احلوض
  وآالم أسفل الظهر وعرق النسا)

• آالم احلوض
• سلس البول 

• اضطرابات ما قبل انقطاع الطمث (إعطاء تعليمات/
  إجراء متارين لتقوية قاع احلوض/ التقلبات املزاجية   

  والهبات الساخنة عن طريق الوخز با�بر الصينية
• متارين بيالتيس قبل وبعد الوالدة
• ا²الم املصاحبة للعالقة اجلنسية

• ا�مساك
• هبوط املثانة واملستقيم

• التعليمات والتمارين التي تساعد على الوالدة 
• االنفصال العضلي للبطن 

• آالم عظم العانة أو أË ارتفاق العانة
• ما بعد استئصال الثدي

• عسر الطمث (آالم الدورة الشهرية)
• متالزمة النفق الرسغي
• عالج هشاشة العظام



تتميز تقنياتنا العالجية · 	موعة فوزية سلطان الصحية 
بقدرتها على املساعدة · تخفيف اËª وحتسني نوعية 

حياة كل امرأة؛ حيث يتم اختيار التقنيات املستخدمة بعناية 
من قبل أخصائي العالج الطبيعي بناًء على البحوث العلمية 

املعتمدة.
ستساعدك برا	نا اخملتلفة لصحة املرأة على التعا· 

بأفضل صورة ممكنة من خالل تزويدك ب´نامج رعاية 
شامل ومتارين رياضية وأخرى �دارة ا²الم مصممة 

جميعها خصيًصا لتناسب حاالتك الصحية.

 WhatsApp ميكنِك طلب موعد ا²ن من خالل رسائل
على 96732632 +965 أو ميكنِك االتصال بنا

على  212 20 18 965+ 
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Our team of trained physiotherapists 
at FSHN provides physiotherapy for 
Women’s health that treats a wide 
range of women’s needs in addition 
to pregnancy and birth support. 
Women always require specific advice 
when it comes to exercise, flexibility, 
and dealing with aches and pains in 
the body because of hormonal 
changes throughout their life, 
pregnancy, and childbirth.
FSHN has expertise and training to 
identify the underlying cause of 
woman’s health issues and will provide 
you with an effective evidence-based 
treatment. 



We offer a full spectrum of physiotherapy 
services to treat a range of woman’s 
health issues including:

• Pre and post-natal musculoskeletal pain  
  (pelvic pain, low back pain, cervical  
   pain, sciatica
• Pelvic girdle pain
• Stress and urge incontinence
• Pre menopause (giving instruction/  
   exercises to strengthen pelvic floor/
   acupuncture that helps with mood  
   swings, hot flush)
• Pre and Post-natal Pilates
• Pain during sex
• Constipation 
• Bladder and rectal prolapse
• Instruction and exercises that help   
   during delivery
• Diastasis recti
• Pubic symphysis pain
• Post-mastectomy
• Dysmenorrhea (period pain)
• Carpal tunnel syndrome
• Osteoporosis



Women health treatment programs will 
help you achieve your recovery goals 
providing you with one on one 
hands-on care, specific and
customized exercise programs, and 
pain management exercises.

Request an appointment through 
WhatsApp messages at +965 96732632 
or call us at +965 18 20 212


