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मूत्र असंयमबाट मुक्ति 

आकक्ममक पिसाब पिसर्जन र अधिक पिसाब पिसर्जनको उिचार  

भूमिका 

महिला मूत्र असंयम एक पिश्िव्यािी सममया िो, र्सको घटना दर १७% देखी ६०%सम्म फैललएको छ। उमेर िपृिसँगै, कुनै महिलालाई यो सममया आउने 

संभािना अझ बढ्दै र्ान्छ। संयुति राज्य अमेररकामा १ करोड महिलािरु मूत्र असंयमले िीडडि छन,् र यस रोगबाट आउने सामाक्र्क सममयािरुले गदाज 

सरकारले कररब २.६ अबज डलरको िापषजक व्ययभार उठाउने गदजछ।  

 

िङकङमा मूत्र असंयम सम्बन्िी िहिलो अध्ययन सन ् १९८८मा प्रकालिि गररएको धियो। त्यसका अनुसन्िानकिाजिरूले १००० र्ना मध्ये कररब ३% 

बबरामीिरूलाई मात्र मूत्र असंयम भएको ित्िा लगाएका धिए। सन ्१९९०को दिकमा मूत्र असंयम सम्बन्िी अनुसन्िानिरूमा िपृि िुन िालेको धियो, र मतू्र 

असंयम भएका महिलािरूको अनुिाि १३% देखी २१%सम्म देखखएको धियो।  

 

सन ् २००६मा, िङकङमा भएको एउटा अध्ययनले के देखाएको धियो भन्दा ििृििृा मात्र नभएर, र्िानिरू िनन, र्मिै बीसको दिकका उमेरमा िनन 

महिलािरूलाई मूत्र असंयम िुने क्मिनि आउन सतछ। दभुाजग्यिि, िङकङमा ७८% भन्दा बढी महिलािरूले मूत्र असंयमलाई रोगको रुिमा गन्दैनन,् र िेरै र्सो 

महिलािरू यस रोगबारे बोल्न असाध्यै लक्ज्र्ि मिसुस गछजन।् मात्र २८ प्रनििि महिलािरूले कुनै डातटरसँग धचककत्सककय उिचारकोलाधग सल्लाि ललने 

छन।् िी मध्ये, िङकङका ७% महिलािरु मात्र यस रोगबारे आिारभूि लिक्षा ियाजप्ि भएको मान्छन।्  

 

यस क्मिनिलाई िेदाज, िाम्रो मेडडकल टोलीले िङकङका महिलािरूको मिाम्यमा सकारात्मक योगदान हदने आिा राख्छ। िामी यो िुमिक माफज ि 

महिलािरूलाई मूत्र असंयम पिरुि लड्न प्रोत्सािन गनज चािन्छौं, र आिा गछौं कक यो सममया भएका महिलािरूलेसकेसम्म िीघ्र धचककत्सककय उिचार ललन ु

िुनेछ, र्सले गदाज एक मिम्य र सुखी र्ीिनकोिुनःप्राप्िी गनुज िुनेछ। 

 

 

युरोलोर्ी पिभाग, निज डडक्मितट िक्मिटल 

िरामिजदािा झ्याङ िाओिान 

 

 

 

 

अध्याय एक: िूत्र असंयि र त्यसको असर 

िूत्र असंयिको पररभाषा 

मूत्र असंयमलाई अन्िराजक्रिय असंयम समार् (International Continence Society)ले “मूत्रमागजबाट अनैक्छछक रुिमा ननकल्ने कुनै िनन ककलसमको गुनासो” 

भनेर िररभापषि गछज। 

 

सािान्य िूत्र कायय 

एउटा सामान्य, मिम्य मूत्रिलैीले मूत्रलाई “आरामले” सम्िाल्न सतछ, र व्यक्तिको इछछा अनुरूि सक्र्लै पिसाब गनज सतछ। यस कायजमा सफल िुन, 
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माननसिरूमा एक मिम्य मनायु प्रणालीका साि ैएक उत्िम मूत्र प्रणाली रिेको िुन ुिछज।  

एउटा सामान्य ियमक मूत्रिलैीले ३००-५०० लमललललटर सम्मको मूत्र सम्िाल्न सतछ, र िरेक हदन ६-८ िटकसम्म पिसाब गनज सतछ। मूत्रिलैीले र्ब २०० 

लमललललटर सम्म पिसाब र्म्मा गदजछ, िब मनायु प्रणालीले मक्रिमकमा मूत्र पिसर्जनको संिेदना िठाउँदछ। िेक्ल्भक फ्लोर मांसिेिीिरू र मूत्रिलैीका 

मांसिेिीिरूको टेिाले गदाज माननसिरूले आफ्नो मांसिेिीिरू छयािेर केिी बेर सिन सतछन।् र्ब मूत्रिलैीले पिमिारै ३००-५०० लमललललटरसम्म पिसाब 

सम्िाल्छन,् िब िामीले एक िौचालय खोरे्र पिसाब फेदाज िुन्छ।  

 

साधारणतया देखिने िूत्र असंयिका ककमसिहरु 

१. स्ट्रेस (तनाव) िूत्र असंयि 

िेक्ल्भक फ्लोर मांसिेिीिरूको अियाजप्ि िाकिले गदाज, मूत्रमागज नछद्रको ननयन्त्रण क्षमिा कमर्ोर बन्द। पििषे रुिमा िेट लभत्र दबाि बढाउन सतन े

गनिपिधििरूको बेला, र्मिै खोतने, िाँमने, दौडने िा भारी िमि ुबोतदा, पिसाब इछछा-पििरीि ननतलन सतछ। िेरै िटक प्राकृनिक र्न्मको अनुभि भएका, 

मोटोिन, दीघजकालीन खोतने सममया, िा रर्ोननिकृ्त्ि िुन िालेका महिलािरूलाई मिेस मूत्र असंयम िुने सम्भािना बढी रिन्छ। 

 

२. आकस्स्ट्िक िूत्र असंयि 

मूत्रिलैीका मांसिेिीिरूकोअत्यधिक संिेदना िा असामान्य संकुचनले गदाज बबरामीिरूमा एतकासी पिसाब फेनज आकक्ममक इछछा िुन ेक्मिनिको पिकास िुन 

सतछ, र्सलाई अनि-सकिय मूत्रिलैी भननन्छ। यमिा ककलसमका मामलािरु प्राय:र्सो प्रािलमक रिन े िँुदा, नयनका उधचि कारणिरू अझै ित्िा लागेका 

छैनन।् िर केिी मामलामा अन्य रोगले गदाज िनन िैदा िुन सतछ। उदािरणकोलाधग, मूत्रमागजको समिमण, मिमुेि, हृदयघाि िा मेरुदण्डको चोट भएका 

बबरामीिरूमा िनन अनि-सकिय मूत्रिलैीको लक्षणिरु सामान्यिया: देखखन सतछ, िा मूत्र असंयमको क्मिनिलाई प्रेररि गनज सतछ।  

 

३. मिश्रित िूत्र असंयि 

बबरामीिरूमा मिेस मूत्र असंयम र आकक्ममक मूत्र असंयम दिु ैककलसमका असंयम पिकास िुन्छ।  

 

 

४. अत्यश्रधक बहाव िूत्र असंयि 

मूत्रिलैीको खकु्म्चन सतन ेक्षमिामा घटौिी िा मूत्रनलीमा दीघजकालीन बािाको क्मिनि िुनाले (रु्न िुरुषिरूमा व्याप्ि छ) अत्यधिक पिसाब मूत्रिलैी लभत्र 

र्म्मा िुन्छ। बबरामी पिसाब गनज अननछछुक भए िनन पिसाब ननतलन सतछ। मूत्रिलैीको मांसिेिीको यो अियाजप्ि खमु्चाई िेरैर्सो कुनै मनायु प्रणालीको 

रोग िा प्रोमटेट िाइिरप्लालसयाले िुने दीघज-प्रकृनिको अत्यधिक पिसाब र्म्ने सममयाले िुन सतछ।  

 

५. कायायत्िक िूत्र असंयि 

यस प्रकारका बबरामीमा सामान्य मूत्र संिेदना र मूत्र किया िुन्छ, िर कुनै असुपििाले गदाज बबरामी समयमै िौचालय र्ान असमिज भएको क्मिनिको फलमिरुि 

मूत्र असंयम िैदा िुन आउँछ। कायाजत्मक मूत्र असंयम सामान्यिया: ििृ व्यक्तििरूका साि ैअिांगिरू, एल्र्ाइमसज रोग र आर्थ्रोिेिी भएका बबरामीिरूलाई 

िनन आउन ेगछज।  
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बबरािीहरुिा िूत्र असंयिको असर 

शारीररक पक्ष 

- बबरामीलाई युरेधर्थ्रहटस िुने सम्भािना बढ्छ। 

- पिसाबले गदाज छालाले र्लन मिसुस गछज , र्सले गदाज डाइिर रेि, िानी िा डमाजटाइहटस आउन सतछ। 

 

 

पाररवाररक पक्ष 

- केिी बबरामीिरूले लक्ज्र्ि िुनु निरोस ्भनेर आफ्नो यौन गनिपिधििरू घटाउन सतछन ्र फलमिरुि आफ्नो र्ोडीसँग सम्बन्ि बबगानज सतछन।् 

- केिी ओछयानमासीलमिबबरामीिरू आफ्नो िररिारसँग व्यक्तिगि सरसफाईकोलाधग ननभजर िुन ुिछज , र्सले गदाज िररिारका सदमयिरूलाई िनन एक 

ककलसमको िारीररक, मानलसक र आधिजक भार िछज।  

 

िानमसक पक्ष 

- बबरामीिरूलाई पिसाब चहुिएको गन्ि अरू कसैले िािा िाउला भन्ने डर िुन्छ, र्सले गदाज उनीिरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूनि र आत्मपिश्िासमा कमी 

आउन सतछ र धचक्न्िि बनाउन सतछ। 

- बबरामीिरूले आफ्नो आत्म-छपिमा िानी भएको सोछन सतछन ्र त्यसैले अरुको सम्िकज बाट िर बमन सतछन।् 

- कुन ै बबरामीिरू सामाक्र्क गनिपिधिमा सिभागी िुने संभािना कम िुन सतछ। कुनै गम्भीर मामलामा िररिार र सािीिरूसँग उनीिरूको सम्बन्ि 

बबग्रन आउन सतछ। 

 

 

अध्याय दईु: स्ट्रेस िूत्र असंयिको कारण, ननदान र उपचार 

स्ट्रेस िूत्र असंयिको पररभाषा 

मिेस मूत्र असंयम त्यमिो क्मिनि िो र्समा िेट लभत्र दबाि बढाउन सतने गनिपिधििरू, र्मिै खोतने, िाँमने, दौडने िा भारी िमिु बोतदा, आहद िँुदा पिसाब 

ननतलन सतछ। 

 

 

स्ट्रेस िूत्र असंयिको कारण 

१. िेक्ल्भक फ्लोर मांसिेिीिरूको अियाजप्ि िाकिले गदाज, मूत्रमागज नछद्रको ननयन्त्रण क्षमिा कमर्ोर बन्छ। पििषे रुिमा िेट लभत्र दबाि बढाउन सतन े

गनिपिधििरूको बेला, र्मिै खोतने, िाँमने, दौडने िा भारी िमि ुबोतदा, पिसाब इछछा-पििरीि ननतलन सतछ। 

२. रर्ोननिकृ्त्ि िश्चाि ्महिलाले कम इमिोक्र्न स्रापिि गदजन, र युरेर्थ्रा म्युकोसामा भएको कोमल िन्िुको िक्ति अियाजप्ि बन्द, र्सले गदाज मूत्रमागज नछद्रको 

ननयन्त्रण गने क्षमिा कमर्ोर भएर र्ान्छ। 

 

 

स्ट्रेस िूत्र असंयिको ववकास हुने सम्भावनालाई ववृि गराउन सक्न ेकारकहरू 
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- महिलालाई मिेस मूत्र असंयम िुन ेसम्भािना िुरुषलाई भन्दा दईु गुना बढी िुन्छ 

- महिलािरू र्ो एक िटक गभजििी भैसकेका छन ्

- महिलािरू र्सलाई िेरै िटक बछचालाई र्न्म हदएको अनुभि छ 

- रर्ोननिकृ्त्ि भएका महिलािरू 

- मोटोिन भएका व्यक्तििरू 

- मिमुेि भएका बबरामीिरू 

- महिलािरू र्सले िेक्ल्भकको िल्यकिया गराएका छन,् र्मिै हिमटेरेतटोमी 

- कक्जर्यि 

 

लक्षणहरु 

िङकङमा कररब ६०% बबरामीिरूलाईएक साि आकक्ममक पिसाब पिसर्जन इछछा, अधिक पिसाब पिसर्जन इछछा, रािमा पिसाब पिसर्जन, ननद्रामा पिसाब 

पिसर्जन र आकक्ममक पिसर्जन इछछाले ल्याउने मूत्र असंयम िुन्छ। 

 

प्राथमिक लक्षणहरू: 

र्ब बबरामीिरूले खोतने, िाँमने, दौडने िा भारी िमिु बोतन ेकायज गछजन ्िब इछछा-पििरीि पिसाब ननतलन सतछ। बबरामीिरूलाई प्राय: िैरानी लाग्दैन, र कुन ै

ककलसमको डाइिर िा सेननटरी नेक्प्कनको आिश्यकिा िदैन। 

 

िध्यि लक्षणहरू 

बबरािीहरूले सेननटरी नेस्ककनहरू वा डाइपरहरू प्रयोग गनुय आवश्यक हुन्छ। िूत्र असंयिको संख्या र िात्रा दवुै बढ्नेछन।् 

 

गम्भीर लक्षणहरू 

बबरामीिरूले डाइिरिरु िा सेननटरी नेक्प्कनिरू ननयलमि रुिमा िररििजन गनुज िदजछ, ककनभने िोरै चल्दा िनन ठूलो मात्रामा पिसाबको पिसर्जन िुन सतदछ। 

बबरामीिरुले मूत्रिलैी, गभाजिय र योननकोमिानछयुनि िनन अनुभि गनज सतदछन।् 

 

स्ट्रेस िूत्र असंयिको असरहरु 

शारीररक पक्ष 

बबरािीहरूले सेननटरी नेस्ककन प्रयोग गनुयपन ेस्स्ट्थनत हुनाले, शरीरबाट िूत्रको गन्ध आउने ननस्श्चत कुरा हो।  

छालाको सङ्क्रिण र िूत्रनलीको सङ्क्रिण पनन एकदि ैधेरै देखिने गछय। केही िहहला बबरािीहरुले आफ्नो यौन गनतववश्रधिा पनन किी ल्याउँछन ्र त्यसले 

गदाय आफ्नो जोडीसँगको सम्बन्ध पनन बबगाछयन।् 

 

िानमसक पक्ष 

मूत्रको इछछा-पििरीिको पिसर्जनले गदाज, बबरामीिरूले बढ्दै गन ेमानलसक िनाि झले्नु िछज। उनीिरूले लक्ज्र्ि िुन ेक्मिनिबाट िर बमन आफू बाहिर ननतलन े
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समयमा घटौिी गछजन,् र्सले गदाज उनीिरूको र्ीिनको गुणमिरमा ह्रास आउँछ। मिेस मूत्र असंयम भएका बबरामीिरूलाई मिम्य सिकमी भन्दा मानलसक 

रोग िुन ेसम्भािना ५०% बढी िुन्छ।  

 

िूत्र असंयिको पहहचान गने तररकाहरू 

एक पिमििृ मेडडकल पििरणले कुन ककलसमको मूत्र असंयम िो भनेर ित्िा लगाउन मद्दि गछज। डातटरले बबरामीसँग उियुति मेडडकल पििरणिरूको सोििछु 

गनेछन,् र्मिै मूत्र सम्बन्िी व्यििारिरू, मूत्र असंयम, के उनीिरुले िल्यकिया गराएका छन ्िा के उनीिरूलाई कुनै दीघजरोग छ (र्मिै हृदय रोग, उछच 

रतिचाि, मिमुेि, आहद)। बबरामीिरुले एक प्रश्नािली िनन भनुजिदजछ र्सलाई “पिसाब गनज कहठनाइ िा मूत्र असंयमको असर” भननन्छ, र्सले गदाज मेडडकल 

कमजचारीिरूलाई बबरामीको अिमिाबारे बुझाई अझ राम्रो िुन्छ र त्यसले एक सटीक िहिचान हदन सतछन।् 

 

स्क्लननकल परीक्षा 

डातटरले माधिल्लो र िल्लो िेटको र्ाँच गनेछन ्र्सले गदाज कुन ैिेक्ल्भक अगं मिानछयुनि छ कक भन्ने ननिाजरण गन ेछन ्र िेक्ल्भक फ्लोर 

मांसिेिीको पिश्रामको डडग्रीको र्ाँच गनेछन।् 

दैननक िूत्र व्यवहारको अमभलेि 

दैननक मूत्र व्यििारको अलभलेख एउटा सरल र सक्र्ल ै भनज सककने पििरण िो र्सले गदाज मेडडकल कमजचारीलाई बबरामीको मूत्र व्यििारको 

पिश्लेषण गनज र एउटा उिचारको योर्ना ियार गनज मद्दि गदजछ। बबरामीले केिल आफूले के पिएको िो र िनछल्लो िीन हदनमा कनि मात्रामा 

धियो भन्ने कुराको पििरण राख्नु िछज , र पिसाबको समय, मात्रा र मूत्र असंयमको बेलाको अिमिािरु बारे भनुज िनेछ। (कृिया दैननक मूत्र 

व्यििारको अलभलेखबारे पिमििृ र्ानकारीकोलाधग अध्याय चार िेनुजिोस।्) 

युरोडाइनेमिक अध्ययन 

यो र्ाँच प्राय: बबरामीको मूत्रिलैी र मूत्र कायजको मूल्याङ्कन गनज प्रयोग गररन्छ र िेरैर्सो िल्यकिया अनघको मूल्याङ्कन प्राप्ि गन ेमहिलािरुकोलाधग 

सािारणिया उियुति िुन्छ। यो एक नगण्य असर िन ेर्ाँच िो रु्न कररब आिा घण्टामा सककन्छ र अमििालमा भनाज गनज आिश्यक िदैन। र्ाँचको बेला 

मेडडकल कमजचारीिरूले तयािेटर उिकरणिरू बबरामीको मूत्रनली र मलद्िार लभत्र मूत्रिलैीको चािको र्ाँच गनज िमसँग राख्नु िदजछ। मूत्र असंयमको 

गम्भीरिा व्यक्ति अनुरुि फरक िुन ेगछज , र कमिो िल्यकिया गनुज िने िो भन्ने कुरा व्यक्तिगि िररक्मिनि अनुरुि फरक िुन सतछ। त्यसैले, यस र्ाँचको 

मुख्य उदे्दश्य भनेको व्यक्तिगि बबरामीिरूमा मूत्र असंयमको कारण ित्िा लगाउनु िो र िेक्ल्भक फ्लोर मांसिेिीको िा युरेर्थ्रल नरम िन्िुको पिश्राम 

िररमाणको र्ाँच गनुज िो। 

 

उपचार 

८०% भन्दा बढी महिलाले गैर-िल्यकिया उिचारले ननदान भएको असर प्राप्ि गनज सतछन।् मात्र २०% बबरामीिरुलाई गम्भीर मूत्र असंयम िुन्छ,र यस बीच 

गैर-िल्यकिया उिचारिरूलेउनीिरूको अिमिालाई सुिार गदैन। यमिो अिमिामा, उनीिरूले िल्यकिया िुन े उिचारबारे सोछन सतछन।् (कृिया गैर-

िल्यकिया उिचारिरूकोपिमििृ र्ानकारीकोलाधग अध्याय िाँच र छ िेनुजिोस।्) 

 

शल्यकरया उपचारहरू 
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मात्र २० प्रनििि महिला बबरामीिरूलाई िल्यकियाको आिश्यकिा िछज। िल्यकिया उिचारको उदे्दश्य भनेको िेक्ल्भको फ्लोर मांसिेिी र युरेर्थ्रल 

क्मिन्कटरिरुको कमने क्षमिामा िपृि ल्याउनु िो र्सको फलमिरुि पिसाबको ननयन्त्रण गने क्षमिा प्राप्ि गनुज िो।  

बर्ारमा िेरै ककलसमको टेििरू िाइने गछजन।् निनका मूल्य र अड्काउने प्रकिया िोरै फरक िछजन,् िर समग्रमा असर झण्ड ैउमिै िुन ेगछजन।् 

 

शल्यकरयाका ककमसिहरू 

१. तनाव-रहहत योनी टेप 

िनाि-रहिि योनी टेि एक नगण्य असर िुन ेिल्यकिया िो। यसका फाइदािरू ननम्न रिेका छन:् 

-सरल र चाँडो. यो िल्यकिया कररब ३० लमनेट लभत्र समािन गनज सककन्छ। िारमिररक िल्यकियाको िुलनामा, यस िल्यकियाको िेरै फाइदािरू रिेका छन,् 

र्मिै नछटो मिाम्यलाई अिधि, न्यून र्हटलिािरू, सानो घाउ र िोरै दखुाई। 

-सुरक्षक्षि. उिचारको दौरान लोकल एनेमिेहटकको प्रयोग गनज सककन्छ 

- राम्रो प्रभाि. यस उिचारको सफलिा दर ८५ देखी ९० प्रनििि सम्म िुन्छ। 

 

२. ववृि गन ेतत्वको रान्सयुरेथ्रल इन्जेक्सन 

यस उिचारको दौरान, डातटरले प्राकृनिक रुिमा समायोर्न िुन ेफुल्न ेित्ि युरेर्थ्रल म्युकोसाको मघ्य भागमा इन्र्ेतट गदजछन,् र्सको उदे्दिय युरेर्थ्रल बलमा 

ििृी गन ेएक फुल्ने भाग ियार गनुज िो, र्सले गदाज मूबत्रय कायजमा सुिार आउँछ। यो िल्यकियालाई लोकल एनेमिेहटको असरमा प्रयोग गनज सककन ्र कुनै घाउ 

छोड्दैन, र्सले गदाज बबरामीलाई अमििालबाट एकै हदनमा डडमचार्ज गनज सककन्छ।  

 

दईु िहत्वपूणय बुँदाहरु जसले स्ट्रेस िूत्र असंयि भएका बबरािीहरूलाई िद्दत गछय  

१. िानमसक पिायलहरू भत्काउनुहोस ्र िेडडकल िद्दत मलनुहोस ्

स्ट्रेस िूत्र असंयि सँध ैबबरािीहरूबाटउपेक्षक्षत भएको छ, ककनभने धेरैजसो िहहलाहरू यो रोगबारे बोल्ने कुरालाई लस्जजत पाने कुरा हो भन्ने सोच्छन।् धेरै 

व्यस्क्तहरू िूत्र असंयि विृ व्यस्क्तहरूिा हुन ेसाधारण शारीररक घटना भन्ने सोच्छन,् जसले गदाय उनीहरूिा हार िान्ने ककमसिको नकारात्िक िानमसकता 

रहन सक्छ वा यसलाई संकोचपूणय तवरले िात्र स्स्ट्वकार गछयन,् जसले गदाय िूत्र असंयिको उपचारिा हिलाई हुन सक्छ। वास्ट्तविा, स्ट्रेस िूत्र असंयिको 

उपचार तबसम्ि सम्भव छ जबसम्ि बबरािीहरुले रोगसँग वीरतापुवयक लड्दछन ्र िेडडकल डाक्टरहरुको पेशवेर जाँचको िोज गने र सक्दो चाँडो उपचार 

मलन्छन।् यहद तपाईंले स्ट्रेस िूत्र असंयिको लक्षणहरुको अनुभव गरीसक्न ुभएको छ भने, कृपया अस्ट्पताल जानुहोस ् र िेडडकल कियचारीसँग सल्लाह 

मलनुहोस।् यसले तपाईंलाई लक्षणहरू हटाउन िद्दत गने िात्र नभएर, तपाईंको जीवनको गुणस्ट्तर पनन बिाउँछ।  

 

२. तपाईंको जीवनको वववरणहरूिा ध्यान हदनुहोस ्र राम्रो बानीको ववकास गनुयहोस ्

- दैननक रुिमा मध्यम मात्रामा िेयिरू(६ देखी ८ कि िानी) पिउनुिोस।् िरेक किमा २०० लमललललटर। 

- िमु्रिानबाट र र्लन बढाउने िेयिरू, र्मिै कफी र रतसीबाट िर रिनुिोस।्  

- दैननक रुिमा फाइबर सेिन गनुजिोस,् र ननयलमि मूत्र र मल-त्याग गन ेबानीको पिकास गनुजिोस।् 

- ननयलमि रुिमा िेक्ल्भक फ्लोर मांसिेिी िरूको र युरेर्थ्रल मांसिेिीिरूको व्यायाम गनुजिोस ्र्सले गदाज मूत्रिलैीको प्राकृनिक कायज कायम रिन्छ। 
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- ििाईंको िौलमा ध्यान हदनुिोस ्र मोटोिनबाट र्ोधगनु िोस ्

सल्लाि अनुरूि िानी सेिनको मात्रा 

सेिन समय 

दईु कि (४०० लमललललटर) नामिा 
एक कि (२०० लमललललटर) बबिानको खाना 
एक कि (२०० लमललललटर) खार्ा 
एक कि (२०० लमललललटर) हदउँसोको धचया 
एक कि (२०० लमललललटर) रािीको खाना 
कुल आठ कि (१६०० लमललललटर) 

***सुत्न ुभन्दा २ घण्टा अनघ िानी नपिउनु िोस।् 

 

अध्याय तीन: अनत-सकरय िूत्रथलैीको कारण, जाँच र उपचार 

अनत-सकरय िूत्रथलैी (OAB)को पररभाषा 

अनि-सकिय मूत्रिलैीको सहि कारणको ित्िा अहिलेसम्म ित्िा लागेको छैन, िर िल्लो मूत्रमागजको सममयाले यी लक्षणिरूको कारक िुन ्भन्ने सािारण 

पिश्िास रिेको छ। र्मिै भन्नुिदाज, बबरामीिरूलाई आकक्ममक मूत्र पिसर्जनको इछछा िुन े बबक्त्िकै िौचालय र्ानु िन े िुन्छ। र्हटल मामलािरूमा, 

बबरामीिरूलाई पिसाब रोतन असम्भि िुन्छ, र यसले मूत्र असंयम िफज  अनघ बढाउँछ। केिी बबरामीिरूमा आकक्ममक मूत्र पिसर्जनको र ननदाउँदा पिसाब फेने 

लक्षण िुन्छ। 

 

मूत्रिलैीले पिसाबलाई र्म्मा गनज सतछ र उधचि समय र ठाउँमा पिसाब ननकाल्न सतछ। एक मिम्य मूत्रिलैीले ३००-५०० लमललललटर पिसाब िाम्न सतछ। 

र्ब मूत्रिलैीले ियाजप्ि पिसाब र्म्मा गछज , मनायु प्रणालीले मूत्र संिेदना माफज ि िामीलाई िौचालयको प्रयोग गने बेला भयो भनेर सन्देि हदन्छ। बबरामीको 

मूत्रिलैीले िौरै मात्र पिसाब, र्मिै ५०-१०० लमललललटर, र्म्मा गदाज मूत्रिलैीको मांसिेिी एतकासी लभत्र खकु्म्चन्छ, र्सले गदाज मूत्रिैलीमा अधिक चाि िछज। 

त्यसले गदाज ननक्श्चि रुिमा एतकासी आकक्ममक पिसाब पिसर्जन, र त्यसिनछ अधिक पिसाब पिसर्जन र ननदाउँदा िुने पिसाब पिसर्जनको क्मिनि िैदा िुन्छ। 

केिी गम्भीर मामलािरूमा, पिसाबलाई ननयन्त्रण गनज असक्षम िँुदा बबरामीिरूमा मूत्र असंयम िनन पिकास िुन सतछ। 

 

लक्षणहरु 

- अधिक पिसाब पिसर्जन (हदनको आठ िटक भन्दा बढी पिसाब फेने) 

- आकक्ममक पिसाब बबसर्जन (मूत्र पिसर्जनको संिेदना िँुदा िनन प्राय: िौरै मात्र पिसाब ननतलने) 

- राबत्र पिसाब पिसर्जन (रािी एक िटक िा बढी पिसाब फेन)े 

- एतकासी आउने पिसाब पिसर्जनको संिेदनाले मूत्र असंयमको क्मिनि िैदा गदजछ (आकक्ममक मूत्र असंयम) 

 

कसलाई अनत-सकरय िूत्रथैली हुने सम्भावना छ? 

िेरै र्सो माननसिरू महिला र ििृले मात्र अनि-सकिय मूत्रिलैी पिकास िुन्छ। िामििमा, िरेक उमेरको व्यक्ति, बालकिरू सहिि, िुरुष िा महिला र्सलाई 

भए िनन, अनि-सकिय मूत्रिलैी (OAB) िुने सम्भािना रिन्छ। सािारण रुिमा भन्नु िदाज, उमेरको चालीसको दिकमा महिलािरूलाई िुरुष भन्दा अनि-सकिय 

मूत्रिलैी (OAB) िुने सम्भािना बढी रिन्छ, िर िुरुषमा उति क्मिनि उनीिरू ७० िषज भएिनछ बढ्छ। सािारण र्नपिश्िासमा ििृ िुरुषको मूत्र प्रणालीमा 
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अरूसममयािरू िैदा िुन्छ, र्मिै बेनाइन प्रोमटाहटक िाइिरप्लालसया, र्सले माध्यलमक अनि-सकिय मूत्रिलैी िुन ेसम्भािना बढाउँछ। मूत्र असंयम अनि-

सकिय मूत्रिलैीको एक लक्षण िनन िो, रु्न कररब एक-नििाइबबरामीिरूलाई िुन्छ। िर, महिला बबरामीिरूलाईिुरुषबबरामीिरूलाई भन्दा मूत्र असंयम िुने 

सम्भािना ५०% बढी िुन्छ, र कररब १६% िुरुष बबरामीिरूलाई मूत्र असंयम िुन्छ।  

 

के अनत-सकरय िूत्रथलैी धेरै देखिने रोग हो? 

अनि-सकिय मूत्रिलैी एक व्याप्ि रुिमा देखखने रोग िो। अमेररकाबाट ि्याङ्क िेदाज, पिश्िभरी कररब ५ करोड माननसिरूमा यो रोग देखखएको छ, र यसको 

व्यािकिालाई अरु िेरै व्याप्ि रुिमा देखखने रोगिरूसँग दाँज्न सककन्छ, र्मिै दम, मिमुेि र डडप्रेिन। िङकङ युरोलोक्र्कल संघको अनुसार, िङकङमा अनि-

सकिय मूत्रिलैीले रुिमा ४,००,००० भन्दा बढी व्यक्ति प्रिाडडि भएको आकलन छ। यो रोग िेरै नै व्याप्ि भएिनन, आम र्निामा यस रोगको लक्षण र 

उिचारबारे अियाजप्ि बुझाइ रिेको देखखन्छ। िङकङ युरोलोक्र्कल संघको ि्याङ्क अनुसार कररब ९०% बबरामीिरूलाई अनि-सकिय मूत्रिलैी (OAB) को िो 

भन्ने कुरा िािा छैन, र ७५% बबरामीिरूले कहिले िनन कुनै डातटरसँग सल्लाि ललएका छैनन।् उनीिरू मध्ये िेरैर्सोले यी लक्षणिरू सािारण िारीररक घटना 

िो भन्ने सोछदछन।् यमिा गलि अििारणािरूले गदाज िेरैबबरामीिरू यमिा सममयालाई बेिामिा गछजन,् र्सले सममयालाई झन ्खराब बनाउँछ। फलमिरुि, 

िेरै बबरामीिरूले अझ र्हटल उिचारिरूललनु िने िुन्छ।  

 

अनत-सकरय िूत्रथलैीको असर 

अनि-सकिय मूत्रिलैीबाट बबरामीलाई पििषे ककलसमको नकारात्मक िारीररक र मानलसक असरिरूिछजन,् र्सले उनीिरूको र्ीिनको गुणमिरलाई घटाउँछ।  

 

शारीररक पक्ष 

बबरामीलाई िेरैर्सो ििार गरेर िौचालय र्ानुिने िँुदा, लड्न ेर िड्डी भाँधचने सम्भािना अिेक्षाकृि रुिमा बढ्छ। छालाको संिमणिरु र मूत्रीय सङ्िमणिरू 

िनन व्याप्ि रुिमा िाइने गछजन।् केिी महिला बबरामीिरूले आफ्नो यौन गनिपिधिमा कटौिी िनन गछजन ्र त्यसले गदाज आफ्नो र्ोडीसँगको सम्बन्ि िनन 

बबगाछजन।् 

 

िानमसक पक्ष 

आकस्स्ट्िक वपसाब ववसजयन र इच्छा-ववपरीत वपसाबको ववसजयनले गदाय, बबरािीहरूले बढ्दो िानमसक तनाव िकनुपने हुन्छ। उनीहरू लस्जजत हुने डरले 

आफ्नो बाहहर जाने सिय पनन घटाउँछन,् त्यसैले OAB भएका बबरािीहरूलाई डडप्रेशन हुने सम्भावना स्ट्वास्ट््य व्यस्क्तहरू भन्दा ५०% बिी रहन्छ। राती 

वपसाब गने इच्छाले बबरािीको ननद्राको गुणस्ट्तरलाई पनन घटाउँछ, जसले गदाय उनीहरूको हदउँसो काि गन ेदक्षतािा पनन किी आउँछ। 

 

अनत-सकरय िूत्रथलैीको पहहचान 

िेडडकल इनतहासको सोधपुछ 

डातटरले बबरामीको मेडडकल इनििास र समग्र क्मिनिबारे सोििुछ गनेछन,् र उनले मूत्रको र्म्मा िुने सममयािरू अन्य कारणले िो कक, र्मिै िेरै िानी खाएर 

िा मूत्रलिरुको सेिन गरेर, भन्ने कुराको िनन ननणजय गछजन।् 

 

वपसाब र रक्त जाँच 
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पिसाब र रति र्ाँच मगृौलाको कायजको र्ाँच गनज र अन्य मूत्रको सममया र्मिै युरेधर्थ्रहटस, लसक्मटहटस िा नेकिहटस िोइन भन्ने िेनज प्रयोग गररन्छ। 

 

दैननक िूत्र व्यवहारको अमभलेि 

दैननक मूत्र व्यििारको अलभलेखमा ििाईंको पिसाब फेदाजको क्मिनि र पिउने व्यििारलाई िीन हदन लगािार िेररन्छ।  

पिमििृ र सहि अलभलेखिरूले राम्रो िहिचानकोलाधग िेरै मद्दि हदन्छन।् (कृिया अरु र्ानकारीकोलाधग चौिो अध्याय िेनुजिोस।्) 

 

युरोलोजी ववशषे परीक्षा 

क्तलननकल िहिचान अनुरूि, डातटरले आिश्यक िरीक्षािरूको सूची हदने छन,् र्मिै िषे पिसाब िररमाण सतयान, युरेर्थ्रल र जलेडर इन्डोमकोिी, र युररनरी 

डाइनेलमक अध्ययन।  

 

अनत-सकरय िूत्रथलैीको उपचार 

ििजमानमा, OABको मुख्य उिचारमा उछच सुरक्षाको कारण मौखखक प्रबन्िन सँगै मूत्रिलैीको व्यायाम र िेक्ल्भक फ्लोर मांसिेिीको व्यायाम समािेि 

गररन्छ। गम्भीर क्मिनि भएका बबरामीिरूलाई, डातटरले बोटोतस िा िल्यकिया उिचारको प्रयोग गछजन।् 

 

िौखिक प्रबन्धन उपचार 

अनि-सकिय मूत्रिलैीकोलाधग मुख्य औषधििरू भनेको एन्टी-तलोनेक्र्जक औषधििरू िुन ्र्सले मुत्रिलैीको कायजमा सुिार ल्याउन मुत्रिलैीको डडट्रुसरको 

अमिाभापिक खमु्चाईलाई घटाउँछ। यसले एतकासी आउने आकक्ममक पिसाब पिसर्जन, पिसाब फेने समय, र इछछा-पििरीि पिसर्जनको समयलाई घटाउन 

सतछ, र मूत्रिलैीको र्म्मा गने क्षमिालाई घटाउँछ, र्सले गदाज अनि-सकिय मूत्रिलैीको लक्षणिरूलाई घटाउँछ। एन्टी-तलोनेक्र्जक औषधिको दरुप्रभाििरुमा 

सुतखा मुख, िलमलो दृक्रट, र कक्जर्यि िछजन।् एन्टी-तलोनेक्र्जकको प्रकार अनुसार मूत्रिलैीमा फरक पििषेिा र लड्न सतन ेअसर िनज सतछ। िारम्िररक 

एन्टी-तलोनेक्र्जक िेरै सटीक लक्ष राखेर प्रदान गररँदैन। डडट्रुसरको खमु्चाईलाई त्यसले असरदार ककलसमले घटाउन सके िनन, त्यसले सेललभेरी ग्रक्न्ििरू र 

ठुलो आन्द्राको िेररमटक्ल्ससको सोमने गनिपिधि घटाउँछन ्र बबरामीिरूलाई मुख सुतन,े दृक्रट िलमलो िुने र कक्जर्यि िुन ेसममया िुनाले यी औषधििरूको 

सेिन छोड्छन।् आर्कल नयाँ एन्टी-तलोनेक्र्जक औषधििरूको अझ सहटक लक्ष िुन्छ (मात्र मूत्रिलैीको िन्िुिरुकालाधग), र्सले गदाज डडट्रुसरको अमिाभापिक 

खमु्चाईलाई त्यसले असरदार ककलसमले घटाउन सतने मात्र नभएर, दरुप्रभाि िनन कम गछजन।् नया ँऔषधििरू अझ बढी मिीकायज िुन्छन ्र बबरामीिरूमा 

दरुप्रभाि िनन घटाउँछन,् र्सले गदाज अझ राम्रो उिचार िुन ेगदजछ। एन्टी-तलोनेक्र्जक औषधि चार देखी छ िप्िासम्म ललएिनछ बबरामीिरूले िुन: दैननक मूत्र 

व्यििारको अलभलेख ललन सतनेछन,् र्सले गदाज डातटरिरुले औषधिको असरलाई मूल्याङ्कन गनज सतनेछन।् 

िूत्रथलैीको व्यायाि र पेस्ल्भक फ्लोर िांसपेशीको व्यायाि 

औषधि मुख्य उिचार भएिनन, डातटरिरू प्राय: बबरामीिरूलाई त्यो सँगै मूत्रिैलीको एक सेट अभ्यास गने सल्लाि हदन्छन।् यो दिु ैर्ोडडएको दृक्रटकोणले 

बबरामीिरूलाई झन ्चाँडो उठाउने छ। र्ब बबरामीलाई कुन ैमूत्र पिसर्जन गने संिेदना आउँछ, िब उनलाई त्यसलाई केिी समयलाई सिन सतने बानी बनाउन 

प्रयास गनज सतछन।् िुरुन्ि ैिौचालयको प्रयोग नगनुजिोस,् र आफ्नो मूत्रिलैीलाई िोसिूिजक सम्िाल्न खोज्नुिोस,् र सािै पिसाब बबसर्जनको संिेदनालाई कम 

गनज मलद्िारको मांसिेिीलाई िनन खमु्चाउनु िोस।् मूत्रिलैीको व्यायामले मूत्रिलैीको क्षमिामा सुिार ल्याउँछ र पिसाब बबसर्जनको दैननक संख्यामा कमी 

ल्याउँछ। बबरामीिरुले िेक्ल्भक फ्लोर मांसिेिी धचन्न र व्यायाम गनज कफक्र्योिेरापिमटिरू र पििषेज्ञ नसजिरूसँग िनन सल्लाि ललन सतनेछन।् (कृिया 
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िमृििृ र्ानकारीकोलाधग अध्याय िाँच र छ िेनुजिोस)् 

 

इन्जेक्सन 

मौखखक प्रबन्िनको अनिररति, गम्भीर लक्षण भएका बबरामीिरुले मूत्रिलैीको मांसिेिीमा बोटोतस इन्र्ेतसन िनन िाल्न सतन ेछ, र्सले गदाज मूत्रिलैीको 

अमिाभापिक खमु्चाईलाई क्मिर िानज सककन्छ। िर यो उिचारको र्ोखखम िनन केिी बढी िुन्छ। िरेक इन्र्ेतसनको असर ६ देखी १० महिनासम्म रिन्छ, र 

त्यस अिधिमा िनन ननयलमि औषधि इन्र्ेतसन ललनु र्रुरी िुन्छ। त्यसैले यो उिचार न्यून संख्यामा मात्र गम्भीर लक्षण भएका बबरामीिरूकोलाधग उियुति 

रिन्छ।  

 

शल्यकरया उपचारहरू 

िल्यकिया उिचारिरू गम्भीर क्मिनि भएका र मौखखक प्रबन्िनको असर नभएका बबरामीिरूकालाधग उियुति िुन्छ। यो िल्यकियाले मूत्रिलैीका 

मांसिेिीिरू टुटाउने र मूत्रिलैीका मांसिेिीिरुमा दबाि कम गने लक्ष राख्छ, र्सले गदाज िाम्न सतन े पिसाबको मात्रामा िपृि िुन्छ। यसको अनिररति, 

पिद्युिको प्रयोगले मनायुको लाइनमा उत्िेर्ना ल्याएर मनायुको प्रसारणमा हढलाई गन ेिा रोतने कायज समेि िुन सतछ, र्सले मूत्रिलैीको खमु्चाईको 

मात्रालाई घटाउँछ। िर, यो ककलसमको िल्यकियाको िेरै प्रयोग िँुदैन, ककनभने सफलिा दर मात्र ३०% रिन्छ, र िल्यकिया िश्चाि ्र्हटलिािरू िनन आउन 

सतछन,् र्मिै सुक्न्नन ेिा मनायुको लाइनको पिमिािन। 

 

दईु िहत्त्वपूणय कुराहरु जसले बबरािीहरुलाई अनत-सकरय िूत्रथलैी ववरुि िद्दत गदयछ 

१. िानमसक पिायलहरु भत्काउनुहोस ्र िेडडकल िद्दत मलनुहोस ्

अनत सकरय िूत्रथलैी सँध ै बबरािीहरूबाटउपेक्षक्षत भएको छ, ककनभने धेरैजसो बबरािीहरु यो रोगबारे बोल्ने कुरालाई लस्जजत पाने कुरा भन्ने सोच्छन।् धेरै 

व्यस्क्तहरूअनत-सकरय िूत्रथलैी साधारण शारीररक घटना हो भन्ने सोच्छन,् र िूत्रथलैीिा हुन ेसिस्ट्याहरू अपररवतयनीय हुन्छन, जसले गदाय उनीहरूिा हार 

िान्ने ककमसिको नकारात्िक िानमसकता रहन सक्छ वा यसलाई संकोचपूणय तररकाले िात्र स्स्ट्वकार गछयन,् जसले गदाय अनत-सकरय िूत्रथलैीको उपचारिा 

हिलाई हुन सक्छ। वास्ट्तविा, अनत-सकरय िूत्रथलैीको उपचार तबसम्ि सम्भव छ जबसम्ि बबरािीहरूले सुरुवातबाटै िेडडकल कियचारीसँग सल्लाह 

मलन्छन।् यहद तपाईंले अनत-सकरय िूत्रथलैीको लक्षणहरू अनुभव गररसक्न ुभएको छ भने, कृपया शीघ्र अस्ट्पताल जानुहोस ्र िेडडकल कियचारीसँग सल्लाह 

मलनुहोस।् यसले तपाईंलाई लक्षणहरू हटाउन िद्दत गने िात्र नभएर, तपाईंको जीवनको गुणस्ट्तर पनन बिाउँछ।  

 

२. तपाईंको जीवनको वववरणहरूिा ध्यान हदनुहोस ्र राम्रो बानीको ववकास गनुयहोस ्

- दैननक रुिमा मध्यम मात्रामा िेयिरु (६ देखी ८ कि िानी) पिउनुिोस।् िरेक किमा २०० लमललललटर। 

- िमु्रिानबाट र र्लन बढाउने िेयिरु, र्मिै कफी र रतसीबाट टाँढा रिनुिोस।्  

- मसालेदार खानािरूबाट सतदो टाढा रिन प्रयास गनुजिोस।् 

- ननयलमि रुिमा िेक्ल्भक फ्लोर माँसिेिीिरुको व्यायाम गनुजिोस ्र्सले गदाज मूत्रिलैीको प्राकृनिक कायज कायम रिन्छ। 

- ििाईंको िौलमा ध्यान हदनुिोस ्र मोटोिनबाट र्ोधगनु िोस।् 
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अध्याय चार: दैननक िूत्र व्यवहारको अमभलेि कसरी भन ेर यसको िहत्त्व 

दैननक िूत्र व्यवहारको अमभलेि के हो? 

दैननक मूत्र व्यििारको अलभलेख एक िुक्मिका िो र्समा एक हदनमा समय ििा िानीको मात्रा र पिसाबको पििरण राखखन्छ। यहद बबरामीलाई मूत्र असंयम छ 

भने, समयिरू, पिसाबको मात्रा र मूत्र असंयमको गम्भीरिाको िनन पििरण राखखनु िदजछ। सबै ि्याङ्किरू िीन हदनसम्म राखखनु िछज। िेरै बबरामीिरूलाई 

बाहिर काम गनज ननतलन ुिने क्मिनि िँुदा, बबरामीले केिी हदनमा एक िटक पििरण राख्न ुिनन मिीकायज माननन्छ (कुल िीन हदन)। 

 

दैननक िूत्र व्यवहारको अमभलेि राख्नुको िहत्त्व 

िेरै बबरामीिरूलाई आकक्ममक पिसाब पिसर्जन, अधिक पिसाब पिसर्जन िा राबत्र पिसाब पिसर्जनको लक्षणिरू देखखन्छ, िर िेरै र्सो क्मिनिमा बढी िानी 

पिउने िा “केिी िररिाले” भन्दै पिसाब गने बानी निनका कारक िुन्छन।् त्यसैले, बबरामीिरूले दैननक मूत्र व्यििारको अलभलेख आफ्नो सन्दभजको रुिमा भनुज 

िछज। डातटर र पििषेज्ञ नसजिरूले त्यस अनुरुि व्यक्तिगि क्मिनिको मूल्याङ्कन गनज सतछन,् बबरामीिरुकोलाधग योर्ना बनाउन सतछन,् र उनीिरूको खाना 

र पिसाब पिसर्जन गन ेबानीिरू सुिाने लिक्षा हदन सतछन।् त्यसको अनिररति, दैननक मूत्र व्यििारको अलभलेखले बबरामीिरूलाई आफ्न ै क्मिनिबारे अझ 

पिमििृ बुझाई हदन सतछ। ननयलमि पििरण ललँदा, बबरामीिरूले व्यििार िेरािीको प्रगनि र असर बारे ित्िा लगाउने छन ्र व्यििार िेरािी प्रनि भरोसा गनज 

सतछन।् 

 

 

िानी सेिन र दैननक मूत्र व्यििारको अलभलेख, असंयम पिभाग, निज डडक्मितट अमििाल 

िानी पिउने 

समय बबिान 

उठे िनछ) 

ml/cc 
लमललललटर 

पिसाब फेरेको 
समय (बबिान 

उठेिनछ) 

पिसाबको 
मात्रा 

इछछा-पििररि ननतलेको पिसाबको मात्रा इछछा-पििररि 

पिसाब पिसर्जन 

भएको बेलाको 
गनिपिधििरु 

िानी धचया सुि अरु ml/cc 
लमललललटर 

+ 
िोरै 

++ 
मध्यम 

+++ 
िेरै 

++++ 
अनि िेरै 

१ २ ३ ४ 

र्मि ैबबिान 

९:३० 

२०० बबिान 

८:००बरे् 

२५०         

 

१= िाँसेको, खोकेको, िाक्छछउँ गरेको  
२= कुदेको, भारी िमिु उठाएको  
३= असह्य, िौचालय नभएको  
४= अरू कारणिरू 

यो पििरण ििाईंको उिचारलाई िेरै मित्त्ििूणज छ। कृिया यो फारम सम्भि भएसम्म िेरै भनुजिोस,् र फलो-अि भेटको बेला ििाईँसँग ैसन्दभजकोलाधग 

राख्नुिोस।् ििाईंको सियोगकोलाधग िन्यिाद!  

१. कृिया ३ हदनिरुमा सेिन भएका िरेक िेयिरूको मात्रा र पिसाबको मात्राको पििरण राख्नुिोस,् रु्न हदनको २४ घण्टाको हिसाबमा राखखन्छ, बबिान 

उठेदेखीको अिधि मानेर। 

२. ििाईंले पिसाब गनुज िँुदा िरेक िटक, कृिया आफ्नो पिसाबको मात्रालाई नाप्ने किले नाप्नुिोस ्र त्यसको पििरणलाई लमललललटरमा राख्नुिोस ्(ml िा 
C.C.) 

३. िेयिरूमा िानी, धचया, सुि, रु्स, आहद िदजछन ्र लमललललटरमा (ml िा C.C.) पििरण राख्नुिोस।् 

४. कृिया इछछा-पििरीि पिसाब पिसर्जन भएको भए त्यसको मात्रा राख्नुिोस ् 

+ िोरै(िेरै िोिािरु) 

++ मध्यम(अन्डरिेयर िा सेननटरी नेक्प्कन लभज्यो) 
+++ िेरै (प्यान्ट लभज्यो) 
++++ अनि िेरै (भुईं िा ओछयान लभज्यो) 
५. कृिया इछछा पििरीि पिसाब बबसर्जन िँुदा भएका गनिपिधििरुको पििरण राख्नुिोस ्

१= िाँसेको, खोकेको, िाक्छछउं गरेको  
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२= कुदेको, भारी िमिु उठाएको  
३= असह्य, िौचालय नभएको  
४= अरू कारणिरू 

लमनि: __________________ 

 

 

 

अध्याय पाँच: गैर-शल्यकरया उपचार – पेस्ल्भक फ्लोर िांसपेशी जाँच 

उपयुक्त हुन:े 

- बबरामीिरूलाई र्सलाई मिेस मूत्र असंयम िुन ेअिेक्षा छ िा ििजमानमा भोगीरिेका छन ्

- बबरामीिरू र्सलाई अनि-सकिय मूत्रिलैीको क्मिनि रिेको छ  

 

पेस्ल्भक फ्लोर िांसपेशी व्यायाि भनेको हो? 

िेक्ल्भक फ्लोर मांसिेिी व्यायाम, र्सलाई केगेल (KEGEL) व्यायाम िनन भननन्छ, एक दरुप्रभाि निुन ेसरल, मियं-ननहिि र गैर-िल्यकिया उिचार िो। यो 

कम देखी मध्यम मात्रामा मिेस मूत्र असंयम भएका बबरामीिरूलाई उियुति िुन्छ। यो मांसिेिी खमु्चाउन े व्यायामले िेक्ल्भक फ्लोर मांसिेिीको बल, 

मर्बुिी, िनाि, सिनिीलिा र प्रनिकियालाई र्ारी राख्ने िा िुनमिाजिना गछज  र्सले गदाज मूत्र असंयम, योनीको लिधिलिा िा अन्य मामलािरूमा रािि 

हदन्छ। 

 

पेस्ल्भक फ्लोर िांसपेशीहरु के हो? 

िेक्ल्भक फ्लोर मांसिेिीिरु ननमाजण मांसिेिीिरु, िड्डी र्ोड्ने िन्िुिरु र िट्टीिरुबाट भएको िुन्छ। यी र्ाँघ र कोककतस िड्डीको बीचमा रिेको िुन्छ, र िेक्ल्भस 

लभत्रको अगंिरु, र्मिै मूत्रिलैी, युरेर्थ्रा, मलािय, महिलाको गभाजिय र योनी र्मिा अगंिरुलाई सिारा हदन्छन।् 

 

पेस्ल्भक फ्लोर िांसपेशीहरुको व्यायाि कसरी गन े

तपाईंको आफ्नो पेस्ल्भक फ्लोर िांसपेशीलाई तामलि हदँदा शरीरको पछाडडको भागको बलिा सुत्न, बस्ट्न वा उमभन सक्नुहुन्छ। 

ििाईंको िेक्ल्भक फ्लोर मांसिेिीको व्यायाम हदनभरीमा िेरै िटक दोिोरय्ाउने सल्लाि हदइन्छ। िरेक समयमा हढलो गन ेव्यायाम र नछटो गने व्यायाम 

िदजछ।  

 

(१) ननरन्िर संकुचन व्यायाम (हढलो व्यायाम) 

हढलो व्यायामले िेक्ल्भक फ्लोर मांसिेिीको बल, िनाि, र सिनिीलिामा सुिार ल्याउँछ। 

 

(२) नछटो संकुचन व्यायाम (नछटो व्यायाम) 

नछटो व्यायामले मनायु संचारलाई असर गरेर आकक्ममक पिसाब बबसर्जन गन ेसंिेदनालाई घटाउँदछ। 

 

हिलो व्यायाि (स्ट्रेस िूत्र असंयि भएका बबरािीहरुलाई उपयुक्त) 

१) ििाईंको िरीरलाई आरामको क्मिनिमा राख्नुिोस,् र ििाईंको सांसलाई सक्र्लो बनाउनुिोस।् ििाईंको सांसलाई लभत्र निाम्नुिोस।् 
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२) आफ्नो मलद्िार िा योनीको नछद्रको मांसिेिीलाई पिमिारै छयाप्नुिोस।् यहि छयािेको क्मिनिलाई ५-१० सेकेन्डसम्म र्ारी रातनुिोस,् र त्यसिनछ ५-१० 

सेकेन्डसम्म आफुलाई सक्र्लो बनाउनुिोस।् यसलाई िरेक सेटमा १० िटक दोिोरय्ाउनुिोस।् 

३) यहद ििाईंले १० सेकेन्डसम्म छयाप्न सतनुभएन भने, ५ सेकेन्डसम्म प्रयास गनुजिोस ्र १० िटक दोिोरय्ाउनुिोस।् 

४) यसलाई औसत रुपिा दैननक ५-१० पटकसम्ि दोहोरय्ाउने सल्लाह हदइन्छ। 

 

नछटो व्यायाि (आकस्स्ट्िक िूत्र असंयि हुने बबरािीहरुकालाश्रग उपयुक्त) 

ििाईंलाई पिसाब फेनज मन लाग्यो भने, िुरुन्िै िौचालय नर्ानुिोस।् ििाईले आफ्नो िरीरलाई आरामको क्मिनिमा ल्याउनु िदजछ र कुनै िनन ककलसमको 

िारीररक गनिलाई रोतन ुिदजछ।  

 

१) ििाईंको सांसलाई सक्र्लो बनाउनुिोस ्र सांसलाई िामेर नराख्नुिोस।् यसलाई वपसाब फेने इच्छा नगएसम्ि ५-१० पटकसम्ि दोहोरय्ाउनु होस।् 

२) आफ्नो मलद्िार र योनी नछद्रको मांसिेिीिरु नछटो खमु्चाउनुिोस ्(ििाईंले हदसा िा िाद िामेको र्मिै)। यमिो खमु्चाई १-५ सेकेन्डसम्म र्ारी राख्नुिोस ्

र त्यसिनछ १-५ सेकेन्डसम्म सक्र्लो िानुजिोस।् 

३) ििाईंलाई पिसाब फेने इछछा िुने बबक्त्िकै यो व्यायाम सुरु गनज सतन ुिुनेछ।  

४) यसको अनतररक्त, एक ननयमित रपिा वपउने बानी पनन बनाउनु पनन जरुरी हुन्छ। 

 

उपकरणीय-सहायता पेस्ल्भक फ्लोर िांसपेशी व्यायाि 

केिी बबरामीिरूले िेक्ल्भक फ्लोर मांसिेिीको खमु्चाई मिसुस गनज सतदैनन ्िा आफ्न ैइछछाले िेक्ल्भक फ्लोर मांसिेिीलाई खमु्चाउन सतदैनन।् यमिो 

क्मिनि िँुदा, मेडडकल कमजचारीले उिकरण-सिायिा व्यायामिरू छान्न सतछन,् र्समा एतमिा कोरिोररयल म्यागनेहट इन्नरभेसन (EXMI), पिद्युिीय 

उत्िेर्ना प्रणाली, र योनी कोन िछजन।्  

 

 

१. एक्स्ट्रा कोरपोररयल म्यागनेहट इन्नरभेसन (EXMI) 

चमु्बकीय इन्डतसनको भौनिक ननयमिरु अनुसार, एक िानीरहिि र गैर-िल्यकिया उिचार र्ोर्ज इन्सहटछयुट अफ टेतनोलोर्ीद्िारा पिकसीि गररएको 

धियो। यो उिचार अमेररकी खाद्य ििा औषधि प्रिासनद्िारा रु्न १९९८मा मिीकृि गररएको धियो र अहिले मिेस, आकक्ममक र लमधश्रि मूत्र असंयमको 

उिचारकोलाधग प्रयोग गररन्छ। बबरामीलाई केिल मेडडकल मेचमा बमनु िन े िुन्छ, र ननयलमि इलेतिोम्याग्नेहटक िरंगिरु मेचको िलबाट ननतलछन।् 

उिचारको प्रकियामा, बबरामीले मात्र िोरै कम्िन मिसुस गनेछन।् उनीिरुको िेक्ल्भक फ्लोर मांसिेिीिरु त्यस मिक्न्दि इलेतिोम्याग्नेहटक िरंगिरुबाट 

पििषे ननयम अनुरूि उत्िेक्र्ि िुन्छन,् र्सले गदाज मांसिेिीिरूलाई खमु्चन र सामान्य क्मिनिमा आउन मद्दि लमल्छ, र्सले गदाज िेक्ल्भक फ्लोर 

मांसिेिीिरू अझ बललयो िुन्छन।् 

 

यो उिचार कोसज ८ िप्िासम्म र्ारी रिन्छ। बबरामीिरूले यो उिचार िप्िाको २ िटकसम्म प्राप्ि गनेछन,् िरेक िटक २० लमनेट। यसको क्तलननकल असरिरू 

प्रेरणादायी छन,् र्मिै मूत्र असंयममा सुिार िा उिचार िनछ िुणज ननदान। िोरै संख्यामा मात्र बबरामीिरूले सोचकेो प्रगनि प्राप्ि गनज ननरन्िर फलो-अि भेट िा 
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उिचार गनुजिदजछ। 

 

२. ववद्युतीय उत्तेजना प्रणाली 

एउटा सानो िमिुलाई िुरुषको मलद्िार िा महिलाको योनन लभत्र राखखन्छ। बबरामीको िेक्ल्भक फ्लोर मांसिेिीिरू िल्का पिद्युिीय उत्िेर्नाले बललयो िुन्छन,् 

र्सले आकक्ममक र मिेस मूत्र असंयममा सुिार ल्याउँछ।  

 

यो उिचार कोसज ८ िप्िासम्म र्ारी रिन्छ। बबरामीिरूले यो उिचार िप्िाको २ िटकसम्म प्राप्ि गनेछन,् िरेक िटक २० लमनेट। यसको क्तलननकल असरिरू 

प्रेरणादायी छन,् र्मिै मूत्र असंयममा सुिार िा उिचार िनछ िुणज ननदान। िोरै संख्यामा मात्र बबरामीिरूले सोचकेो प्रगनि प्राप्ि गनज ननरन्िर फलो-अि भेट िा 

उिचार गनुजिदजछ। बबरामीले यस उिचार प्रणालीलाई ननदेिन अनुरुि िेक्ल्भक फ्लोर मांसिेिीको व्यायाम गनज आफ्नो घरबाटै चलाउन िनन सतनेछन।् 

 

३. योनी कोन (भेस्जनल कोन) 

यो कोनिरुको सेटमा ५ िटा छुटै्ट िौलिरु िुन्छ, र्समा सबैभन्दा िल्का २० ग्राम िुन्छ र सबैभन्दा गह्रौं ७० ग्राम िुन्छ। यो कोन महिलाको योनी लभत्र 

राखखन्छन।् कोनलाई िरीर लभत्र १ लमनेट सम्म राख्न सल्लाि हदइन्छ, रु्न बबरामीले उलभएर राख्नु िदजछ। र िरीर लभत्र राखखने कोनको िौल पिमिारै बढाउन ु

िछज। यो अभ्यासले िेक्ल्भक फ्लोर मांसिेिीलाई बललयो बनाउन हदनको दईु िटक, १५ लमनेक िरेक िटक गनुजिछज। 

 

(यहद ििाईंसँग यस उिचार प्रणाली बारे कुनै प्रश्न छ भने, कृिया युरोलोर्ी पिभागको मेडडकल कमजचारीिरुसँग सोध्नुिोस।्) 

 

अध्याय छ: गैर-शल्यकरया उपचारहरु—िूत्रथलैी व्यायाि र व्यवहार थेरापी 

मूत्रिलैीको व्यायामले ििाईंको मूत्रिलैीको कायजलाई िुनःप्राप्ि गनज मद्दि गछज।  

 

यस व्यायामलाई सुरु गने बेला, ििाईंले िरेक पिसाब पिसर्जन र त्यसको मात्रा िेनज दैननक मूत्र व्यििारको अलभलेखलाई िेनुज िछज। ििाईंले पिमिारै आफ्नो 

पिसाब फेने समयािधिलाई व्यायाम माफज ि बढाउन सतन ु िुन्छ। उदािरणकोलाधग, िहिले ििाईंले दैननक मूत्र व्यििारको अलभलेखबाट आफूलाई िरेक ४५ 

लमनेटमा पिसाब पिसर्जन गनुज िने कुरा िािा िाउनु सतन ुिोला। त्यसिनछ ५-१५ लमनेटको मूत्रिलैीको व्यायामले ििाईं ५०-६० लमनेटमा एक िटक िौचालय 

र्ानु िलाज। त्यसको केिी हदन िनछ, यहद ििाईंले पिसाब ६० लमनेटमा एक िटक पिसाब फेनज कुन ैगाह्रो भएन भने, ििाईंले त्यसलाई अझ १५ लमनेटसम्म िप्न 

सतनुिुन्छ। ििाईंले यो मूत्रिलैीको व्यायाम र्ारी राख्नुिदजछ र िनछ पिमिारै ३-४ घण्टामा पिसाब फेने लक्षलाई भेट्नु िुनेछ। व्यायामको दौरान, यहद 

ििाईंलाई पिसाब फेनज एक आकक्ममक इछछा आयो भने िा ििाईंको िल्लो िेटमा केिी असक्र्लो मिसुस भयो भने, ििाईं ननम्न िररकािरूको प्रयोग गनज 

सतन ुिुनेछ।  

 

१. ििाईंको सम्िूणज ध्यान चाहिने कायजिरूमा ध्यान हदनुिोस।् ििाईंले फोन कल गनजसतन ुिुनेछ, माह्र्ोङ खेल्न सतन ुिुनेछ, कुनै िमिकला बनाउन सतन ु

िुनेछ, िबत्रका िढ्न सतन ुिुनेछ, िा हटलभ िेनज सतन ुिुन्छ।  

 

२. बमनुिोस ्र एक गहिरो सांस ललनुिोस।् आफ्नो फोतसो लभत्र िमने र बाहिर ननतलने िािामा ध्यान हदनुिोस,् िर आफ्नो मूत्रिलैीको अनुभिमा ध्यान 

नहदनुिोस।् 
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३. र्ब ििाईंलाई पिसाब फेने चािना बललयो िुन्छ, आफूलाई सम्झाउनुिोस ्कक ििाईंलाई कुन ैििार छैन, र ििाईंले िौचालयको प्रयोग गनुज िदैन, र ििाईंले 

त्यसलाई ननयन्त्रण गनजसतनु िुनेछ।  

 

४. पिसाब फेने इछछामा कमी ल्याउन िेक्ल्भक फ्लोर माँसिेिीको व्यािाम गनुजिोस।् सामान्य रुिमा भन्नुिदाज, पिसाब फेने इछछा पिमिारै कम िँुदै र्ान्छ, र 

ििाईंले के भेट्नु िुन ेसम्भािना िुन्छ भन्दा ििाईंको मूत्रिलैीलाई ननयन्त्रण गने क्षमिामा ििृी भएको छ र आकक्ममक मूत्र असंयमको आिकृ्त्िमा कमी 

आएको छ।  

 

यसको अनिररति, िेरै बबरामीिरू िानीको सेिन कम गनाजले पिसाब फेन ेबारम्बारिामा कमी आउँदछ। िर िामििमा, िानी सेिनको अत्यधिक कमीले 

पिसाबलाई अझ कडा बनाउँछ, र्सले गदाज मूत्रिलैी अझ बढी संिेदनिील िुन्छ र झन ्िेरै िटक पिसर्जन गने क्मिनि िैदा िुन्छ। बबरामीिरूले उधचि मात्रामा 

िानी पिउन ुिछज  र सुत्दा िुने पिसाब रोतन सुत्नु भन्दा २ घण्टा अनघ िानी पिउन छोड्नुिछज। 

 

 

िाहदजकिा ज्ञािन 

NTES युरोलोर्ी पिभाग 

िल्य-धचककत्सा पिभाग निज डडक्मितट अमििाल 

िङकङ युरोलोक्र्कल संघ युरोलोर्ी नलसजङ छयाप्टर 

िङकङ कलेर् अफ युरोलोक्र्कल िेननङ 

पििषे िन्यिाद ज्ञािन गछौं श्रीमान हि डके्तसनलाई, िामीलाई १०,००० प्रनि छाप्न सियोग गनुज भएकोमा।  
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