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ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਪਿਦਾਇਗੀ 
 

ਤੁਰੂੰ ਤ ਪਿਕਟ ਪਰਸ਼ਨ ਅਤ ੇਫ੍ਰੀਕੈਂਟ ਪਿਕਟ ਪਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਲਾਜ 
 

ਜਾਣ ਪਛਾਣ 

ਔਰਤਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇਿੱ ਕ ਪਿਸਿ-ਪਿਆਿੀ ਸਿਿੱ ਪਸਆ ਿੈ, ਪਜਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਰ 17% ਤੋਂ 60% ਿੈ। ਿਧਦੀ 
ਉਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਿੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਿਿੱ ਧ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਅੂੰ ਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ 
ਪਗਆ ਿੈ ਪਕ ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਪਿਚ 10 ਪਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਪਿਸਾਬ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਿੀੜਤ ਿਨ ਅਤ ੇਇਸ ਪਬਿਾਰੀ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਿੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਿਾਜਕ ਸਿਿੱ ਪਸਆਿਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਪਚਆਂ ਪਿਚ ਲਗਭਗ 2.6 ਪਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ 
ਿੈ।  

 

ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਿਪਿਲਾ ਅਪਧਐਨ 1988 ਨ ੂੰ  ਿਾਂਗ ਕਾਂਗ ਪਿਿੱ ਚ ਿਰਕਾਪਸਤ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਸੀ। ਖੋਜਕਰਤਾਿਾਂ ਨੇ 
ਿਾਇਆ ਪਕ 1,000 ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਿਰੀਜਾਂ ਪਿਿੱ ਚੋਂ ਪਸਰਫ੍ 3% ਿੀ ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਿਨ। 1990 ਦੇ ਦਿਾਕੇ 
ਪਿਿੱ ਚ, ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਧਾ ਿੋਣਾ ਸੁਰ  ਿੋ ਪਗਆ ਿੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਿੇਲੇ ਪਿਸਾਬ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪਿਿੱ ਚ 
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਿਾਤ 13 ਤੋਂ 21% ਤਿੱਕ ਸੀ।  
 

2006 ਪਿਚ ਿਾਂਗਕਾਂਗ ਪਿਚ ਇਕ ਅਪਧਐਨ ਪਿਚ ਇਿ ਦਰਸਾਇਆ ਪਗਆ ਪਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਜੁਰਗ, ਜਿਾਨ, 

ਉਦਾਿਰਨ ਦੇ ਲਈ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਬਦਪਕਸਿਤੀ ਨਾਲ, ਿਾਂਗਕਾਂਗ ਪਿਚ 78% ਔਰਤਾਂ ਪਿਸਾਬ ਦੀ 
ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਪਬਿਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਨਿੀਂ ਦੇਖਪਦਆਂ, ਅਤ ੇਪਜਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਿਨ ਪਕ ਇਸ ਪਬਿਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ 
ਕਰਨਾ ਕਾਫ੍ੀ ਸ਼ਰਿਨਾਕ ਿੈ। ਪਸਰਫ਼ 28% ਔਰਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਿ ਿਸਿਰਾ ਕਰਦੀਆ ਂ
ਿਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਪਿਚੋਂ, ਿਾਂਗ ਕਾਂਗ ਪਿਚ 7% ਔਰਤਾਂ ਇਿ ਿਪਿਸ ਸ ਕਰਦੀ ਿੈ ਪਕ ਇਸ ਬੀਿਾਰੀ ਲਈ ਪਸਰਫ੍ ਿੁਢਲੀ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਕਾਫ੍ੀ 
ਿੈ। 
 

ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਧਆਨ ਪਿਚ ਰਿੱ ਖਦ ੇਿੋਏ, ਸਾਡੇ ਿੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ੍ ਨ ੂੰ  ਉਿੀਦ ਿੈ ਪਕ ਉਿ ਿਾਂਗ ਕਾਂਗ ਪਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤੀ ਪਿਚ 
ਯੋਗਦਾਨ ਿਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪਕਤਾਬ ਨ ੂੰ  ਪਲਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਾਿਿਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦ ੇਿਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਪਕ ਇਸ ਸਿਿੱ ਪਸਆ ਦਾ ਸਾਿਿਣਾ ਕਰਨ ਿਾਪਲਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ 
ਜਲਦ ਇਿੱ ਕ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤ ਅਤ ੇਖੁਸਿਾਲ ਜੀਿਨ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। 
 

ਯ ਰੋਲੋਜੀ ਪਿਭਾਗ, ਉੱਤਰੀ ਪਜਲਾ ਿਸਿਤਾਲ  
ਸਲਾਿਕਾਰ ਜੈਂਗ ਿੋਿਨ 
 

ਅਧਿਆਇ ਇਕ: ਧਪਸਾਬ ਅਸਧਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਭਾਵ?  

ਪਿਸਾਬ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਿਪਰਭਾਸ਼ਾ 
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ਅੂੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀਏ ਕੌਂਟੀਨੈਂ ਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਿਲੋਂ ਪਿਸਾਬ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਿਪਰਭਾਸ਼ਾ ਿੈ ਪਕ,"ਯ ਰੇਥਰਾ ਪਿਚੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਅਣਚਾਿੇ 
ਤੌਰ ਤੇ ਪਨਕਲਣਾ।"  
 

ਆਮ ਧਪਸਾਬ ਫੰਕਸਨ 

ਇਿੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਪਸਿਤਿੂੰਦ ਬਲੈਡਰ ਪਿਸਾਬ ਨ ੂੰ  "ਅਰਾਿ ਨਾਲ" ਰਿੱ ਖ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਅਤ ੇਿਨੁਿੱ ਖ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਦੇ ਪਨਯੂੰ ਤਰਣ ਅਨੁਸਾਰ 
ਉਸ ਦਾ ਪਨਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਫ੍ੂੰ ਕਸਨ ਨ ੂੰ  ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਨੁਿੱ ਖ ਕੋਲ ਇਿੱ ਕ ਸਧਾਰਣ ਤੂੰ ਤ  ਿਰਣਾਲੀ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ 
ਿੈ ਅਤ ੇਨਾਲ ਿੀ ਇਿੱ ਕ ਿੁਕੂੰ ਿਲ ਪਿਸਾਬ ਿਰਣਾਲੀ ਿੀ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। 
ਇਿੱਕ ਆਿ ਬਾਲਗ ਿਨੁਿੱ ਖ ਦਾ ਬਲੈਡਰ ਪਿਸਾਬ ਦੇ 300-500 ਪਿਲੀਪਲਟਰ ਨ ੂੰ  ਜਿਾਂ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਪਦਨ ਪਿਿੱ ਚ 6-8 ਿਾਰੀ 
ਪਿਸਾਬ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਪਿਿੱ ਚ ਕਰੀਬ 200 ਪਿਲੀਲੀਟਰਾਿੇਸ਼ਾਬ ਜਿਾਂ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਪਦਿਾਗੀ ਿਰਣਾਲੀ ਪਦਿਾਗ ਨ ੂੰ  
ਕਰਨ ਦੇ ਸੂੰ ਕੇਤ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਪਦੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਿੇਲਪਿਕ ਫ੍ਲ ਰ ਿਸ਼ਿੇਪਸ਼ਆ ਅਤ ੇਯ ਰੀਥਰਾਲ ਿਾਸਿੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਥਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, 

ਲੋਕ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਿਾਸਿੇਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕਿੱ ਸ ਕੇ ਥੋੜਹੇ ਸਿੇਂ ਲਈ ਪਿਸਾਬ ਨ ੂੰ  ਰੋਕ ਸਕਦ ੇਿਨ। ਜਦੋਂ ਬਲੈਡਰ ਪਿਿੱ ਚ 300-500 

ਪਿਲੀਲੀਟਰ ਪਿਸਾਬ ਜਿਾਂ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਬਾਥਰ ਿ ਪਿਿੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿਸਾਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
 

ਧਪਸ਼ਾਬ ਅਸਧਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਧਕਸਮਾਂ 
1. ਸਟਰੈਸ (ਐੱਫਰਟ) ਧਪਸ਼ਾਬ ਅਸਧਿਣਸ਼ੀਲਤਾ  

ਿੇਲਪਿਕ ਫ੍ਲੋਰ ਿਸ਼ਿੇਸ਼ੀ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਤਾਕਤ ਸਦਕਾ, ਉਰੇਥਰਾਲ ਓਪਰਪਫ੍ਸ ਦੀ ਪਨਯੂੰ ਪਤਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਿੱ ਟ ਜਾਂਦੀ 
ਿੈ। ਅਤ ੇਪਿਸਾਬ ਆਿੇ ਪਨਕਲ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਜਿੀਆਂ ਗਤੀਪਿਧੀਆ ਂਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਜਨਹ ਾਂ ਪਿਚ ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਿੇਟ ਤੇ 
ਦਬਾਓ ਆਂਦਾ ਿੈ, ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਖੂੰ ਘ, ਿਿੱਸਣ, ਭਿੱਜਣ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਿਸਤ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਚੁਿੱ ਕਣਾ ਆਪਦ । ਓਿਨਾ ਔਰਤਾਂ ਪਿਚ ਇਿ ਿੋਣ ਦੀ 
ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਪਜਆਦਾ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ ਪਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਪਕਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿੱ ਪਚਆ ਂਨ ੂੰ  ਜਨਿ ਪਦਿੱ ਤਾ ਿੋਿੇ, ਜੋ ਿੋਟੀਆਂ ਿੋਣ, 

ਪਜਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਫ੍ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖੂੰਗ ਲਿੱ ਗੀ ਿੋਿੇ ਅਤ ੇਪਜਿਨਾਂ ਦਾ ਿੇਨੋਿੌਜ ਸ਼ੁਰ  ਿੋ ਪਗਆ ਿੋਿੇ। 
2. ਅਰਜ ਧਪਸ਼ਾਬ ਅਸਧਿਣਸ਼ੀਲਤਾ 

ਬਲੈਡਰ ਿਾਸਿੇਸੀਆਂ ਦੇ ਬਿੁਤ ਪਜਆਦਾ ਸੂੰ ਿੇਦਨਸੀਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸੂੰ ਕੁਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰੋਗੀ ਪਿਸਾਬ ਕਰਨ ਦੀ 
ਅਚੂੰ ਤਾ ਨ ੂੰ  ਪਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਪਜਸ ਨ ੂੰ   ਓਿਰ ਐਕਪਟਿ ਬਲੈਡਰ ਪਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਇਸ ਪਕਸਿ ਦੇ 
ਪਜਆਦਾਤਰ ਿਾਿਲੇ ਿਜੇ ਿਰਾਇਿਰੀ ਿਨ, ਉਪਚਤ ਕਾਰਣ ਅਜੇ ਤਿੱ ਕ ਨਿੀਂ ਪਿਲੇ ਸਕੇ ਿਨ। ਿਰ ਕੁਝ ਿੋਰ ਪਬਿਾਰੀਆਂ 
ਕਾਰਨ ਿੀ ਇਿ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਯ ਰੀਥਾਲ ਦੀ ਲਾਗ, ਡਾਇਬਟੀਜ, ਸਟਰੋਕ ਜਾਂ ਰੀੜਹ ਦੀ ਿਿੱ ਡੀ ਦੇ ਿਰੀਜ 
ਪਿਿੱ ਚ ਅਕਸਰ ਓਿਰ ਐਕਪਟਿ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਜਾਂ ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। 

3. ਧਮਸ਼ਰਤ ਧਪਸ਼ਾਬ ਅਸਧਿਣਸ਼ੀਲਤਾ 
ਿਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਰਜ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤ ੇਸਟਰੈਸ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੋਨੋ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

4. ਓਵਰ ਫਲੋ ਧਪਸ਼ਾਬ ਅਸਧਿਣਸ਼ੀਲਤਾ 
ਬਲੈਡਰ ਿਸ਼ਿੇਸ਼ੀ ਪਿਚ ਸੂੰ ਕੁਚਨ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾ ਉਰੇਥਰਾਲ ਓਪਰਪਫ੍ਸ ਪਿਚ ਰੁਕਾਿਟ ਦੇ ਸਦਕਾ ਬਲੈਡਰ ਪਿਚ ਿਧੇਰੇ 
ਪਿਸ਼ਾਬ ਇਕਿੱਠਾ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਿਰੀਜ ਅਚਾਨਕ ਪਿਸਾਬ ਨ ੂੰ  ਿਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਭਾਿੇਂ ਇਸ ਪਿਚ ਿਰੀਜ ਦੀ ਕੋਈ ਇਿੱ ਛਾ ਨਾ 
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ਿੋਿੇ। ਬਲੈਡਰ ਿਾਸਿੇਸੀ ਕਾਂਟਰੇਕਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪਜਆਦਾਤਰ ਪਿਸਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਿਰਣਾਲੀ ਪਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਪਬਿਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ 
ਿਰੋਸਟੇਪਟਕ ਿਾਈਿਰਿਲਸੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੂੰ ਬ ੇਸਿੇਂ ਤਕ ਪਿਸਾਬ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਕਰ ਕੇ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਡਾਇਬਟੀਜ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪਿਿੱ ਚ 
ਇਿ ਸਪਥਤੀ ਆਿ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। 

5. ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਧਪਸਾਬ ਅਸਧਿਣਸ਼ੀਲਤਾ  
ਇਸ ਪਕਸਿ ਦੇ ਿਰੀਜਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਆਿ ਪਿਸਾਬ ਅਚੇਤਨ ਅਤੇ ਓਿਨਾ ਨ ੂੰ  ਆਿ ਪਿਸਾਬ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਿਰ ਿਰੀਜ ਸਿੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਟਾਇਲਟ ਪਿਿੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸਿਰਿੱਥ ਸੀ, ਪਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਿੋਈ। ਫ੍ੂੰ ਕਸ਼ਨਲ ਪਿਸਾਬ 
ਦੀ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਕਸਰ ਬਜੁਰਗਾਂ, ਅਤ ੇਅਸਿਰਥਤਾ ਿਾਲੇ ਿਰੀਜਾਂ, ਅਲਜਾਈਿਰ ਰੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥੋਿੈਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। 

 
ਮਰੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਧਪਸ਼ਾਬ ਅਸਧਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਸਰ 

ਸਰੀਰਕ ਪਧਿਲ ੂ 
 ਿਰੀਜਾਂ ਪਿਚ ਉਰੇਥਰੈਪਟਸ ਿੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਿਿੱ ਧ ਜਾਂਦੀ ਿੈ  
 ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਸੂੰ ਿਰਕ ਪਿਚ ਰਪਿਣ ਕਰ ਕੇ ਚਿੜੀ ਪਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲਣ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਪਜਸ ਕਾਰਣ ਡਾਇਿਰ ਰੇਸ਼, ਜਾ 

ਡਰਿਤੀਪਤਸ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
ਮਨੋਧਵਧਿਆਧਨਕ ਪਧਿਲ:ੂ 
 ਿਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਗਦਾ ਿੈ ਪਕ ਓਿਨਾ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਬਦਬ  ਿੋਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਆ ਜਾਿੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਿਨਾ ਦੇ 

ਆਤਿਪਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਪਿਚ ਕਿੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤ ੇਉਿ ਪਚੂੰ ਤਤ ਰਪਿੂੰਦੇ ਿਨ। 
 ਿਰੀਜ ਇਿ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਿਨ ਪਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਿੈ-ਪਚਤਰੜ ਨ ੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਿਿੁੂੰ ਪਚਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦ ਪਜਆ ਂਨਾਲ ਸੂੰਚਾਰ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਿਨ। 
 ਕੁਝ ਰੋਗੀ ਸਿਾਪਜਕ ਗਤੀਪਿਧੀਆਂ ਪਿਚ ਪਿਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਘਿੱ ਟ ਕਰ ਪਦੂੰ ਦ ੇਿਨ ਅਤ ੇਕੁਝ ਗੂੰ ਭੀਰ ਿਾਿਪਲਆਂ ਪਿਿੱ ਚ, ਿਪਰਿਾਰ 

ਅਤ ੇਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
ਪਧਰਵਾਰਕ ਪਧਿਲ:ੂ 

 ਕੁਝ ਿਰੀਜ ਸਰਿ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਜਸਿਾਨੀ ਸੂੰ ਿਰਕ ਨ ੂੰ  ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤ ੇਇਸ ਤਰਹਾਂ ਆਿਣੇ ਜੋਪੜਆ ਂਨਾਲ ਓਿਨਾ 
ਦਾ ਪਰਸਤਾ ਬਰਬਾਦ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 ਕੁਝ ਬੈਡ ਤੇ ਿਏ ਿਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਿਣੀ ਪਨਜੀ ਸਫ੍ਾਈ ਲਈ ਆਿਣੇ ਿਪਰਿਾਰ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਤੇ ਪਨਰਬਰ ਕਰਨਾ ਿੈਂਦਾ ਿੈ,ਇਸ 
ਲਈ ਉਿ ਿਪਰਿਾਰ ਦੇ ਿੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਇਕ ਸਰੀਰਕ, ਿਾਨਪਸਕ ਅਤ ੇਆਰਪਥਕ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

 

 

ਅਧਿਆਇ ਦ:ੋ ਸਟਰੈਸ ਧਪਸ਼ਾਬ ਅਸਧਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਧਨਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 
 

ਸਟਰੈਸ ਧਪਸ਼ਾਬ ਅਸਧਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ 
ਸਟਰੈਸ ਪਿਸਾਬ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਭਾਿ ਿੈ ਪਕ ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਿੇਟ ਤੇ ਦਬਾ ਿੈਣ ਨਾਲ, ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਖੂੰਘ, ਿਿੱਸਣ, ਭਾਰੀ ਿਸਤ ਆ ਂਨ ੂੰ  

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

PUNJABI INDIAN - FEMALE URINARY INCONTINENCE.DOCX 

Copyright © 2019 Hospital Authority. All rights reserved 

 

ਚੁਿੱ ਕਣਾ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਪਨਕਲਣਾ। 
ਤਣਾਅ ਧਪਸਾਬ ਅਸਧਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਕ 

1. ਿੇਲਪਿਕ ਫ੍ਲ ਰ ਿਾਸਿੇਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਤਾਕਤ ਕਾਰਨ, ਉਰੇਥਰਾਲ ਓਪਰਪਫ੍ਸ ਦੀ ਪਨਯੂੰ ਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 
ਸਿਰਿੱ ਥਾ ਕਿਜੋਰ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਜਿੀਆਂ ਗਤੀਪਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਜਨਹ ਾਂ ਪਿਚ ਅੂੰ ਦਰ ਨੀ ਿੇਟ ਤੇ ਦਬਾਅ 
ਿਧਦਾ ਿੈ, ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਖੂੰਘ, ਿਿੱਸਣ, ਭਿੱਜਣ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਿਸਤ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਚੁਿੱ ਕਣਾ, ਅਤ ੇਪਿਸਾਬ ਆਿਣੇ ਆਿ ਪਨਕਲ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

2. ਿੀਨੋਿੌਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤਾਂ ਘਿੱ ਟ ਏਸਟਰੋਜਨ ਦਾ ਪਨਕਾਸ ਕਰਪਦਆਂ ਿਨ, ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਯ ਰੇਥਰਾ ਦੇ ਨਰਿ ਪਟਸ਼  ਦੀ 
ਤਾਕਤ ਘਿੱ ਟ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਿ ਉਰੇਥਰਲ ਓਪਰਪਫ੍ਸ ਦੇ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨ ੂੰ  ਘਟਾ ਪਦੂੰ ਦ ੇਿਨ।  

 
ਤਣਾਅ ਧਪਸਾਬ ਅਸਧਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਿਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿੱਲਾਂ 
 ਿਰਦਾਂ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ, ਔਰਤਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਤਨਾਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਿੋਣ ਦੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਪਜਆਦਾ ਚਾਂਸ ਿੁੂੰ ਦ ੇਿਨ  
 ਉਿ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਿਾਰ ਗਰਭਿਤੀ ਿੋਈਆਂ ਿਨ  
 ਕਈ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਜਨਿ ਦੇਣ ਿਾਪਲਆ ਂਔਰਤਾਂ ਨ ੂੰ   
 ਿੀਨੋਿੌਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨ ੂੰ   
 ਿੋਟ ੇਪਿਅਕਤ 

 ਡਾਇਬੈਪਟਕ ਿਰੀਜ 

 ਔਰਤਾਂ ਪਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿੇਲਿੀਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਿਾਈਆਂ ਿਨ, ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ ਪਿਸਟਰੇਕਟੋਿੀ 
 ਕਬਜ 
 

ਲੱਛਣ 

ਿਾਂਗ ਕਾਂਗ ਪਿਚ, ਲਗਭਗ 60% ਿਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਦਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ, ਰਾਤ ਿੇਲੇ ਅਨੁਰੈਪਸਸ ਅਤ ੇ
ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸਕਦਾ ਇਕ ਦਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ: 
ਜਦੋਂ ਿਰੀਜ ਖੂੰ ਗਦੇ ਿਨ, ਿਿੱਸਦੇ ਿਨ, ਭਿੱਜਦੇ ਿਨ ਜਾਂ ਬਿੁਤ ਭਾਰ ਚੁਿੱ ਕਦ ੇਿਨ, ਤਾਂ ਪਿਸਾਬ ਪਬਨਾਂ ਿਰਜੀ ਪਨਕਲ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
ਿਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜਗੀ ਿਪਿਸ ਸ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦੀ, ਅਤ ੇਡਾਇਿਰ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਿਪਕਨਸ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦੀ। 
ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਲੱਛਣ: 
ਿਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਿਪਕਨਜ ਜਾਂ ਡਾਈਿਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਪਨਰੂੰਤਰਤਾ ਦੀ ਪਗਣਤੀ ਅਤ ੇ
ਿਾਤਰਾ ਦੋਿਾਂ ਦਾ ਿਾਧਾ ਿੋਿੇਗਾ। 
ਿੰਭੀਰ ਲੱਛਣ 

ਿਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਡਾਇਿਰ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਿਪਕਨ ਨ ੂੰ  ਅਕਸਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ, ਪਕਉਂਪਕ ਬਿੁਤ ਿਲਕੀ ਪਜਿੀ ਿਰਕਤ 
ਨਾਲ  ਿਿੱ ਡੀ ਿਾਤਰਾ ਪਿਚ ਪਿਸਾਬ ਪਨਕਲ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਿਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਿ ਤਰ, ਗਰਿੱਭਾਸਯ ਜਾਂ ਯੋਨੀ ਦਾ ਿਸਾਰ ਿੀ ਿਪਿਸ ਸ ਿੋ ਸਕਦਾ 
ਿੈ। 
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ਤਨਾਿ ਧਪਸ਼ਾਬ ਅਸਧਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪਰਭਾਵ  
ਧਫਜੀਓਲੋਜੀਕਲ ਪਧਿਲ ੂ

ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਿਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਪਿਨਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਿੈਂਦੀ ਿੈ, ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪਿਚੋਂ ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਗੂੰ ਧ 
ਆਉਣਾ ਲਾਜਿੀ ਿੈ। ਚਿੜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਅਤੇ ਯ ਰੀਥਰਾਲ ਲਾਗ ਬਿੁਤ ਆਿ ਿਨ। ਕੁਿੱ ਝ ਿਾਦਾ ਿਰੀਜ ਪਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਜਨਸੀ 
ਿਰਥਾ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਂਦੇ ਿਨ ਅਤ ੇਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਓਿਨਾ ਦਾ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਬਰਬਾਦ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
ਮਨੋਧਵਧਿਆਨਕ ਪਧਿਲ ੂ 
ਿੇਸਾਬ ਦੇ ਅਣਚਾਿੀ ਪਨਕਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਰੀਜ ਿਾਨਪਸਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਿਿਣੇ ਕਰਦ ੇਿਨ। ਸਰਪਿੂੰ ਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਿ 
ਬੇਪਧਆਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦ ੇਿਨ, ਪਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਜੂੰ ਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਿਿੱ ਤਾ ਨ ੂੰ  ਬਿੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਿੋ 
ਸਕਦਾ ਿੈ। ਸਰੀਰਕ ਪਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਿਰੀਜਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤ ਸਾਥੀਆ ਂਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਿੱ ਚ ਪਡਿਰੈਸਨ ਦੇ ਪਿਕਾਸ ਦੇ 50% 

ਿਧੇਰੇ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। 
 

ਧਪਸਾਬ ਅਸਧਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 

ਇਿੱਕ ਪਿਸਥਾਪਰਤ ਿੈਡੀਕਲ ਪਰਕਾਰਡ ਪਿਸਾਬ ਦੇ ਪਨਰੋਧ ਦੀ ਪਕਸਿ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਪਿਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ।ਡਾਕਟਰ 
ਿਰੀਜਾਂ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰ ਧਤ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਿੁਿੱ ਛਪਗਿੱ ਛ ਕਰਨਗੇ, ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਪਿਸਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਪਿਸਾਬ ਦੀ 
ਅਸੂੰਤੁਸਟੀ, ਕੀ ਓਿਨਾ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਿਾਈ ਿੋਈ ਿੈ ਅਤ ੇਕੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੂੰ ਿੇ ਸਿੇਂ ਦੀਆ ਂਪਬਿਾਰੀਆਂ (ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਪਦਲ ਦੀ 
ਬੀਿਾਰੀ, ਿਾਈ ਬਲਿੱ ਡ ਿਰੈਸਰ, ਡਾਇਬਟੀਜ, ਆਪਦ) ਿਨ। ਿਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  “Difficulty in Urination and Influence of 

Urinary Incontinence” ਨਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਿਰਸਨਾਲਾ ਭਰਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਿੈ, ਜੋ ਿੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ੍ ਨ ੂੰ  ਿਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਸਿਝਣ ਅਤ ੇਸਿੀ ਪਨਸਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਪਦੂੰ ਦਾ ਿੈ। 
 

ਕਲੀਨੀਕਲ ਜਾਂਚ 

ਿੇਲਪਿਕ ਫ੍ਲੋਰ ਪਿਿੱ ਚ ਿਰੋਲੇਿਸ ਅਤੇ ਿੇਲਪਿਕ ਫ੍ਲੋਰ ਿਾਸਿੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਰਲੈਕਸ਼ੇਸ਼ ਪਡਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ 
ਅਬਦੁਿਨ ਅਤੇ ਿੇਠਲੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਰੋਜਾਨਾ ਵੌਇਧਡੰਿ 

ਰੋਜਾਨਾ ਪਿਊਇੂੰਗ ਕਰਨਾ ਇਿੱ ਕ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲਾ ਪਰਕਾਰਡ ਿੈ ਜੋ ਿੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ੍ ਨ ੂੰ  ਿਰੀਜਾਂ ਦੇ 
ਪਿਸਾਬ ਦਾ ਪਿਸਲੇਸਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਪਤਆਰ ਕਰਨ ਪਿਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਿਰੀਜ ਨ ੂੰ  ਬਸ ਇਿ ਦਰਜ 
ਕਰਨਾ ਿੈ ਪਕ ਪਿਛਲੇ ਪਤੂੰ ਨ ਪਦਨਾਂ ਪਿਚ ਉਸਨੇ ਪਕਸ ਸਿੇਂ ਅਤੇ ਪਕੂੰ ਨਾ ਿਾਣੀ ਿੀਤਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਸਿਾਂ, 
ਿਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਿੈ। (ਰੋਜਾਨਾ ਿੌਇਪਡੂੰ ਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਅਪਧਆਇ ਚਾਰ ਿੇਖੋ।) 
 

ਊਰੋਡਾਇਨਾਧਮਕ ਸਟੱਡੀ 
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ਇਿ ਟੈਸਟ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰੀਜ ਦੇ ਬਲੈਡਰ ਅਤੇ ਯ ਰੀਥਰਲ ਫ੍ੂੰ ਕਸਨ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਆਿ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਅਪਜਿੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਜੋ ਿਰੀ-ਿਰਾਪਟਿ ਿੁਲਾਂਕਣ ਿਰਾਿਤ ਕਰਦੀਆ ਂਿਨ। ਇਿ ਇਕ ਿਾਿ ਲੀ ਟੈਸਟ ਿਰੀਪਖਆ ਿੈ, 

ਜ ੋਅਿੱ ਧਾ ਘੂੰ ਟੇ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਿ ਰੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤ ੇਿਰੀਜ ਨ ੂੰ   ਿਸਿਤਾਲ ਪਿਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਿੋਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦੀ। ਟੈਸਟ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ, ਿੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ੍ ਨ ੂੰ  ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨ ੂੰ  ਿਾਿਣ ਲਈ ਕਰਿਿਾਰ ਿਰੀਜ ਦੇ ਗੁਿੱ ਦ ੇਅਤੇ ਯਰੇਥਰਾ ਪਿਿੱ ਚ ਕੈਥੀਟਰ 
ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ।ਪਕਉਂਪਕ ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਪਨਰੂੰ ਤਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤ ੇਤੀਬਰਤਾ ਿਰ ਪਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਿਿੱ ਖਰੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਿੱ ਖਰੀ-ਿਿੱ ਖਰੀ ਸਪਥਤੀ ਦੇ ਪਨਰਬਰ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਿੁਿੱ ਖ ਉਦੇਸ ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ 
ਿਰੀਜਾਂ ਲਈ ਪਿਸਾਬ ਦੇ ਪਨਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿੱ ਭਣਾ ਅਤ ੇਿੇਲਪਿਕ ਫ੍ਲੋਰ ਦੀ ਿਾਸਿੇਸੀ ਜਾਂ ਯ ਰੇਥਰਲ ਨਰਿ ਪਟਸ  ਦੀ ਆਰਾਿ 
ਪਡਗਰੀ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਿੈ। 
 

ਇਲਾਜ  
80% ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਔਰਤਾਂ ਪਿਚ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਕੇਿਲ 20% ਿਰੀਜਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਗੂੰ ਭੀਰ 
ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਪਬਿਾਰੀ ਿੈ, ਅਤ ੇਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਪਿਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ। 
ਅਪਜਿੇ ਿਾਿਲੇ ਿੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਿ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਨ (ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜਾਂ 
ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਅਪਧਆਇ ਿੂੰਜ ਅਤ ੇਛੇ ਿੇਖੋ) 
 

ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ 

ਪਸਰਫ੍ 20% ਿਪਿਲਾ ਿਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦਾ ਿਕਸਦ ਿੈਲਪਿਕ ਫ੍ਲੋਰ ਦੀਆਂ 
ਿਾਸਿੇਸੀਆਂ ਅਤ ੇਯ ਰੀਥਰਲ ਸਪਿੂੰਚਤਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸਿਰਿੱਥਾ ਿਧਾਉਣਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਸਾਬ ਨ ੂੰ  ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਿਰਭਾਿ ਨ ੂੰ  ਿਰਾਿਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਤਣਾਅ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਲਈ ਟੇਿ ਸਰਜਰੀ ਇਕ ਆਿ ਇਲਾਜ ਿੈ। ਡਾਕਟਰ ਿਰੀਜਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪਿਚ ਟੇਿ 
ਲਗਾਉਣ ਗਏ, ਜੋ ਕੀ ਿੇਲਪਿਕ ਫ੍ਲੋਰ ਦੀਆਂ ਿਾਸਿੇਸੀਆਂ ਅਤ ੇਯਰੇਥਰਾ ਦੇ ਿਿੱ ਧ ਪਿਚ ਨਰਿ ਪਟਸ  ਨ ੂੰ  ਿਜਬ ਤ ਕਰਨ ਪਿਚ 
ਿਦਦ ਕਰਦ ੇਿਨ, ਜੋ ਿਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿਸਾਬ ਨ ੂੰ  ਕਾਬ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਸਾਬ ਦੇ ਪਨਰੋਧ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਿੱਥਾ ਨ ੂੰ  ਿਧਾ ਪਦੂੰ ਦੀ ਿੈ। 
ਬਾਜਾਰ ਪਿਿੱ ਚ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਪਕਸਿ ਦੀਆਂ ਟੇਿ ਉਿਲਬਧ ਿਨ. ਕੀਿਤ ਅਤੇ ਿੁਅਿੱ ਤਲ ਪਿਧੀ ਥੋੜੀ ਿਿੱ ਖਰੀ ਿੈ, ਿਰ ਸਿੁਿੱ ਚੀ 
ਿਰਭਾਿ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਪਜਿਾ ਿੈ। 
 

ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਧਕਸਮਾਂ 
1. ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮ਼ੁਕਤ ਯੋਨੀਮਲ ਟੇਪ 

ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਿੁਕਤ ਯੋਨੀਿਲ ਟੇਿ ਇਿੱ ਕ ਿਾਿ ਲੀ ਇਨਿੇਪਸਿ ਸਰਜਰੀ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਿੇਠ ਪਲਖੇ ਫ੍ਾਇਦੇ ਿਨ: 
 ਸਧਾਰਨ ਅਤ ੇਤੇਜ ਓਿਰੇਸਨ ਲਗਭਗ 30 ਪਿੂੰ ਟ ਪਿਿੱ ਚ ਿ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ. ਰਿਾਇਤੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ 

ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਿਧੇਰੇ ਫ੍ਾਇਦੇ ਿਨ, ਪਜਿੇਂ ਘਿੱ ਟ ਪਰਕਿਰੀ ਟਾਈਿ, ਘਿੱਟ ਿੇਚੀਦਗੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਜਖਿ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਪਜਿਾ ਦਰਦ। 
 ਸੁਰਿੱ ਪਖਅਤ. ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਅਨਿੱ ਸਥੀਸੀਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 
 ਿਧੀਆ ਿਰਭਾਿ ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਫ੍ਲਤਾ ਦੀ ਦਰ 85 ਤੋਂ 90 ਿਰਤੀਸਤ ਤਿੱ ਕ ਿਿੁੂੰ ਚਦੀ ਿੈ। 
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2. ਬਲਧਕੰਿ ਏਜੰਟ ਦਾ ਟਰਾਂਸੋਰ਼ੁਠੇਰਾਲ ਇੰਜੈਕਸਨ 

ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਯ ਰੇਥਲ ਪਿਕੋਸਾ ਦੇ ਪਿਚਕਾਰਲੇ ਪਿਿੱ ਸੇ ਪਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਬਾਇਓਡਗਰੇਰੇਬਲ ਸੋਜਲ ਏਜੂੰ ਟ ਦਾ ਟੀਕਾ 
ਲਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲਧਕੰਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਯ ਰੇਥਰਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਿਧਾ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਪਜਸ ਨਾਲ ਪਿਸਾਬ ਕਾਰਜ ਿਧਾਇਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਰਜਰੀ ਸਥਾਨਕ ਅਨਿੱ ਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤ ੇਕੋਈ ਜਖ਼ਿ ਨਿੀਂ ਛਿੱ ਡਦਾ, ਇਸ 
ਲਈ ਰੋਗੀ ਨ ੂੰ  ਉਸੇ ਪਦਨ ਿਸਿਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁਿੱ ਟੀ ਦੇ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 
 

ਦ ੋਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਨ਼ੁਕਤੇ ਜੋ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਤਨਾਵ ਧਪਸ਼ਾਬ ਅਸਧਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨ ਧਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਿਨ 

1. ਮਨੋਧਵਧਿਆਧਨਕ ਰ਼ੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਤੋੜੋ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਾਇਤਾ ਭਾਲੋ 

ਿਰੀਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਿਿੇਸਾ ਨਜਰਅੂੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਪਕਉਂਪਕ ਪਜਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ 
ਸੋਚਦੀਆਂ ਿਨ ਪਕ ਇਿ ਪਬਿਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਪਿਿੱ ਚ ਬਿੁਤ ਸਰਿ ਿੈ। ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਿ ਿੂੰਨਦੇ ਿਨ ਪਕ 
ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਅਸੂੰਤੁਸਟੀ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਆਿ ਸਰੀਰਕ ਘਟਨਾ ਿੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨ ੂੰ   ਛਿੱ ਡਣ ਜਾਂ ਪਸਰਫ੍ ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੈਗੇਪਟਿ ਿਾਨਪਸਕਤਾ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਪਨਰੋਧਕਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪਿਿੱ ਚ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਿੈ।ਦਰਅਸਲ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਓਦ ੋਠੀਕ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਿਰੀਜ ਬੀਿਾਰੀ ਦਾ ਬਿਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਾਿਿਣਾ ਕਰਦ ੇ
ਿਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਿੇਸੇਿਾਰਾਨਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਿੂੰ ਗ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤ ੇਪਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਿੋ ਸਕੇ ਉਪਚਤ ਇਲਾਜ ਿਰਾਿਤ 
ਕਰਦ ੇਿਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਇਿਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਿਪਿਸ ਸ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਿਸਿਤਾਲ ਜਾਓ ਅਤ ੇਿੈਡੀਕਲ 
ਸਟਾਫ੍ ਤੋਂ ਸਲਾਿ ਲਓ। ਇਿ ਨਾ ਕੇਿਲ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਿਤ ਦੇਣ ਪਿਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਿਾਡੇ ਜੀਿਨ ਦੀ ਗੁਣਿਿੱ ਤਾ 
ਪਿਿੱ ਚ ਿੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। 
2. ਜੀਵਨ ਦ ੇਵੇਰਧਵਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਦਓ ਅਤੇ ਚੰਿੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਧਵਕਧਸਤ ਕਰੋ  
 ਰੋਜਾਨਾ ਦਰਪਿਆਨੀ ਿੀਣ ਿਾਲੇ ਿਦਾਰਥ (6 ਤੋਂ 8 ਕਿੱ ਿ ਿਾਣੀ) ਦਾ ਸੇਿਨ ਕਰੋ, 200 ਪਿਲੀਲੀਟਰ ਿਰਤੀ ਕਿੱ ਿ 

 ਪਸਗਰਟਨੋਸੀ ਅਤੇ  ਜਲਣ ਿੀਣ ਿਾਲੇ ਿਦਾਰਥਾਂ ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਕੌਫ੍ੀ ਅਤ ੇਅਲਕੋਿਲ ਤੋਂ ਿਰੇ ਰਿੋ  
 ਰੋਜਾਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਿਾਤਰਾ ਪਿਿੱ ਚ ਫ੍ਾਈਬਰ ਖਾਓ, ਅਤ ੇਪਨਯਿਤ ਪਿਸਾਬ ਅਤ ੇਅੂੰ ਤੜੀਆ ਂਦੀਆਂ ਿਰਕਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿਕਪਸਤ ਕਰੋ 

 ਿੇਲਪਿਕ ਫ੍ਲੋਰ ਦੀਆਂ ਿਾਸਿੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਨਯਪਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਯ ਰੀਥਾਲ ਦੀਆਂ ਿਾਸਿੇਸੀਆ ਂਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਕ 
ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਆਿ ਕੂੰ ਿ ਨ ੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਪਖਆ ਜਾ ਸਕੇ 

 ਆਿਣੇ ਭਾਰ ਿਿੱ ਲ ਪਧਆਨ ਪਦਓ ਅਤ ੇਿੋਟਾਿੇ ਤੋਂ ਬਚੋ 
ਰੋਜਾਨਾ ਿਾਣੀ ਦੀ ਪਸਫ੍ਾਪਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਤਰਾ ਦਾ ਸੇਿਨ ਕਰੋ 

ਇੂੰਟੇਕ ਸਿਾਂ 
ਦੋ ਕਿੱ ਿ (400 ml) ਨਾਸ਼ਤਾ 

 

ਇਕ ਕਿੱ ਿ (200 ml) 

 

ਬਰਨਚ 

ਇਕ ਕਿੱ ਿ (200 ml) ਲੂੰ ਚ 
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ਇਕ ਕਿੱ ਿ (200 ml) ਦੁਿਪਿਰ ਦੀ ਚਾਿ  
 

ਇਕ ਕਿੱ ਿ (200 ml) ਸ਼ਾਿ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ 
ਕੁਲ ਅਿੱਠ ਕਿ (1600ml) 

*** ਸੌਣ ਤੋਂ 2 ਘੂੰਟ ੇਿਪਿਲਾਂ ਿਾਣੀ ਨਾ ਿੀਓ। 
 
 
ਅਧਿਆਇ 3: ਓਵਰ ਐਕਧਟਵ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਧਨਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 
 

ਓਵਰ ਐਕਧਟਵ ਬਲੈਡਰ (OAB) ਦੀ ਪਧਰਭਾਸ਼ਾ 
ਓਿਰ ਐਕਪਟਿ ਬਲੈਡਰ  ਦੇ ਸਿੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਿੀ ਅਣਜਾਣ ਿਨ, ਲੇਪਕਨ ਇਿ ਤੇ ਿੂੰ ਪਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਪਕ ਇਿ ਲਿੱ ਛਣ ਿੇਠਲੇ 
ਪਿਸਾਬ ਨਾਲੀ ਪਿਚ ਿੋਈ ਸਿਪਸਆ ਕਰਣ ਿੁੂੰ ਦ ੇਿਨ। ਪਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਰੁੂੰ ਤ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਿਰੀਜਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰ ਤ ਟੌਇਲਟ ਜਾਣਾ ਿੈਂਦਾ ਿੈ। ਗੂੰ ਭੀਰ ਿਾਿਪਲਆ ਂਪਿਿੱ ਚ, ਿਰੀਜਾਂ ਲਈ ਪਿਸਾਬ ਨ ੂੰ  ਕਾਬ  ਕਰਨਾ ਅਸੂੰ ਭਿ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਅਤ ੇ
ਪਿਸਾਬ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।ਕੁਝ ਿਰੀਜਾਂ ਪਿਚ ਅਕਸਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਣ ਅਤ ੇਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਪਿਸਾਬ ਕਰਨ ਦੇ 
ਲਿੱ ਛਣ ਿੁੂੰ ਦ ੇਿਨ। 
 

ਬਲੈਡਰ ਸ਼ਰੀਰ ਪਿਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤ ੇਪਿਸਾਬ ਨ ੂੰ  ਸਿੀ ਸਿੇਂ ਅਤ ੇਸਥਾਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪਿਿੱ ਚੋਂ ਬਾਿਰ ਕਿੱਢ 
ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿੱ ਕ ਆਿ ਬਲੈਡਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ 300-500 ਪਿਲੀਲੀਟਰ ਨ ੂੰ  ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਬਲੈਡਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨ ੂੰ  
ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਨਰਿਿੱ ਸ ਿਰਣਾਲੀ ਸਾਡ ੇਪਦਿਾਗ ਨ ੂੰ  ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਣ ਦੇ ਸੂੰ ਕੇਤ ਭੇਜਦੀ ਿੈ। ਿਰ, OAB ਿੋਣ ਕਰ ਕੇ ਿਰੀਜਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਆਿਣੇ ਬਲੈਡਰ ਸਟੋਰੇਜ ਫ੍ੂੰ ਕਸਨ ਨਾਲ ਸਿਿੱ ਪਸਆਿਾਂ ਿੁੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। ਭਾਿੇਂ ਿਰੀਜਾਂ ਦੇ ਬਲੈਡਰ ਪਿਚ ਪਸਰਫ੍ ਇਕ ਛੋਟੀ 
ਿਾਤਰਾ ਪਿਚ ਪਿਸਾਬ ਿੀ ਰਿੱ ਪਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਪਿਸਾਲ ਿਜੋਂ 50-100 ਪਿਲੀਲੀਟਰ, ਬਲੈਡਰ ਿਾਸਿੇਸੀ ਅਚਾਨਕ ਕੂੰਨਟਰੈਕਟ ਿੋ 
ਜਾਏਗੀ, ਪਜਸ ਨਾਲ ਬਲੈਡਰ ਤੇ ਿਧੇਰਾ ਦਬਾ ਿੈਦਾ ਿੋਿੇਗਾ। ਇਿ ਅਚਾਨਕ ਅਚਾਨਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਪਫ੍ਰ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ 
ਜਾਣ ਨ ੂੰ  ਅਤ ੇਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਣ ਦੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਿਾਿਪਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਿਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿਸਾਬ ਨ ੂੰ  ਕਾਬ  ਕਰਨ ਪਿਿੱ ਚ ਅਸਿਰਥ 
ਿੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਪਬਿਾਰੀ ਦਾ ਪਿਕਾਸ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
ਲੱਛਣ 

 ਅਕਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ (ਪਦਨ ਦੌਰਾਨ ਅਿੱ ਠ ਿਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਿੇਸਾਬ ਕਰਦੇ ਿਨ) 
 ਤੁਰੂੰ ਤ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ (ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਿੈ, ਿਰ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਿਾਤਰਾ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਸਾਬ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ). 
 ਰਾਤ ਿੇਲੇ ਪਿਸਾਬ (ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਜਾਂ ਪਜਆਦਾ ਿਾਰ ਪਿਸਾਬ ਕਰਨਾ). 
 ਪਿਸਾਬ  ਕਰਨ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਭਾਿਨਾ ਸਕਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਿੋਣਾ(ਅਰਜ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ) 

 

ਓਵਰ ਐਕਧਟਵ ਬਲੈਡਰ ਧਕਸ ਨੰੂ ਿੋਣ ਦੀ ਧਜਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੈ? 

ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਿਨ ਪਕ ਕੇਿਲ ਿਾਦਾ ਅਤ ੇਬਜੁਰਗ ਪਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਓਿਰ ਐਕਪਟਿ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਸਿਪਸਆ ਿੋ 
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ਸਕਦੀ ਿੈ। ਿਾਸਤਿ ਪਿਿੱ ਚ, ਿਰ ਉਿਰ ਦੇ ਪਿਅਕਤੀਆਂ, ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਪਕ ਬਿੱ ਚੇ, ਿਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨ ੂੰ   OAB ਦੀ ਸਿਪਸਆ ਿੋ 
ਸਕਦੀ ਿੈ। ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਪਕ ਿੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿੁਕਾਬਲੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਿਚ OAB ਿੋਣ ਦੇ 
ਪਜਆਦਾ ਆਸਾਰ ਿੁੂੰ ਦ ੇਿੈ, ਿਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਰਦਾਂ ਦੀ ਪਗਣਤੀ ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਧਾ ਿੋਿੇਗਾ। ਇਿ ਿੂੰ ਪਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ 
ਪਕ ਬਜੁਰਗ ਿਰਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿਸਾਬ ਨਾਲ ਿੋਰ ਸਿਿੱ ਪਸਆਿਾਂ ਿੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਿੈ, ਪਜਿੇਂ ਪਕ  
ਬੇਈਨਂ ਿਰੋਸਟੇਪਟਕ, ਿਾਈਿਰਿਲਸੀਆ, ਪਜਸ ਨਾਲ ਿਧਰੀ ਓਿਰ ਐਕਪਟਿ ਬਲੈਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਿਿੱ ਧ ਸਕਦੀ ਿੈ। 
ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਓਿਰ ਐਕਪਟਿ ਬਲੈਡਰ ਿੋਣ ਦਾ ਇਕ ਸੂੰ ਕੇਤ ਿੈ, ਜੋ ਇਕ ਪਤਿਾਈ ਿਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਿਰ, ਿਰਦ 
ਿਰੀਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਿੋਣ  ਦੀ 50% ਪਜਆਦਾ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ, ਅਤ ੇਲਗਭਗ 16% ਿਰਦ ਿਰੀਜਾਂ ਪਿਿੱ ਚ 
ਪਿਸਾਬ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪਬਿਾਰੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। 
 

ਕੀ ਓਵਰ ਐਕਧਟਵ ਬਲੈਡਰ ਇਕ ਆਮ ਧਬਮਾਰੀ ਿ?ੈ 

ਓਿਰ ਐਕਪਟਿ ਬਲੈਡਰ ਇਿੱ ਕ ਬਿੁਤ ਿੀ ਆਿ ਪਬਿਾਰੀ ਿੈ ਅਿਰੀਕਾ ਦੇ ਅੂੰ ਕਪੜਆ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਪਿਿੱ ਚ 50 

ਪਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਲੋਕ ਇਸ ਪਬਿਾਰੀ ਤੋਂ ਿੀੜਤ ਿਨ, ਅਤ ੇਇਸ ਪਬਿਾਰੀ ਦੀ ਡਰ ਆਿ ਸਪਿਰੀ ਰੋਗਾਂ ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਦਿਾ, ਸਿੱਕਰ 
ਰੋਗ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿੈ। ਿਾਂਗ ਕਾਂਗ ਯ ਰੋਲੌਜੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੂੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਪਗਆ ਿੈ ਪਕ ਿਾਂਗ 
ਕਾਂਗ ਪਿਚ 4 ਲਿੱ ਖ ਤੋਂ ਪਜਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਿੀਪੜਤ ਿਨ।  ਿਾਲਾਂਪਕ ਇਿ ਪਬਿਾਰੀ ਬਿੁਤ ਆਿ ਿੈ, ਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸਦ ੇ
ਲਿੱ ਛਣ ਅਤ ੇਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਝ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਿਾਂਗਕਾਂਗ ਯ ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੇ ਅੂੰ ਕਪੜਆ ਂਤੋਂ ਇਿ ਦਰਸਾਇਆ ਪਗਆ ਿੈ ਪਕ 
90% ਿਰੀਜਾਂ ਕੋਲ ਓਏਬੀ (ਓਏਏਬੀ) ਕੀ ਿੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਅਤ ੇ75% ਤੋਂ ਪਜਆਦਾ ਿਰੀਜਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਿੀ 
ਪਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਿ ਿਸਿਰਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਪਿਚੋਂ ਬਿੁਤ ੇਇਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਿੂੰ ਨਦੇ ਿਨ ਪਕ ਲਿੱ ਛਣ ਆਿ ਸਰੀਰਕ 
ਤਜਰਬੇ ਿਨ। ਇਿਨਾਂ ਗਲਤ ਸੂੰਕਲਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਿਰੀਜ ਸਿਿੱ ਪਸਆ ਨ ੂੰ  ਅਣਪਡਿੱ ਠ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਜੋ ਪਕ ਨਾ ਪਸਰਫ਼ 
ਇਲਾਜ ਪਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦ ੇਿਨ, ਬਲਪਕ ਿਾਲਾਤ ਿੋਰ ਿੀ ਿਾੜੇ ਿੋਣ ਪਦੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਪਸਿੱ ਟ ੇਿਜੋਂ, ਰੋਗੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਧੇਰੇ ਗੁੂੰ ਝਲਦਾਰ ਇਲਾਜ 
ਕਰਾਉਣਾ ਿੈਂਦਾ ਿੈ। 
 

ਓਵਰ ਐਕਧਟਵ ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਪਰਭਾਵ 

ਿਰੀਜਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਿਨੋਪਿਪਗਆਨਕ ਪਸਿਤ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਿਕ ਅਸਰ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ, ਪਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਦੀ 
ਗੁਣਿਿੱ ਤਾ ਿੀ ਘਟਦੀ ਿੈ। 
ਧਫਜੀਓਲੋਜੀਕਲ ਪਧਿਲ ੂ

ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਿਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਾਥਰ ਿ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ, ਸਿੱਟਾਂ ਅਤ ੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੀਆ ਂ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾਿਾਂ 
ਿੁਕਾਬਲਤਨ ਿਧ ਜਾਂਦੀਆ ਂਿਨ। ਚਿੜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਅਤ ੇਯ ਰੀਥਰਾਲ ਲਾਗ ਬਿੁਤ ਆਿ ਿਨ। ਕੁਿੱ ਝ ਿਾਦਾ ਿਰੀਜਾਂ ਪਿਚ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਪਜਨਸੀ ਿਰਥਾ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਂਦੇ ਿਨ ਅਤ ੇਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ੇਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧ ਨ ੂੰ  ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਪਦੂੰ ਦੇ ਿਨ। 
ਮਨੋਧਵਧਿਆਨਕ ਧਪਿਲ਼ੁ  
ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਤੁਰੂੰ ਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਆਿੇ ਪਨਕਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਇਿ ਿਰੀਜ ਦੇ ਿਾਨਪਸਕ ਤਣਾਅ ਨ ੂੰ  ਿਧਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਉਿ 
ਅਚਾਨਕ ਸਰਿ ਦੇ ਬਚਣ ਲਈ ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦ ੇਿਨ, ਇਸ ਲਈ ਓਏਬੀ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤ ਸਾਥੀਆਂ 
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ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਿੱ ਚ ਪਡਿਰੈਸਨ ਦੇ ਪਿਕਾਸ ਦੇ 50% ਿਿੱ ਧ ਿੌਕੇ ਿਨ। ਨੋਚਤੁਰਨਲ  ਪਿਕਰਟੀਸਨ ਿਰੀਜਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕੁਆਪਲਟੀ 'ਤੇ 
ਿੀ ਿਰਭਾਿ ਿਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਦਨ ਿੇਲੇ ਕੂੰ ਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਿੱ ਥਾ ਘਟਦੀ ਿੈ। 
ਵਿੇਰੇ ਸਤਰਕ ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਇਲਾਜ  
ਮੈਡੀਕਲ ਇਧਤਿਾਸ ਬਾਰੇ ਪ਼ੁੱ ਛਧਿੱਛ 

ਡਾਕਟਰ ਿਰੀਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਪਤਿਾਸ ਅਤ ੇਸਿੁਿੱ ਚੀ ਿਾਲਤ ਬਾਰੇ ਿੁਿੱ ਛਪਗਿੱ ਛ ਕਰੇਗਾ, ਅਤ ੇਉਿ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ 
ਪਕ ਕੀ ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਿਿੱ ਪਸਆਿਾਂ ਿੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਿੁੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ, ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਪਜਆਦਾ ਿਾਣੀ ਿੀਣਾ ਜਾਂ 
ਿ ਓਪਟਕਸ ਲੈਣ ਕਰ ਕੇ। 
 

ਧਪਸਾਬ ਅਤ ੇਖੂਨ ਦਾ ਧਵਸਲੇਸਣ 

ਗੁਰਦ ੇਦੇ ਕੂੰ ਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਿੱ ਪਸਆਿਾਂ ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਇਰੀਥਰਾਇਪਟਸ, ਪਸਸਲੀਪਟਸ ਜਾਂ ਨੇਫ੍ਰਾਪਟਸ ਬਾਰੇ 
ਜਾਂਚ ਕਰਣ ਲਈ ਪਿਸਾਬ ਅਤੇ ਖ ਨ ਦਾ ਪਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। 
 

ਰੋਜਾਨਾ ਵੌਇਧਡੰਿ  
ਰੋਜਾਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤੂੰ ਨ ਪਦਨ ਪਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਿਾਲਤਾਂ ਅਤ ੇਿੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ। 
ਪਿਸਥਾਰਤ ਅਤ ੇਸਿੀ ਪਰਕਾਰਡ ਸਿੀ ਪਨਦਾਨ ਲਈ ਬਿੁਤ ਸਿਾਇਕ ਿਨ. (ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਪਧਆਇ 
ਚਾਰ ਦੇਖੋ) 
 
ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਧਵਸੇਸ ਟੈਸਟ  
ਕਲੀਨੀਕਲ ਤਸਖ਼ੀਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਰੀਪਖਆਿਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਦੇਿੇਗਾ, ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਬੇਪਸਕ ਪਿਸਾਬ ਿਾਲੀਅਿ ਸਕੈਨ, 

ਯ ਰੇਥਰਾਲ ਅਤ ੇਬਲੈਡਰ ਐਡੋਂਸਕੋਿੀ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਿੀ ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਡਾਈਨੈਪਿਕ ਸਟਿੱ ਡੀ।. 
 

ਓਵਰੈਕਧਟਵ ਬਲੈਡਰ ਲਈ ਇਲਾਜ 

ਿੌਜ ਦਾ ਸਿੇਂ, ਓਏਬੀ ਲਈ ਿੁਿੱ ਖ ਇਲਾਜ ਿੌਪਲਕ ਿਰਸਾਸਨ ਿੈ, ਜੋ ਬਲੈਡਰ ਟਰੇਪਨੂੰ ਗ ਅਤ ੇਿੇਲਪਿਕ ਫ੍ਲੋਰ ਿਾਸਿੇਸੀ ਟਰੇਪਨੂੰ ਗ ਦੇ 
ਨਾਲ ਪਿਲਦਾ ਿੈ ਪਕਉਂਪਕ ਉਿ ਕਾਫ੍ੀ ਸੁਰਪਖਅਤ ਿਨ।  ਗੂੰ ਭੀਰ ਿਾਲਤਾਂ ਿਾਲੇ ਿਰੀਜਾਂ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਬੋਟੋਕਸ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ 
ਇਲਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਨ। 
 

ਓਰਲ ਐਡਧਮਧਨਸਟਰੇਸਨ ਇਲਾਜ  
ਿਧੇਰੇ ਿਰੀਜਾਂ ਲਈ ਐਟਂੀ-ਚੋਪਲਨਰਜੀਕ ਦਿਾਈਆਂ ਅਨੁਕ ਪਲਤ ਿੁੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਪਜਿੜੀਆ ਂਬਲੈਡਰ ਿ ਤਰ ਕਾਰਜ ਨ ੂੰ  ਪਬਿਤਰ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸੂੰ ਕੁਚਨ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਅਚਾਨਕ ਤਤਕਾਲ ਪਿਸਾਬ ਅਤ ੇ ਪਿਸਾਬ ਦੀ 
ਪਬਿਾਰੀ ਦੇ ਸਿੇਂ ਨ ੂੰ  ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਅਤ ੇਬਲੈਡਰ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਰਿੱ ਥਾ ਨ ੂੰ  ਿਧਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਬਲੈਡਰ ਦੇ 
ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਖ਼ਤਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਐਟਂੀ-ਚੋਪਲਨਰਜੀਕ ਦਿਾਈਆਂ ਦੇ ਿਾੜੇ ਿਰਭਾਿਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਸਾਿਲ ਿਨ ਧੁੂੰ ਦਲੀ ਨਜਰ ਅਤ ੇਕਬਜ।  
ਿਿੱ ਖੋ-ਿਿੱ ਖ ਪਕਸਿਾਂ ਦੀਆਂ ਐਟਂੀ-ਚੋਪਲਨਰਜੀਕ ਦਿਾਈਆਂ ਦਾ ਬਲੈਡਰ ਤੇ ਿਿੱ ਖਰਾ ਅਸਰ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਰਿਾਇਤੀ ਐਟਂੀ-ਚੋਪਲਨਰਜੀਕ 
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ਦਿਾਈਆਂ ਿਧੇਰੇ ਗੈਰ-ਪਨਸਾਨੇ ਿਾਪਲਆਂ ਿਨ। ਿਾਲਾਂਪਕ ਉਿ ਿਰਭਾਿਸਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਤਰੁਜਰ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੂੰ ਕੁਚਨ ਨ ੂੰ  ਘਟਾ 
ਸਕਦੇ ਿਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਿ ਲੂੰ ਬੀਆਂ ਗਰੂੰ ਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਿੱ ਡੀ ਆਂਦਰ ਦੇ ਿੇਪਰਸਤਾਲਪਸਸ ਦੇ ਪਸਕਰੀਟ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਂਦੇ ਿਨ, ਇਸ ਲਈ 
ਰੋਗੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਖਰਾਬ ਿੁਸਕਰਾਿਟ, ਧੁੂੰ ਧਲਾ ਨਜਰ ਅਤ ੇਕਬਜ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤ ੇਇਿਨਾਂ ਦਿਾਈਆਂ ਨ ੂੰ  ਛਿੱ ਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੇ ਸਕਦੀ 
ਿੈ। ਅਿੱ ਜ-ਕਿੱਲਹ, ਨਿੀਆਂ ਐਟਂੀ-ਚੋਪਲਨਰਜੀਕ ਡਰਿੱਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਧੇਰੇ ਪਨਸਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ (ਬਲੈਡਰ ਪਟਸ  ਲਈ ਕੇਿਲ 
ਅਸਰਦਾਰ), ਜੋ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸੂੰ ਕੁਚਨ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਪਿਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਿਰ ਇਸਦੇ ਿਾੜੇ ਿਰਭਾਿ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਘਿੱ ਟ 
ਕਰਦਾ ਿੈ. ਨਿੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਪਜਆਦਾ ਸਿੀਕਾਰ ਿੁੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਿਰੀਜਾਂ ਦੇ ਿਾੜੇ ਿਰਭਾਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਪਦਆਂ ਿਨ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਇਿੱ ਕ ਿਧੀਆ ਇਲਾਜ ਿਰਭਾਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦ ੇਿਨ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਿਫ਼ਪਤਆਂ ਲਈ ਐਟਂੀ-ਚੋਪਲਨਰਜੀਕ ਦਿਾਈਆ ਂਲੈਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿਰੀਜ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਜਾਨਾ ਿੌਇਪਡੂੰ ਗ  ਭਰ ਸਕਦ ੇਿਨ ਤਾਂ ਪਕ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਦੀ ਿਰਭਾਿਸੀਲਤਾ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰ 
ਸਕੇ। 
 

ਬਲੈਡਰ ਅਤ ੇਪੇਲਧਵਕ ਫਲੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਟਰੇਧਨੰਿ  
ਿਾਲਾਂਪਕ ਡਰਿੱਗ ਿੁਿੱ ਖ ਇਲਾਜ ਿੈ, ਡਾਕਟਰ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿ ਪਸਫ੍ਾਰਸ ਕਰਦ ੇਿਨ ਪਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਰੀਜ ਬਲੈਡਰ 
ਟਰੇਪਨੂੰ ਗ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸੈੈੱਟ ਸੁਰ  ਕਰ ਦੇਣ। ਇਿ ਦੋਿਰੀ ਿਿੁੂੰ ਚ ਿਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਿੱ ਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਿਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਿਰੀਜ ਨ ੂੰ  ਪਿਸਾਬ 
ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ,ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਪਿਸ਼ਾਬ ਨ ੂੰ  ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਓਸੇ ਿੇਲੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ 
ਕਰੋ, ਬਲੈਡਰ ਨ ੂੰ  ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਕਾਬ  ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸਸ ਕਰੋ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਿੀ ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਅਪਿਸਾਸ ਤੋਂ ਰਾਿਤ ਿਾਉਣ ਲਈ 
ਿੈਰੀਨੀਅਿ ਜਾਂ ਗੁਿੱ ਦ ੇਦੀਆ ਂਿਾਸਿੇਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੂੰ ਟਰੈਕਟ ਕਰੋ।ਬਲੈਡਰ ਟਰੇਪਨੂੰ ਗ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਸਿਰਿੱਥਾ ਨ ੂੰ  ਿਧਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ 
ਪਿਸਾਬ ਦੇ ਸਿੇਂ ਨ ੂੰ  ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਸਦ ੇਇਲਾਿਾ, ਿੈਲਪਿਕ ਫ੍ਲੋਰ ਿਾਸਿੇਸੀ ਟਰੇਪਨੂੰ ਗ ਓਿਰ ਐਕਪਟਿ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ 
ਤੋਂ ਰਾਿਤ ਿੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਿਰੀਜ ਪਫ੍ਜੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਅਤ ੇਪਿਸੇਸਿੱਗ ਨਰਸਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਪਕ ਿੇਲਪਿਕ ਫ੍ਲੋਰ 
ਦੀਆਂ ਿਾਸਿੇਸੀਆਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਪਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਕਿੇਂ ਪਸਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।(ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਅਪਧਆਇ ਿੂੰਜ ਅਤ ੇਛੇ ਿੇਖੋ।) 
 

ਇੰਜੈਕਸਨ 

ਿੌਪਖਕ ਿਰਸਾਸਨ ਦੇ ਇਲਾਿਾ, ਗੂੰ ਭੀਰ ਲਿੱ ਛਣ ਿਾਲੇ ਿਰੀਜ ਬਲੈਡਰ ਿਾਸਿੇਸੀ ਪਿਿੱ ਚ ਬੋਟੌਕਸ ਇੂੰਜੈਕਸਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦ ੇਿਨ 
ਤਾਂ ਪਕ ਬਲੈਡਰ ਿਾਸਿੇਸੀ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਸੂੰ ਕੁਚਨ ਨ ੂੰ  ਸਪਥਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਿਾਲਾਂਪਕ, ਇਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਤਰਾ ਿੁਕਾਬਲਤਨ 
ਿਿੱ ਧ ਿੈ। ਿਰ ਇਿੱ ਕ ਇੂੰ ਜੈਕਸਨ ਦੀ ਿਰਭਾਿਸੀਲਤਾ 6 ਤੋਂ 10 ਿਿੀਪਨਆਂ ਤਕ ਿੁੂੰ ਦੀ  ਿੈ ਅਤ ੇਇਸ ਦੇ ਨਾਲ  ਪਨਯਿਤ ਡਰਿੱਗ 
ਇੂੰ ਜੈਕਸਨ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਾ ਿੀ ਜਰ ਰੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਿ ਇਲਾਜ ਪਸਰਫ੍ ਪਸਰਫ੍ ਓਿਨਾ ਿਰੀਜ ਲਈ ਉਪਚਤ ਿੈ ਪਜਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਗੂੰ ਭੀਰ ਲਿੱ ਛਣ ਿਨ। 
 

ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ 

ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਪਸਰਫ੍ ਓਿਨਾ ਿਰੀਜਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਿੈ ਪਜਿਨਾਂ ਦੀ ਿਾਲਤ ਕਾਫ੍ੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਿੈ ਅਤੇ ਪਜਿਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿੌਪਖਕ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ ਿ ਤਰ ਦੀਆਂ ਿਾਸਿੇਸੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਿਾਸਿੇਸੀਆ ਂ'ਤੇ 
ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਿੈ, ਪਜਸ ਨਾਲ ਇਿ ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਪਜਆਦਾ ਿਾਤਰਾ ਨ ੂੰ  ਰੋਕ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਨਰਿ ਲਾਈਨ ਨ ੂੰ  
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ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕਰੂੰ ਟ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਿਾਤਰਾ ਿਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ ਸੂੰਚਾਰ ਨ ੂੰ  ਿੌਲੀ ਜਾਂ ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਬੂੰ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਕਾਂਟਰੇਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ. ਿਰ, ਇਸ ਪਕਸਿ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਪਿਆਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਤੀ ਨਿੀਂ 
ਜਾਂਦੀ, ਪਕਉਂਪਕ ਸਫ੍ਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਪਸਰਫ੍ 30% ਤਿੱਕ ਿਿੁੂੰ ਚਦੀ ਿੈ, ਅਤ ੇ ਓਿਰੇਸਨ ਅਤ ੇ ਿੇਲਪਿਕ ਨਰਿਸ ਲਾਈਨ 
ਪਡਸਲਕਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਟਲਤਾਿਾਂ ਿੋ ਸਕਦੀਆ ਂਿਨ। 
 

ਦ ੋਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਨ਼ੁਕਤੇ ਜੋ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਵਿੇਰੇ ਸਰਿਰਮ ਬਲੈਡਰ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨ ਧਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਿਨ 

1. ਮਨੋਧਵਧਿਆਨਕ ਰ਼ੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਤੋੜੋ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਾਇਤਾ ਭਾਲੋ 

ਿਰੀਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਧੇਰੇ ਸਰਗਰਿ ਬਲੈਡਰ ਨ ੂੰ  ਿਿੇਸਾ ਨਜਰਅੂੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਪਕਉਂਪਕ ਪਜਆਦਾਤਰ ਿਰੀਜ ਇਸ 
ਪਬਿਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਪਿਚ ਬਿੁਤ ਸਰਿ ਿਪਿਸ ਸ ਕਰਦ ੇਿਨ। ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਿ ਿੂੰਨਦੇ ਿਨ ਪਕ ਿਧੇਰੇ 
ਸਰਗਰਿ ਬਲੈਡਰ ਇਕ ਆਿ ਸਰੀਰਕ ਿਰਪਕਪਰਆ ਿੈ, ਅਤ ੇਬਲੈਡਰ ਨਾਲ ਸਿਿੱ ਪਸਆਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਠੀਕ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ 
ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਸਰਫ੍ ਇਿੱ ਕ ਨੈਗੇਪਟਿ ਿਾਨਪਸਕਤਾ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜਾਂ ਪਸਰਫ੍ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਿੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦ ੇਿਨ ਅਤ ੇਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪਿਿੱ ਚ ਦੇਰੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਿਾਸਤਿ ਪਿਿੱ ਚ, ਿਾਿਡੇਰੇ ਸਰਗਰਿ ਬਲੈਡਰ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦ ੇਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ 
ਿਰੀਜ ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ੍ ਨਾਲ ਸੁਰ ਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸਿਰਾ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ ਇਿਦ ੇਲਿੱ ਛਣ ਿਪਿਸ ਸ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੇ 
ਿੋ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਿਸਿਤਾਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਿੋ ਅਤੇ ਪਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰ ਭਿ ਿੋ ਸਕੇ ਉਪਚਤ ਇਲਾਜ 
ਿਰਾਿਤ ਕਰੋ। ਇਿ ਨਾ ਕੇਿਲ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਿਤ ਦੇਣ ਪਿਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਿਾਡ ੇਜੀਿਨ ਦੀ ਗੁਣਿਿੱ ਤਾ ਪਿਿੱ ਚ ਿੀ 
ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। 
2. ਧਜੰਦਿੀ ਦ ੇਵੇਰਧਵਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਦਓ ਅਤੇ ਚੰਿੀਆ ਂਆਦਤਾਂ ਧਵਕਧਸਤ ਕਰੋ 
ਦਰਪਿਆਨੀ ਿੀਣ ਿਾਲੇ ਿਦਾਰਥ ਦਾ ਰੋਜਾਨਾ ਸੇਿਨ ਕਰੋ (6 ਤੋਂ 8 ਕਿੱ ਿ ਿਾਣੀ) ਕਰੀਬ 200 ਪਿਲੀਲੀਟਰ ਿਰਤੀ ਕਿੱ ਿ 

ਪਸਗਰਟਨੋਸੀ ਿਰੇਸਾਨ ਕਰਨ ਅਤ ੇਡਾਇਰੇਪਟਕ ਿੀਣ ਿਾਲੇ ਿਦਾਰਥਾਂ ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਕੌਫ੍ੀ ਅਤ ੇਅਲਕੋਿਲ ਤੋਂ ਿਰੇ ਰਿੋ 

ਿਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਖਾਨ ਦੀ ਕੋਪਸਸ ਕਰੋ 

ਿੇਲਪਿਕ ਫ੍ਲੋਰ ਦੀਆਂ ਿਾਸਿੇਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਜਬ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਸਾਬ ਦੇ ਪਨਯੂੰ ਤਰਣ ਦੀ ਸਿਰਿੱਥਾ 
ਨ ੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਪਖਆ ਜਾ ਸਕੇ. 
ਆਿਣੇ ਭਾਰ ਿਿੱ ਲ ਪਧਆਨ ਪਦਓ ਅਤੇ ਿੋਟਾਿੇ ਤੋਂ ਬਚੋ 
ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ: ਰੋਜਾਨਾ ਵੌਇਧਡੰਿ ਦੇ ਮਿੱਤਵ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਭਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 

ਵੋਇੰਧਿੰਿ ਡੇਲੀ ਕੀ ਿੈ? 

ਰੋਜਾਨਾ ਿੌਇਪਡੂੰ ਗ ਇਿੱ ਕ ਿੁਸਪਤਕਾ ਿੈ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਪਦਨ ਪਿਿੱ ਚ ਸਿੇਂ ਅਤ ੇਿੀਤੇ ਿਾਣੀ ਅਤੇ ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਨ ੂੰ  ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਿੈ। 
ਜ ੇਿਰੀਜ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਪਿਚ ਅਸਿਿੱਰਥ ਿੈ, ਤਾਂ ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਪਨਰੂੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਿੇਂ, ਿਾਤਰਾ ਅਤ ੇਗੂੰ ਭੀਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਪਰਕਾਰਡ 
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਪਤੂੰ ਨ ਪਦਨਾਂ ਲਈ ਪਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਪਕਉਂਪਕ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਿਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  
ਕੂੰ ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਿੈ, ਇਿ ਿੀ ਸਿੀਕਾਰ ਯੋਗ ਿੈ ਪਕ ਿਰੀਜ ਿਿੱ ਖਰੇਿਿੱ ਖਰੇ (ਪਤੂੰ ਨ ਪਦਨ ਪਿਿੱ ਚ) ਇਿੱ ਕ ਿਾਰ 
ਪਰਕਾਰਡ ਕਰੇ। 
ਰੋਜਾਨਾ ਵੌਇਧਡੰਿ ਦੀ ਮਿੱਤਤਾ 
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ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਿਰੀਜਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਉਰਜੇਂਟ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਣ, ਅਕਸਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਣ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਿੇਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ 
ਿੁਣੇ ਿਨ, ਿਰ ਪਜਆਦਾਤਰ  ਬਿੁਤ ਪਜਆਦਾ ਿਾਣੀ ਿੀਣ ਜਾਂ '' ਪਸਰਫ੍ ਿਾਿਲੇ '' ਨ ੂੰ  ਪਿਸਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨ ੂੰ  ਪਿਕਪਸਤ 
ਕਰਕੇ ਿੁੂੰ ਦ ੇਿਨ, ਇਸ ਲਈ ਿੈਪਰਜ ਨ ੂੰ  ਰੋਜਾਨਾ ਿੌਇਪਡੂੰ ਗ ਨ ੂੰ  ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ।ਡਾਕਟਰ ਅਤ ੇਿਾਿਰ ਨਰਸਾਂ ਪਿਅਕਤੀਗਤ 
ਿਾਲਾਤ ਦਾ ਪਿਸਲੇਸਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ, ਿਰੀਜਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ, ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਸਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ ਪਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤ ੇਪਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਕਿੇਂ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਰੋਜਾਨਾ ਿੌਇਪਡੂੰ ਗ ਿਰੀਜਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਆਿਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪਬਿਤਰ ਸਿਝ ਿਰਾਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। ਪਨਯਿਤ ਪਰਕਾਰਪਡੂੰ ਗ ਰਾਿੀਂ, ਿਰੀਜ ਿਤੀਰੇ ਦੀ 
ਥੈਰੇਿੀ ਦੀ ਤਰਿੱ ਕੀ ਅਤੇ ਿਰਭਾਿ ਨ ੂੰ  ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤ ੇਥੈਰੇਿੀ ਰਾਿੀਂ ਇਲਾਜਾਂ ਪਿਚ ਪਿਸਿਾਸ ਨ ੂੰ  ਿਧਾ ਸਕਦ ੇਿਨ। 
 

ਡਪਰੂੰ ਪਕੂੰਗ ਅਤ ੇਿੌਇਪਡੂੰ ਗ ਆਫ੍ ਪਡਿੀਜਨ ਆਫ੍ ਕੌਂਟੀਨੈਂ ਸ, ਨੋਰਥ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਿੌਸਿੀਟਲ 

ਿੀਣ 
ਦਾ 
ਸਿਾਂ 
(ਉੱਠਣ 
ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ) 

ml/cc 

ਪਿਲੀਪਲਟਰ 

ਪਿਸ਼ਾਬ 
ਦੀ 
ਿਾਤਰਾ  
(ਉੱਠਣ 
ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ) 

ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ 
ਿਾਤਰਾ 

ਅਨੁਰੈਪਸਸ ਦੀ ਿਾਤਰਾ 
 

ਅਨੁਰੈਪਸਸ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ 
ਗਪਤਪਿਪਧਆਂ 

ਿਾਣੀ 
ਸ ਿ 

ਚਾਿ ਸ ਿ ਿੋਰ ml/cc 

ਪਿਲੀਪਲਟਰ 

+ 

ਥੋੜੀ 
++ 

ਿੀਡੀਅਿ 

+++ 

ਕਾਫ੍ੀ 
++++ 

ਬਿੁਤ 
ਪਜਆਦਾ 

1 2 3 4 

E.g. 

9:30 

am 

200 8:00 

am 

250         

 

1= ਿਸਨਾ, ਖੂੰਗ, ਪਛਿੱ ਕ 

2 = ਭਿੱਜਣਾ, ਭਾਰੀ ਿਸਤ ਆਂ ਚੁਿੱ ਕਣਾ 
3 = ਅਸਪਿਣਸੀਲ, ਕੋਈ ਿੀ ਟਾਇਲਟ ਨਿੀਂ 
4 = ਿੋਰ ਕਾਰਨ 

ਤੁਿਾਡੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਿ ਪਰਕਾਰਡ ਬਿੁਤ ਿਿਿੱਤਿਿ ਰਣ ਿੈ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ੍ਾਰਿ ਨ ੂੰ  ਪਜੂੰ ਨਾ ਿੋ ਸਕੇ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸਸ 
ਕਰੋ, ਅਤ ੇਫ੍ਾਲੋ-ਅਿੱਿ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਿਿਾਲੇ ਲਈ ਿਾਿਸ ਪਲਆਓ। ਤੁਿਾਡ ੇਸਪਿਯੋਗ ਲਈ ਧੂੰਨਿਾਦ! 
1. ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਿੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਘੂੰ ਪਟਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤਕ 3 ਪਦਨਾਂ ਪਿਚ ਸਾਰੇ ਿੀਣ ਿਾਲੇ ਿਦਾਰਥਾਂ ਅਤ ੇਿੇਸਾਬ ਦੀ 
ਿਾਤਰਾ ਨ ੂੰ  ਪਰਕਾਰਡ ਕਰੋ। 
2. ਜਦੋਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਾਬ ਕਰਦ ੇਿੋ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਿਾਿਣ ਿਾਲੇ ਕਿੱ ਿ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਨ ੂੰ  ਿਾਿੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  
ਪਿਲੀਪਲਟਰ (ml or C.C.) ਪਿਿੱ ਚ ਪਰਕਾਰਡ ਕਰੋ। 
3. ਿੇ ਿਦਾਰਥ ਪਜਿਨਾਂ ਪਿਚ ਿਾਣੀ, ਚਾਿ, ਸ ਿ, ਜ ਸ ਆਪਦ ਸਾਿਲ ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ, ਓਿਨਾ ਨ ੂੰ  ਪਿਲੀਪਲਟਰ (ml or C.C.) ਪਿਚ 
ਪਰਕਾਰਡ ਕਰੋ। 
4. ਜੇ ਿੈ ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁਰੈਪਸਸ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਨ ੂੰ  ਪਰਕਾਰਡ ਕਰੋ। 
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+ ਬਿੁਤ ਘਿੱ ਟ (ਕੁਝ ਤੁਿਕੇ) 
++ ਦਰਪਿਆਨਾ (ਅੂੰ ਡਰਿਰ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਿਪਕਨ ਪਭਿੱ ਜ ਜਾਣਾ) 
+++ ਕਾਫ੍ੀ (ਿੈਂਟ ਦਾ ਪਗਿੱ ਲਾ ਿੋਣਾ) 
++++ ਬਿੁਤ ਪਜਆਦਾ (ਫ੍ਲੋਰ ਜਾਂ ਪਬਸਤਰੇ ਦਾ ਪਭਿੱ ਜਣਾ) 

5. ਅਨੁਰੈਪਸਸ ਿੋਣ ਦੀ ਗਪਤਪਿਪਧਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਣ ਨ ੂੰ  ਨੋਟ ਕਰੋ: 
1= ਿਸਨਾ, ਖੂੰਗ, ਪਛਿੱ ਕ 

2 = ਭਿੱਜਣਾ, ਭਾਰੀ ਿਸਤ ਆਂ ਚੁਿੱ ਕਣਾ 
3 = ਅਸਪਿਣਸੀਲ, ਕੋਈ ਿੀ ਟਾਇਲਟ ਨਿੀਂ 
4 = ਿੋਰ ਕਾਰਨ 
 

ਤਾਰੀਖ: __________________ 

 

 

ਪੰਜਵਾਂ ਅਧਿਆਇ: ਿੈਰ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ - ਪੇਲਧਵਕ ਫਲੋਰ ਮਾਸਕ ਟਰੇਧਨੰਿ 

ਲਈ ਉਪਚਤ: 

-ਓਿਨਾ ਿਰੀਜਾਂ ਲਈ ਪਜਿੜ ੇਤਣਾਅ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਿੀੜਤ ਿਨ। 
-ਿਧੇਰੇ ਸਰਗਰਿ ਬਲੈਡਰ ਿਾਲੇ ਿਰੀਜਾਂ ਲਈ। 
 

ਪੇਲਧਵਕ ਫਲੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਧਸਖਲਾਈ ਕੀ ਿੈ? 

ਿੇਲਪਿਕ ਫ੍ਲੋਰ ਦੀ ਿਾਸਿੇਸੀ ਦੀ ਪਸਖਲਾਈ, ਨ ੂੰ  KEGEL ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੀ ਜਾਪਣਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਇਿ ਪਕਸੇ ਿੀ ਿਾੜ ੇਿਰਭਾਿ ਤੋਂ 
ਪਬਨਾਂ ਇਕ ਸਧਾਰਨ, ਸਿੈ-ਸੂੰਿ ਰਨ, ਗੈਰ-ਖਤਰਨਾਕ ਅਤ ੇਗੈਰ ਸਰਜੀਕ ਇਲਾਜ ਿੈ। ਇਿ ਿਲਕੇ ਅਤੇ ਦਰਪਿਆਨੀ ਤਣਾਅ ਦੇ 
ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਿਾਲੇ ਿਰੀਜਾਂ ਲਈ ਢੁਕਿਾਂ ਿੈ। ਇਸ ਿਾਸਿੇਸੀ ਦੇ ਸੁੂੰ ਗੜਨ ਦੀ ਪਸਖਲਾਈ ਨਾਲ ਿੇਲਪਿਕ ਫ੍ਲੋਰ 
ਿਾਸਿੇਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਿਜਬ ਤੀ ਅਤੇ ਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਿੁੜ ਿਾਪਸਲ ਕਰਣ ਪਿਚ ਿਦਦ ਪਿਲਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ 
ਅਸਪਿਰਤੀ ਿੀ ਘਟਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਦੇ ਅਰਾਿ ਆਪਦ ਪਿਚ ਲਾਭ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਸਦ ੇਇਲਾਿਾ, ਇਿ ਕਸਰਤ ਅਪਤਅੂੰ ਤ ਪਿਸ਼ਾਬ 
ਕਰਣ ਦੇ  ਅਪਿਸਾਸ ਨ ੂੰ  ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤ ੇਅਸਾਧਾਰਣ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਿਤ ਿੀ ਪਦੂੰ ਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਪਿਸਾਬ ਦੀ 
ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਪਿਿੱ ਚ ਜਰ ਰ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਿੈ। 
 

ਪੇਲਧਵਕ ਫਲੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਕੀ ਿੈ? 

ਿੇਲਪਿਕ ਫ੍ਲੋਰ ਿਾਸਿੇਸ਼ੀਆਂ, ਪਲਗਾਿੈਂਟ, ਿਾਸਿੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤ ੇਫ੍ਾਪਸਆ ਨਾਲ ਬਪਣਆ ਿੁੂੰ ਦੀਆ ਂਿਨ। ਉਿ ਿੁਪਬਸ ਅਤ ੇਕੋਪਕਕਸ 
ਦੇ ਪਿਚਕਾਰ ਿੁੂੰ ਦੀਆ ਂਿਨ, ਅਤ ੇਇਿ ਿੇਲਪਿਸ ਦੇ ਅੂੰ ਗਾ ਨ ੂੰ  ਸਪਿਯੋਗ ਪਦੂੰ ਪਦਆ ਂਿਨ, ਪਜਿੇ ਪਕ ਬਲੈਡਰ, ਯਰੇਥਰਾ, ਰੈਕਤਿ, 

ਫ੍ੀਿੇਲ ਯ ਟਰਸ ਅਤ ੇਯੋਨੀ। 
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ਪੇਲਧਵਕ ਫਲੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨੰੂ ਟਰੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 

 

ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਿੇਲਪਿਕ ਫ੍ਲੋਰ ਦੀਆਂ ਿਾਸਿੇਸੀਆਂ ਦੀ ਪਸਖਲਾਈ ਿੇਲੇ ਆਿਣੀ ਪਿਿੱਠ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦ ੇਿੋ। 
 

ਇਿ ਸਲਾਿ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਪਕ ਿ ਰੇ ਪਦਨ ਪਿਿੱ ਚ ਿੇਲਪਿਕ ਫ੍ਲੋਰ ਦੀ ਿਾਸਿੇਸੀ ਦੀ ਪਸਖਲਾਈ ਨ ੂੰ  ਿਾਰ ਿਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਿਰ 
ਿਾਰ ਪਿਚ ਿੌਲੀ-ਿੌਲੀ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਤੇਜ ਕਸਰਤ ਸਾਿਲ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। 
 

(1) ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੂੰ ਗੜਾਅ ਅਪਭਆਸ (ਿੌਲੀ ਕਸਰਤ) 
ਿੌਲੀ ਕਸਰਤ, ਿੈਲਪਿਕ ਫ੍ਲੋਰ ਦੀਆਂ ਿਾਸਿੇਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਤਣਾਅ ਅਤ ੇਸਪਿਣਸੀਲਤਾ ਪਿਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ। 
(2) ਫ੍ਾਸਟ ਸੁੂੰ ਗੜਾਅ ਕਸਰਤ (ਤੇਜ ਕਸਰਤ) 
ਫ੍ਾਸਟ ਕਸਰਤ, ਨਰਿ ਟਰਾਂਸਪਿਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਿਰਭਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਰ ਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਿਸਾਸ ਨ ੂੰ  ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 
 

ਿੌਲੀ ਕਸਰਤ (ਤਣਾਅ ਧਪਸਾਬ ਅਸਧਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਉਧਚਤ) 
1) ਿਪਿਲਾਂ ਆਿਣੇ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਆਰਾਿ ਪਦਓ, ਅਤ ੇਆਿਣੀ ਸਾਿ ਨ ੂੰ  ਪਨਰਿਲ ਰਿੱ ਖੋ। ਸਾਿ ਨ ੂੰ  ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਰਿੱ ਖੋ। 
 

2) ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਯੋਨੀ ਰ ਿਰੇਖਾ ਦੇ ਿਾਸਿੇਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰੋ (ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਸਟ ਲ ਜਾਂ ਫ੍ਾਰਪਟੂੰ ਗ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣਾ) । 5-10 
ਸਪਕੂੰਟਾਂ ਲਈ ਸੁੂੰ ਗੜਾਅ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਪਸਸ ਕਰੋ, ਅਤ ੇਪਫ੍ਰ 5-10 ਸਪਕੂੰਟ ਲਈ ਆਰਾਿ ਕਰੋ। ਇਿੱ ਕ ਸਿ ਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਇਸਨ ੂੰ  10 ਿਾਰ ਦੁਿਰਾਉ। 
 

3) ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸੈਪਕੂੰ ਡ ਲਈ ਸੁੂੰ ਗੜਾਅ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਪਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਿੋ, ਤਾਂ 5 ਸੈਪਕੂੰ ਡ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਪਸਸ ਕਰੋ ਅਤ ੇ10 ਿਾਰ 
ਦੁਿਰਾਓ। 
 

4) ਿਰ ਪਦਨ ਔਸਤਨ 5-10 ਸੈੈੱਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੁਿਰਾਉਣ ਦੀ ਪਸਫ੍ਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 
 

ਫਾਸਟ ਅਧਭਆਸ (ਅਰਜ ਧਪਸ਼ਾਬ ਅਸਧਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਉਧਚਤ) 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਿਪਿਸ ਸ ਕਰਦ ੇਿੋ, ਤਾਂ ਟੌਇਲੈਟ ਪਿਚ ਤੁਰੂੰ ਤ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਆਿਣੇ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਤ 
ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਕਸੇ ਿੀ ਿਰਕਤ ਨ ੂੰ   ਰੋਕਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
 

1) ਿਪਿਲਾਂ ਆਿਣੇ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਆਰਾਿ ਪਦਓ, ਅਤ ੇਆਿਣੀ ਸਾਿ ਨ ੂੰ  ਪਨਰਿਲ ਰਿੱ ਖੋ। ਸਾਿ ਨ ੂੰ  ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਰਿੱ ਖੋ। 
 

2) ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਯੋਨੀ ਰ ਿਰੇਖਾ ਦੇ ਿਾਸਿੇਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰੋ (ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਸਟ ਲ ਜਾਂ ਫ੍ਾਰਪਟੂੰ ਗ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣਾ) । 1-5 
ਸਪਕੂੰਟਾਂ ਲਈ ਸੁੂੰ ਗੜਾਅ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਪਸਸ ਕਰੋ, ਅਤ ੇਪਫ੍ਰ 1-5 ਸਪਕੂੰਟ ਲਈ ਆਰਾਿ ਕਰੋ। ਇਿੱ ਕ ਸਿ ਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਨ ੂੰ  
5-10 ਿਾਰ ਦੁਿਰਾਉ। 
 

3) ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਿਪਿਸ ਸ ਕਰਦ ੇਿੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਸਰਤ ਨ ੂੰ  ਸੁਰ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
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4) ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਪਨਯਪਿਤਿਾਣੀ ਿੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਿੀ ਜਰ ਰੀ ਿੈ। 
 

Instruments-aided Pelvic Floor Muscle Training 

 

ਕਈ ਿਰੀਜ ਆਿਣੇ ਆਿ ਿੇਲਪਿਕ ਫ੍ਲੋਰ ਿਾਸਿੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਨਾਿ ਨ ੂੰ  ਿਪਿਸ ਸ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਪਜਿੇ ਿਾਿਲੇ ਪਿਚ 
ਿੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ੍ ਇੂੰ ਸਟੂਿੈਂਟ-ਸਿਾਇਤਾ ਿਰਾਿਤ ਪਸਖਲਾਈ ਦੇ ਤਰੀਪਕਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਪਜਿੇ ਪਕ extra corporeal 

magnetic innervation (EXMI), electro-stimulation system, ਅਤ ੇvaginal cone। 
1. Extra Corporeal Magnetic Innervation (EXMI) 

 

ਿੈਗਨੈਪਟਕ ਿਰੇਰਨਾ ਦੇ ਭੌਪਤਕ ਪਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਿੱਕ ਗੈਰ-ਇਨਿੌਇਪਸਿ ਅਤ ੇ ਗੈਰ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਨ ੂੰ  ਜੌਰਜ 
ਇੂੰ ਸਟੀਪਚਊਟ ਆਫ੍ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਜ ਨ ੂੰ  ਜ ਨ 1998 ਪਿਚ ਯ ਐਸ ਫ੍ ਡ ਐਡਂ ਡਰਿੱਗ 
ਐਡਿਪਨਸਟਰੇਸਨ ਦੁਆਰਾ ਿਨਜ ਰੀ ਪਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤ ੇ ਿੁਣ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਤਣਾਅ, ਇਿੱਛਾ ਅਤੇ ਪਿਸਰਤ ਪਿਸਾਬ ਦੀ 
ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਿਆਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਪਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।ਿਰੀਜ ਨ ੂੰ  ਕੇਿਲ ਿੈਡੀਕਲ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ 
ਜਰ ਰਤ ਿੈ, ਅਤ ੇਕੁਰਸੀ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਪਨਯਿਤ ਇਲੈਕਟਰੋਿੈਗਨੈਪਟਕ ਲਪਿਰ ਪਨਕਲੇਗੀ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਿਰਪਕਪਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਰੀਜ 
ਪਸਰਫ੍ ਇਿੱ ਕ ਛੋਟਾ ਪਜਿਾ ਿਾਈਬਰੇਸਨ ਿਪਿਸ ਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੇਲਪਿਕ ਫ੍ਲੋਰ ਦੇ ਿਾਸਿੇਸੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਖਾਸ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ 
ਸਿਰੈੈੱਸਡ ਇਲੈਕਟਰੋਿੈਗਨੈਪਟਕ ਤਰੂੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਜੋ ਿਾਸਿੇਸੀਜ ਦੇ ਸੁਕੜਨ ਅਤੇ ਆਰਾਿ ਪਿਿੱ ਚ ਿਦਦ 
ਕਰੇਗਾ, ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਿੇਲਪਿਕ ਫ੍ਲੋਰ ਦੀਆਂ ਿਾਸਿੇਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਜਬ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
ਇਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਰਸ 8 ਿਫ੍ਪਤਆਂ ਦਾ ਿੋਿੇਗਾ, ਿਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਇਲਾਜ ਨ ੂੰ  ਿਫ਼ਤ ੇਪਿਚ ਦੋ ਿਾਰ, ਿਰ ਿਾਰ 20 ਪਿੂੰ ਟ ਲੈਣ ਦੀ 
ਜਰ ਰਤ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਕਲੀਪਨਕਲ ਿਰਭਾਿ ਿਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਿਨ, ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪਿਿੱ ਚ 
ਸੁਧਾਰ ਿੋਇਆ ਿੈ ਜਾਂ ਿ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੀਕ ਿੀ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਿੈ। ਪਸਰਫ੍ ਕੁਝ ਿਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਫ੍ਾਲੋ-ਅਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੇ ਸਕਦੀ ਿੈ ਉਿ 
ਿੀ ਇਿ ਸੁਪਨਸਪਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕ ਉਿੀਦ ਿੁਤਾਬਕ ਤਰਿੱ ਕੀ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ ਪਕ ਨਿੀਂ। 
 

2. Electro-stimulation System 

 

ਇਿੱਕ ਛੋਟੀ ਪਜਿੀ ਿਰੋਬ ਨ ੂੰ  ਿਰਦ ਿਰੀਜਾਂ ਦੇ ਗੁਿੱ ਦ ੇਪਿਿੱ ਚ ਜਾਂ ਿਪਿਲਾ ਿਰੀਜਾਂ ਦੀ ਯੋਨੀ ਪਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਪਖਆ ਜਾਿੇਗਾ।ਿਰੀਜਾਂ ਦੇ ਿੈਲਪਿਕ 
ਫ੍ਲੋਰ ਦੀਆਂ ਿਾਸਿੇਸੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਕਿਜੋਰ ਿੌਜ ਦਾ ਉਤੇਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਿਜਬ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਜੋ ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਅਸੂੰਤੁਸਟੀ ਅਤ ੇ
ਤਜਰਬੇ ਅਤ ੇਤਣਾਅ ਨ ੂੰ  ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਪਿਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
 

ਇਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਰਸ 8 ਤੋਂ 20 ਿਫ੍ਪਤਆਂ ਦਾ ਿੋਿੇਗਾ. ਿਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿ ਇਲਾਜ ਿਰ ਿਫ੍ਤ ੇ2 ਿਾਰ ਅਤੇ 20 ਪਿੂੰ ਟ ਲਈ ਪਿਲਦਾ 
ਿੈ। ਕਲੀਪਨਕਲ ਿਰਭਾਿ ਿਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਿਨ, ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਅਸੂੰਤੁਸਟੀ ਪਿਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਿੋਇਆ ਿੈ ਜਾਂ 
ਠੀਕ ਿੀ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਿੈ। ਿੈ। ਪਸਰਫ੍ ਕੁਝ ਿਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਫ੍ਾਲੋ-ਅਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੇ ਸਕਦੀ ਿੈ ਉਿ ਿੀ ਇਿ ਸੁਪਨਸਪਚਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਪਕ ਉਿੀਦ ਿੁਤਾਬਕ ਤਰਿੱ ਕੀ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ ਪਕ ਨਿੀਂ।ਿਰੀਜ ਇਸ ਇਲਾਜ ਿਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਘਰ ਪਿਚ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਿਨ। 
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3. Vaginal Cone 

 

ਕੋਨ ਦੇ ਇਸ ਸਿ ਿ ਪਿਿੱ ਚ 5 ਿਿੱ ਖਰੇ ਿਜਨ ਿਨ, ਪਜਸ ਪਿਿੱ ਚ ਿਲਕੇ 20 ਗਰਾਿ ਿਨ ਅਤ ੇਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ 70 ਗਰਾਿ ਿੈ। ਕੋਨ ਨ ੂੰ  ਔਰਤ 
di ਯੋਨੀ ਪਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਪਖਆ ਜਾਿੇਗਾ,  ਇਿ ਸਲਾਿ ਪਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਪਕ ਸਰੀਰ ਪਿਿੱ ਚ ਕੋਨ ਨ ੂੰ  1 ਪਿੂੰ ਟ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਪਖਆ ਜਾਿੇ, 
ਪਜਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਗੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਖੜਾ ਰਪਿਣਾ ਿੋਿੇਗਾ, ਅਤ ੇਸਰੀਰ ਪਿਚ ਿਾਇਆ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕੋਨ ਦਾ ਭਾਰ ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਿਧਾਇਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਕਸਰਤ ਇਿੱ ਕ ਪਦਨ ਪਿਿੱ ਚ ਦੋ ਿਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਿਰ ਿਾਰ 15 ਪਿੂੰ ਟ ਲਈ ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਿੇਲਪਿਕ ਫ੍ਲੋਰ 
ਦੀਆਂ ਿਾਸਿੇਸ਼ੀਆਂ ਿਜਬ ਤ ਿੋਣ ਗੀਆਂ। 
(ਜ ੇਇਸ ਇਲਾਜ ਿਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਈ ਿਰਸਨ ਿਨ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਯ ਰੋਲੋਜੀ ਪਿਭਾਗ ਦੇ ਿੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ੍ ਤੋਂ ਿਤਾ 
ਕਰੋ।) 
ਛੇਵਾਂ ਅਧਿਆਇ: ਿੈਰ ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ - ਬਲੈਡਰ ਟਰੇਧਨੰਿ ਅਤੇ ਬਿੇਵਰੀਅਲ ਥੈਰਪੇੀ: 
ਬਲੈਡਰ ਪਸਖਲਾਈ ਿੁਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬਲੈਡਰ ਫ੍ੂੰ ਕਸਨ ਨ ੂੰ  ਿੁੜ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਪਿਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। 
ਪਸਖਲਾਈ ਸੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਪਿਲਾਂ, ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਿਰੇਕ ਪਿਸਾਬ ਦੇ ਅੂੰ ਤਰਾਲ ਅਤੇ ਿਾਤਰਾ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਨ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾ ਿੌਇਪਡੂੰ ਗ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ  ਤੁਸੀਂ ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਪਸਖਲਾਈ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਪਿਸਾਬ ਦੇ ਪਿਿੱ ਚਕਾਰ ਅੂੰ ਤਰਾਲ ਿਧਾ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, 

ਿਪਿਲਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਗਦਾ ਿੈ ਪਕ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਿਰ ਰੋਜ 45 ਪਿੂੰ ਟ ਪਿਿੱ ਚ ਿਰ ਰੋਜ ਸਿੇਰੇ ਪਿਸਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। 5-15 ਪਿੂੰਟ 
ਬਲੈਡਰ ਟਰੇਪਨੂੰ ਗ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਿਰ 50-60 ਪਿੂੰ ਟ ਪਿਿੱ ਚ ਟਾਇਲਟ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਕੁਝ ਪਦਨ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਗੇ ਪਕ ਿਰ 60 

ਪਿੂੰ ਟਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਸਾਬ ਕਰਨ ਪਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਿੁਸਕਲ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨ ੂੰ  ਿੋਰ 15 ਪਿੂੰ ਟ ਲਈ ਿਧਾ ਸਕਦ ੇਿੋ। ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਇਸ 
ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਪਿਣ ਦੀ  ਜਰ ਰਤ ਿੈ ਅਤੇ ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਿਰ 3-4 ਘੂੰਟ ੇਪਿਸਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚ ੇਨ ੂੰ  ਿਰਾਿਤ ਕਰ 
ਸਕੋਗੇ। ਟਰੇਪਨੂੰ ਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਆਿਣੇ ਿੇਠਲੇ ਿੇਟ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਸਾਬ ਜਾਂ ਿਾਿ ਲੀ ਬੇਆਰਾਿੀ ਿਪਿਸ ਸ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਿੇਠ ਪਲਖੀਆਂ ਪਿਧੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਜਿਾ ਸਕਦੇ ਿੋ 

1. ਆਿਣੇ ਆਿ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਕੂੰਿ 'ਤੇ ਕੇਂਦਪਰਤ ਕਰੋ ਪਜਸ ਦੀ ਤੁਿਾਡ ੇਸਾਰੇ ਪਧਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ, ਿਿਜੋਂ ਖੇਡਣ, 

ਿਿੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਤਿਾਦ ਬਣਾਉਣ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਿੜਹਨ ਜਾਂ ਟੀਿੀ ਦੇਖਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
2. ਬੈਠੋ ਅਤ ੇਇਿੱ ਕ ਡ ੂੰ ਘਾ ਸਾਿ ਲਿ,ੋ ਆਿਣੇ ਫ੍ੇਫ੍ਪੜਆਂ ਪਿਿੱ ਚ ਿਿਾ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਅਤ ੇਬਾਿਰ ਜਾਣ ਤੇ ਫ੍ੋਕਸ ਕਰੋ, ਿਰ ਆਿਣ ੇ
ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਨ ੂੰ  ਅਣਪਡਿੱ ਠ ਕਰੋ। 
 

3. ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਪਿਸਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜਬ ਤ ਇਿੱ ਛਾ ਿੋਿੇ, ਤਾਂ ਿੌਸਲਾ ਰਿੱ ਖੋ ਅਤ ੇਆਿਣੇ ਆਿ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸੋ ਪਕ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪਿਿੱ ਚ ਨਿੀਂ 
ਿੋ, ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
 

4. ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿੇਲਪਿਕ ਫ੍ਲੋਰ ਦੀ ਿਾਸਿੇਸੀ ਦੀ ਪਸਖਲਾਈ ਕਰੋ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਿਸਾਬ ਕਰਨ ਦੀ 
ਇਿੱ ਛਾ ਿੌਲੀ ਿੌਲੀ ਅਲੋਿ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਅਤ ੇਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਿਤਾ ਲਿੱ ਗ ਸਕਦਾ ਿੈ ਪਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨ ੂੰ  ਪਨਯੂੰ ਪਤਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਿਾਡੀ ਸਿਰਿੱ ਥਾ 
ਿਿੱ ਧ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਅਸਪਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਿਰੇਸਾਨੀ ਘਿੱ ਟ ਰਿੀ ਿੈ। 
 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਪਜਆਦਾਤਰ ਿਰੀਜ ਸੋਚਦ ੇਿਨ ਪਕ ਿਾਣੀ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪਿਸਾਬ ਦੀ ਬਾਰੂੰਬਾਰਤਾ ਘਿੱ ਟ ਜਾਿੇਗੀ। 
ਿਾਲਾਂਪਕ, ਿਾਣੀ ਦੀ ਕਿੀ ਨਾਲ ਪਿਸਾਬ ਗਾਿੜਾ ਿੋ ਜਾਿੇਗਾ, ਪਜਸ ਸਕਦਾ ਬਲੈਡਰ ਿਧੇਰੇ ਸੂੰ ਿੇਦਨਸੀਲ ਿੋ ਜਾਿੇਗਾ। ਿਰੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  
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ਉਪਚਤ ਿਾਤਰਾ ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਣੀ ਿੀਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤ ੇਸੌਣ ਤੋਂ ਦੋ ਘੂੰ ਟੇ ਿਪਿਲਾਂ ਿਾਣੀ ਿੀਣਾ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਪਜਸ 
ਕਾਰਣ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂੰ ਪਖਆ ਘਟ ਜਾਿੇਗੀ। 
 

ਿਰਿਾਨਗੀ 
ਯ ਰੋਲੋਜੀ ਪਡਿੀਜਨ ਦੇ NTEC 

ਸਰਜਰੀ ਪਿਭਾਗ ਨੋਰਥ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਿੌਸਿੀਟਲ  
ਿਾਂਗਕਾਂਗ ਯੁਰੋਲੋਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਯ ਰੋਲੋਜੀ ਨਰਪਸੂੰ ਗ ਚੈਿਟਰ 

ਿਾਂਗ ਕਾਂਗ ਕਾਲਜ ਆਫ੍ ਯ ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਨਰਪਸੂੰਗ  
 

10,000 ਕਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਛਾਿਣ ਪਿਚ ਿਿੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰੀਿਾਨ ਿੀ ਦੇਕਪਸਨ ਦਾ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੂੰ ਨਿਾਦ 
 

ਸਿਾਇਕ ਯ ਪਨਟ: 
ਨਾਰਥ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਿਸਿਤਾਲ ਚੈਪਰਟੇਬਲ ਫ੍ਾਊਂਡੇਸਨ 
 

2012 ਦਾ ਦ ਜਾ ਐਡੀਸਨ 
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