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 خاتمہ داضبط  ضعفِ  دےپیشاب 
 عالج دامسلسل البول  بکثرت تے تیز رفتار مسلسل البول

 تعارف 
عورت  جنی. اےفیصد  60٪ توں 17٪شرح  دی وقوع جدے، اےمسئلہ  عالمی اک ضعِف ضبط دا یشاب ےدخواتین 

 ہوندا ندازیاده ام ہون دامتاثر  توںضعِف ضبط  یدپیشاب   انوں تے ممکنہ طور ای اونا ہوندی اے، عمر زیاده دی
س یا تے، نے متاثره توںضعِف ضبط  دےپیشاب  توں زائد عورتاںملین  10 دے اندازے دے مطابق امرکہ. اے

 الگت دیبلین ڈالر  2.6 ساالنہ دے وچری اخراجات داسر دی وجہ توں سماجی مسائل ہون والے توںوجہ  دیبیماری 
 اے۔ آندی

 1000کہ  لگیاپتہ  نوں. محققین دے وچ شائع کتا گیا سی 1988 پہال مطالعہ ضعِف ضبط تے، دے وچنگ داہانگ 
دے  پیشاب  طور تے واضح، وچ دہائی دی 1990. سیضعِف ضبط  نوںفیصد  3صرف  دے وچ اںزائد مریض توں

فیصد  21 توںفیصد  13 دے وچتناسب  دےخواتین متاثره  توںِاس  تے ہویااضافہ  مریضاں وچدے  ضعِف ضبط
 .ایاضافہ ہو

، جوان، بڈھے لوگاں تے عالوه تےجوان کہ  چلیاپتہ  توںمطالعہ  اک گئے دے وچ کتےنگ دا، ہانگ دے وچ 2006
نگ دا، ہانگ توںبدقسمتی  ۔نے اںسکدیمتاثر ہو  توں ضعِف ضبط دےپیشاب بھی  خواتین دی اتوں تےعمر  دیبیس 

 دالگ نوزیاده تر خواتین  تے، کردیں نئ تصوروی بیماری  نو ضعِف ضبط دےپیشاب زائد خواتین  توں 78٪ دے وچ
 دے واسطےخواتین طبی عالج فیصد  28صرف . اے باعث داشرمندگی بہت  کرنا گل دے وچکہ اس بیماری  اے

 دے بارے وچکہ اس بیماری  سمجھدی نےخواتین  7٪ دینگ دا، ہانگ وچ اینا دے. کردی نےمشوره  نالڈاکڻر 
 .اےفی دابنیادی تعلیم 

واسطے  بڑھان نو صحت مندی دیخواتین  دے وچنگ داہانگ  عملہطبی  ساڈا، ہوئے رکھدےمدنظر  نو سب اس
 دی کرنمقابلہ  دا  ضعِف ضبط دےپیشاب  نوکہ خواتین  نے رئے لکھ واسطے ِاس  کتاباسی اے . اےامید ُپر

طبی  از جلدخواتین جلد متاثره  دے بارے وچکہ اس مسئلے  نے کردےامید  تے نالے، دےجا س دیحوصلہ افزائی 
 ۔خوشگوار زندگی حاصل ہو تےصحت مند  اونا نوتاکہ  کرن طلبعالج 

 
  ڈویژن آف یورولوجی، نارتھ ِڈسڻرکٹ ہسپتال

 نگ ہاوانژیکنسلڻنٹ 
 

 اثر؟ تے ایدا ضعِف ضبط داپیشاب : اولباب 
 تعریف دی ضعِف ضبط دےپیشاب 
غیر  دیپیشاب  توںیتھرا "یور کردی اےبیان ِاس طرح بین االقوامی تسلسل سوسائڻی  نو ضعِف ضبط دےپیشاب 
 ."یتداش دی ِاخراج ِارادی

 
 عمل عمومی داپیشاب 

 نالمطابق آسانی  دےمرضی  دیانسان  تے، اے داروک سک نوپیشاب " نال "آرام مثانہ، صحت مند ڻھیک ڻھاک ِاک
ہونا  داپیشابی نظام بہترین  اک دے نالاعصابی نظام  ےاچھ کاحاصل کرن لئے،  نو عمل. اس اے کردا اب خارجپیش

 ۔اےضروری 
کر  ابپیش بار 8توں  6تقریبا  وچدن  ِاک تے، اےذخیره کر سکدا لی لیڻرم 500توں  300 داپیشاب  مثانہعام بالغ  اک

متعلق  دےپیشاب  وچاعصابی نظام دماغ  تے اے کرداذخیره  ملی لیڻر 200تقریبا  داپیشاب  مثانہ جدوں. اے سکدا
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 لوگ تے، عام طور توں مدد دیپڻھوں  دے یوریتھرل تےپڻھوں  دےفلور  پیلویک. اے کرداشروع  پیجھنا اتاحساس
توں  300 دےآہستہ آہستہ پیشاب  مثانہ جدوں ۔برداشت کر سکدے نے تک زیاده دیر دےمضبوط کر نو اںپڻھ ایناں
 ۔آں کرنپیشاب  دے لبپیشاب خانہ  ِاک اسی تے، اے داروک نولی لیڻر م 500

 
 قسماںعام  دیضعِف ضبط  دےپیشاب 
 ضعِف ضبط داپیشاب  سڻریس .1
. خاص اے جاندیہو قابلیت کمزور  اوریفیس دییوریتھرال ، توںوجہ  دیفی قوت دانا دیپڻھوں  دےفلور  پیلویک
کھانسی، کہ  توں، جیاے ہوندااضافہ  وچدباؤ  نیاندرو دےپیٹ  جدے وچدوران  اں دےسرگرمی ایحو جئی تےطور 

قدرتی پیدائش،  جو. خواتین اے سکدا لدانباہر  تےطور  ِارادیغیر  نو، پیشاب کناچُ بھاری اشیاء  فر بھاگنا یاہنسنا، 
 توںضعِف ضبط  دےہوں، پیشاب  وچعمر  مینو پاز دی، یا نگزری ہو توںتجربات  جیسی بیماریاں دےا، ُتسیموڻ

 ۔نے سکدیممکنہ طور پر زیاده متاثر ہو 
 ضعِف ضبط داپیشاب  ارجنٹ .2

 پے لوڑدی اچانک  پیشاب کرناں نو باعث، مریض توں تنگیغیر معمولی زیاده حساسیت یا  توںضرورت  دیثانے م
ہجے  وجوہات، مناسب نےبنیادی  سزدیزیاده تر  دے. جیسا کہ اس قسم نوں خراب مسانہ کہندے نےج، ِاے یسکد
 یوروتھرل، دےطور  دے. مثال نے ہوندےواقع  توںوجہ  دیدیگر بیماریوں  کچھلیکن  ۔دےجا س کتے نئمعلوم  تیکر

ضعِف تے نالے، نےعالمات  دی خراب مثانے دےپیشاب چوٹ  دیہڈی  دیانفیکشن، ذیابیطس، اسڻروک یا ریڑھ 
 بھی۔دی بیمادی  ضبط 
 ضعِف ضبط داپیشاب مخلوط  .3

 ۔نے سکدےمتاثر ہو  نالضعِف ضبط دونوں  دافوری پیشاب  تےضعِف ضبط  داپیشاب  سڻریسمریض 
 ضعِف ضبط داپیشاب  دابہاؤ  زیاده .4

حد  وچمثانے  توںوجہ  دیعام)  وچ وںوٹ (مرددادائمی ر دی اوریفیسیوریتھرل یا تنگ ہونے  دے پڻھوں دے ثانےم
 دیحتی کہ مسلسل البول  اے سکداپیشاب خارج کرتے غیر ارادی طور  مریض. اے جاندازیاده پیشاب جمع ہو  توں
اعصابی  دےپیشاب کمی زیاده تر  دیتنگ ہون  دےپڻھوں  دےمثانے  ۔ئےئی ضرورت محسوس بھی نا ہوئی ہونو

 حالت ذیابیطس اے. اے یہوند توںوجہ  دیبیماری  دی رپالسیاُتسییا پروسڻیڻیک ہ یورینری ریڻینشنکراِنک نظام یا 
 .اےعام  وچ اںر لوگداش دے

 ضعِف ضبط داپیشاب فنکشنل  .5
 توںوجہ  دیِدقت ، لیکن مریض اے ہوندیپیشابی فنکشن  تےنارمل حساسیت  دیپیشاب  وچ اںمریض دےاس قسم 
، معذوروںبزرگوں،  ۔اے جاندامتاثر ہو  توںضعِف ضبط  دےپیشاب  توں، اس وجہ پانداجا  نئلئے  دےپیشاب 
 ۔اے سکداضعِف ضبط ہو  دافنکشنل پیشاب  وچ مریضاں دے رتھروپیتھیآ تے الزاییمر

 
 اثر دا ضعِف ضبط دےپیشاب  اں تےمریض

 :جسمانی پہلو
 ۔اے سکدار ہو داش دایوریتھریس  تےممکنہ طور  مریض•
 .اے سکداسبب بن  دایڻائڻس ڈرم، نقصان یا جو کہ ڈائیپر ریش، اے دیگزر توںِجلد لمبی جلن  توںوجہ  دیپیشاب  •

 :اثرنفسیاتی 
 ا او، لہذاے سکدیتک پہنچ  ُوجاںپیدا ہون والی ُبو د توںوجہ  دیضیاع  دےکہ پیشاب  اے رہنداڈر لگا  اں نومریض •

 .دے رہندے نےفکر مند محسوس کرت اوقاتاکثر تے نے دےکمی رکھ ایدیاحس دےاعتماد 
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 ۔نے کتراندے توںکرن بات او دوجاں دے نال گل اس طرح ئی عزِت نفس نئی، نوونا دی کہ ا اے لگدا نو مریضاں •
 تےخاندان نے ُتسی دے وناا، وچ مریضاں. کچھ دل نئی کردا داحصہ لین  وچ اںسماجی سرگرمی دا اںکچھ مریض•

 .اے سکداتعلق خراب ہو نال دےدوستوں 
 خاندانی پہلو:

 نال دےنے ہمسفر ُتسیاس طرح  یا سیکس نو کم کر دیندے نے،بچن لئے جنسی عمل  توںشرمندگی  مریضکچھ • 
 .دیندے نےبرباد کر  نوتعلقات 

انحصار  تےتے اُ نے خاندان ُتسیلئے  دے دیکھ بھال دیذاتی حفظان صحت  دے یناا نو اںمریضلگے  توںکچھ بستر• 
 .نے دےگزر توں اقتصادی بوجھ تےمخصوص، ذہنی  ِاکبھی  والےخاندان  ِاس لئے، اے ہوندیضرورت  دی کرن

 
 عالج تے، تشخیص وحاتوج دیضعِف ضبط : مباب دو

 
 تعریف دی ضعِف ضبط دےسڻریس پیشاب 

 کردیاضافہ  وچاندرونی دباؤ ہو جیڑی اخراج  اددوران پیشاب  دےسرگرمیوں یسی دا مطلب اے ک اضعِف ضبط 
 .ُچکنا بھاری اشیاءدوڑنا یا ، ہنسناکھانسی،  کہ جیسا، نے

 وحات: وج دیضعِف ضبط 
ہو  صالحیت کمزور دیکنڻرول  دے یفیساور یتھرل، یورتوںوجہ  دیفی قوت اکنا دی ںپڻھو دے پیلویک فلور. 1

کہ  جیسا، نے کردیاضافہ  وچاندرونی دباؤ  جیڑیدوران  دے اںسرگرمی ہو جئیاےا تے. خاص طور اے جاندی
 ۔اے سکداباہر نکل  تےغیرارادی طور ، پیشاب چکناکھانسی، ہنسنا، دوڑنا یا بھاری اشیاء 

 ہوفی اکطاقت نا دینرم ڻشو  دے سانویوروتھرا مُ  تے، اے دیاسڻروجن خارج کرکم  عورتبعد،  دے مینو پاز. 2
 .اے جاندیہوصالحیت کمزور  دیقابو پان  دی یفیساوریوریتھرا  دے، لہذا اس طرح اے جاندا

 
 نے دےکر اضافہ وچن داام دے بڑھنے ضعِف ضبط دےپیشاب جو  عناصر
 ے امکانات ہوندے نےدوہر دے متاثر ہون توںضعِف ضبط  دےپیشاب  وچعورت  وچمقابلے  دےرد م. 
 اے ہوندیبار حاملہ  ِاکجو ورت ع 
  اے ہوندیزیاده بار بار حاملہ  توں ِاکعورت جو 
 تاںعور مینو پاز دے بعد 
 افراد موڻے 
  مریض دےذیابیطس 
  ومیڻہیسڻیریک، مثال ئی ہوئےہو سرجریپیلویک  یجیدعورت 
 ·قبض 

 
 عالمات
رنل ڻ، ناکمکڻوریشن ، بکثرت توںوجہ  دی مکڻوریشنفوری  نو اںفیصد مریض 60، تقریبا وچنگ داہانگ 

 .اے داسامنا کرنا پڑ دامسلسل البول  تےضعِف ضبط  دےاینوریسیس، پیشاب 
 عالمات: ابتدائی
پیشاب  تےغیر ارادی طور  تے اے ُچکدایا بھاری اشیاء  اے دا، دوڑاے دا، ہنساے داپہلی دفعہ کھانس مریض جدوں
 دیپکن ییا سینیڻری ن ڈائیپرز تے، یہوند نئیمحسوس زیاده ہچکچاہٹ  تےعام طور  نو مریضاں. اے آندانکل 
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 .ہوندی نئیضرورت 
 انڻرمیڈیٹ عالمات

 تےتعداد  دیضعِف ضبط  دےپیشاب . اے پڑدی ضرورت دیاستعمال کرن ڈائیپرز یا سینیڻری نیپکن  نو مریضاں
 .اے جاندااضافہ ہو وچمقدار دونوں 
 شدید عالمات

 حرکت ہلکی جئیبہت  ِاکونکہ کی، اے پڑدیضرورت  دیبیشتر ڈائیپرز یا سینیڻری نیپکن استعمال کرن  نو مریضاں
ِسمڻتے ہوئے  شرم گاه تےرس نا مثانہ، یوریتھُتسی دا مریضاں. اے جانداخارج ہو پیشاب  وچمقدار  وڈی بھی بڑی توں

 .نے ندےمحسوس ہو
 

 اثر دا سڻریس ضعِف ضبط
 جسمانی پہلو

 دے جسم توں پیشاب دی بدبو آندی اے۔  اینا، اے پیندا اکرنپکن استعمال یسینیڻری ن نو مریضاںجیسا کہ 
طرح  ایس کراں گی، نومریض جنسی عمل  . کچھ خاتوننےانفیکشن بھی بہت عام  تھرلییور تےانفیکشن  دےلد جِ 

 ..چھڈاں گیبرباد کر  نوتعلقات  نال دےنے ہمسفر ُتسی
 نفسیاتی پہلو

بچن  توںاضافہ ہوگا. شرمندگی  وچہوئے نفسیاتی دباؤ  دےبڑھ دے مریضاں، توںوجہ  دی بہاؤ ارادیغیر  دیپیشاب 
بہت نقصان  نوے مزے دزندگی  دی اینا، جو کراں گےنا وقت کم ُتسی داباہر جان  تےطور  ارادیغیر  اولۓ  دے

 داپڑن  وچزیاده ڈپریشن  50نسبت ٪ دی توں جوڑوںصحت مند  وچ مریضاںسڻریس ضعِف ضبط والے . وے گاپہنچا
 .اے ہوندا نداام
 

 طریقے دےتشخیص کرن  دی ضعِف ضبط دےپیشاب 
 اونا توں مریضاں. ڈاکڻر اے سکدیمدد مل  وچشناخت  دیضعِف ضبط  دےپیشاب   توں ریکارڈتفصیلی طبی  ِاک
وه  آیا، ضعِف ضبط  داپیشاب ت، اعاد دی، بشمول پیشاب اے وچھداپ وچبارے  دےرڈز اکمتعلقہ میڈیکل ری دے

بیماری، ہائی بلڈ  دیدل  مثال دے طور تے( بیماریاںطویل مدتی  اینا نو کوئی یا تے اے چکاگزر  توںسرجری 
نامی اک  اثرات" دے ضعِف ضبط دےپیشاب  تےُدشواری  دیپیشاب " نو مریضاں. نےپریشر، ذیابیطس، وغیره) 

 دیمدد مل وچ طور تے سمجھنےبہتر  نوحالت  دی مریضاں نوطبی عملے  توں، جس اے جانداکہا  نو پرنیسوالنامہ 
 .بھیاجازت  دی کرندرست تشخیص فراہم  تے اے

 
 معائنہ طبی

ڈاکڻر پیٹ تے جسم  دے نچلے حصے دا معئنہ کرے گی، اے ویکھن واسطے کہ پیلویک عضو ِسمڻا ہویا تے نئی تے 
 پیلویک فلور دے پڻھوں دی ریلیکسیشن ڈگری پتا کرے گی۔

 
 روزانہ وائڈینگ

روزانہ وائڈینگ ِاک ساده تے آسانی نال ُپر کیا جان واال ریکارڈ اے  جیڑا طبی عملے نوں مریضاں دے پیشاب کرن 
دا تجزیہ تے عالج دی منصوبہ بندی وچ مدد دیندا اے. مریضاں نوں صرف اونا چیزیں نو ریکارڈ کرنا ہوندا اے کہ 

قدار وچ پتا، پیشاب دے اوقات نو ُپر کتا جائے، تے پیشاب دے گزشتہ ِتن ِدناں دے دوران اوناں نے کی ِپتا تے کنی م
ضعِف ضبط دی مقدار تے حالت دا بھی ریکارڈ رکھا جائے. (براه مہربانی روزانہ وائڈینگ دے بارے وچ مزید 
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 مالحظہ کرو۔) 4معلومات دے لئے باب نمبر 
 

 مطالعہ ڈائنامکویور
 تے اے جاندا کتالئے استعمال  دے کرنتعین  دال فنکشن تھررییو تے مثانے دے مریضاں تےامتحان عام طور  اے

 آدھے ِاکتقریبا  اے. نے حاصل کردی پری اوپریڻو ایویلویشنجو  اے ہوندامناسب  لئے دےخواتین اُن  تےعام طور 
 .ہوندی ئیضرورت ن دیرہن  وچہسپتال  لئے ایدے تے اے ہوندا امتحان غیر جراحتی ا جیاچھوڻ ِاک محیط تے ےگھنڻ

 وچمقعد  تے یوریتھرا دے مریضاں عملہدوران، طبی  دےامتحان  لئے دےصحیح اندازاه لگان  دادباؤ  وچمثانے 
 اس لئے جراحی ،اے ہوندیمختلف  تےشخص  ہرشدت  دیضعِف ضبط  دےپیشاب  کیونکہ. اے دارکھ کیتھیڻرز

  مریضاںبنیادی مقصد انفرادی  دا. لہذا، اس امتحان ئے گیہو  توںالگ طرح  جئی بنیاد پر تھوڑی دی انفرادی حالتوں
 دا ریلیکسیشن ڈیگری دیل نرم ڻشو پڻھوں یا یوریتھر دےپیلویک فلور  تے اےپتہ لگانا  داوجہ  دیضعِف ضبط دے

 .اے لگانا اندازه
 

 عالج
 مریضاںفیصد  20. صرف نے سکدیمؤثر فائده حاصل کر ِاک توںزائد خواتین غیر جراحی عالج  توںفیصد  80  

 نئی یبہتر وچحالت  دی اینا توںاس دوران غیر جراحی عالج  تے، اے ہوندامسئلہ سنجیده  داپیشاب روکن  نو
بارے  دے. (غیر جراحی عالج نے سکدیغور کر  تے کرنجراحی عالج حاصل  او وچحاالت  ایہو جئے. سکدیہو

 .)ویکھو 6 تے 5لئے برائے مہربانی باب  دےمزید معلومات  وچ
 

 جراحی عالج
پڻھوں  دےمقصد پیلوک فلور  داعالج  دے. جراحی اے ہوندیضرورت  دیسرجری  نو مریضاںخواتین  20٪صرف 

جا  کیصالحیت حاصل  دی کرنکنڻرول  نوتاکہ پیشاب  اے ہونداتنگ کرنا  توںاندر  نونکڻرز فیل سیوریتھر تے
 .ےکس

 ِاک وچجسم  دے. ڈاکڻر مریض اےریشن ُتسیجان واال   کیالئے ڻیپ سرجری عام طور پر  دےعالج  دےضعِف ضبط 
، اس ےکمضبوط بنایا جا س نوموجود نرم ڻشو  وچوسط  دے یوریتھرل تےپڻھوں  دےگا تاکہ پیلِوک فلور  پاوےڻیپ 
 سکداا جا دیعالج  داتکلیف  دیضعِف ضبط  تے اے سکدیصالحیت بڑھائی جا  دی کرنپیشاب ضبط  دیمریض  توں
 .اے
 تے، لیکن مجموعی طور اےمختلف  جیاطریقہ تھوڑا  دامعطلی  تے. قیمت نےڻیپ دستیاب  دےکئی قسم  وچٹ دیمار

 .اےہی و جیا ِاکاثر تقریبا 
 

 اقسام دیسرجری 
 ڻیپ فری ویجائنل-ڻینشن. 1
 اےفوری: تےساده :• نےفوائد مندرجہ ذیل  دےای. اےکم نا گزیر سرجری  توںکم  ِاکفری ویجائنل ڻیپ -ڻینشن 

زیاده فوائد  دے، اس سرجری وچمقابلے  دے. روایتی سرجری اے سکدیمکمل ہو وچمنٹ  30سرجری تقریبا 
 درد. تھوڑا جیا تےر، کم پیچیدگیاں، چھوڻے زخم کالئیے کم وقت در دے، بحالی نے

 · اے سکداا جا دیدوران مقامی اینیستھیسیا استعمال  دےمحفوظ ۔ اس سرجری. 
  اےیکھی گئی وفیصد تک  90 توں 85شرح  دیمیابی اک دیبہتر اثر. اس عالج. 
 ڻرانسیوریتھل انجکشن دے. بلکنگ ایجنٹ 2
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بایوڈیگریڈیبل سوجن ایجنٹ انجیکشن ڈالے گا  وچوسط حصے  دے مکوسہتھرل یدوران، ڈاکڻر یور دےاس سرجری 
سرجری  اے. سکدا اےا جا یکڻھیک  نوپس ضعِف ضبط  بناندے نے۔مضبوط  نویوریتھرا  جیڑا سکےبلج بنایا  ِاکتاکہ 

 توں، لہذا مریض اسی دن ہسپتال اے ہوندا ئیئی زخم نوک توںاس  تے اے سکدیجا دیبھی  توںمقامی اینیستھیسیا 
 .فارغ ہو جاندا اے

 : نے سکدےقابو کر  نوسڻریس  دیتحت مریض ضعِف ضبط  دے نات جاکدو اہم ن
 : کرومیڈیکل مدد تالش  تے ووڻیں توڑاکنفسیاتی ر. 1

 گل اتے دےلئیے اس بیماری  دےونکہ زیاده تر خواتین یک، نےآئے  کردےنظر انداز  نومریض ہمیشہ ضعِف ضبط 
بیماری بزرگوں  دیکہ ضعِف ضبط  اے ہوندیغلط فہمی  اے نو وں. بہت لوگاے ہونداباعث  داکرنا بہت شرمندگی 

دے عالج نا کروایا جائے یا ہچکچاہٹ  ایداکہ  نے دےیا تو منفی سوچ رکھ او، لہذا اےلئے عام جسمانی رجحان  دے
تک مریض  جدوں. دراصل، نے کردےتاخیر وچعالج  دےبدانتظامی  دی، یا پھر پیشاب مارے اینو مندے ای نئی

فوری عالج کروائے،  تےمطابق چلے  دے مشاورتپیشہ ورانہ  دیڈاکڻروں  تےکرے  توںسامنا بہادری  دابیماری 
براه  ے،تنےنے اندر دیکھی ُتسیعالمات  دیہی ضعِف ضبط  توںپہلے  ُتسی۔ اگر اے سکدیبیماری ڻھیک ہو اےتو

ملے گی  ئیمدد ن وچ کرندور  نوصرف عالمات  توانو توں. اس کرومشوره  توںطبی عملے  تے جاؤمہربانی ہسپتال 
 بھی مدد ملے گی. وچبہتر بنانے  نو کیفیت دیزندگی  تواڈیبلکہ 

 فروغ دینا نواچھی عادتوں  تےتفصیالت پر توجہ دینا  دی. زندگی 2
  ملی لیڻر. 200 وچ. ہر کپ پیوکپ پانی)  8 توں 6اچھی مقدار روزانہ ( ِاک دیمشروبات 
  ،پرہیز کرو توںشراب وغیره  تےفی اکسگریٹ نوشی. 
 پاخانہ آئے۔ تےپیشاب  نوتوا توںتا کہ باقاعدگی  لو وچروزانہ اچھی مقدار 
  رئےہ ڻھیک مثان تواڈاتا کہ  کرومشق  دییوریتھرل پڻھوں تےپیلِوک فلور پڻھوں. 
 بچیں. توںے ُتسیموڻ تے ،دوتوجہ  تےنے وزن ُتسی 

 :بناؤکم از کم اتنا استعمال ضروری  داپانی 
 

 استعمال داپانی  وقت
 ملی لیڻر) 400دو کپ ( ناشتہ

 ملی لیڻر) 200کپ ( ِاک وقت دےسہ پہر 
 ملی لیڻر) 200کپ ( ِاک وقت دےکھانے  دےدوپہر 

 ملی لیڻر) 200کپ ( ِاک نال دےچائے  دیشام 
 ملی لیڻر) 200کپ ( ِاک نال دےکھانے  دےرات 

 Eight cups (1600ml) تےمکمل طور 
 .پیوگھنڻے پہلے پانی نہ  2توں*** بستر پرجان 

 
 

 عالج تےتشخیص  دیے (اوور ریئکڻو بلیڈر) مثانباب تین: خراب 
 

 تعریف  دیے مثانخراب 
بیماری پیشاب  اےکہ  اے جاندا کیاخیال  اے تے، لیکن عام طور اےتک نامعلوم  ہجےدرست سبب  داے مثانخراب 

 ےت ئےارجنٹ مکڻوریشن ہو نومریض  جدوں، تےطور  دے. مثال اے ہوندی توںوجہ  دیخرابی  دیراستے  دے
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، اے ہوندالئیے پیشاب روکنا ناممکن  دے، مریض وچ. شدید حالتوں اےضرورت  دیڻوائلٹ جان  تےفوری طور  ونوا
عالمات پائی  دیمکڻوریشن  رنلڻناکتےمکڻوریشن  فریکوئنٹ وچ مریضاں. کچھ اےسبب بنتا  داضعِف ضبط  اے تے

 .نے جاندی
ہ مثانعام  ِاک. اے سکدال اکباہر ن توں جسم تےجگہ  تےمناسب وقت  نوپیشاب  تے اے سکداہ پیشاب ذخیره کر مثان

اعصابی  ےت اے کرداپیشاب ذخیره  وچفی مقدار اکہ مثان جدوں. اے سکدانے اندررکھ ُتسیملی لیڻرپیشاب  500-300
 دیے مثاننے ُتسی نو مریضاں دےے مثان. تاہم، خراب اےوقت  دا کرنباتھ روم استعمال  اےکہ  اے ندانظام بتا

، مثال اے کردابھی پیشاب ذخیره  وچچھوڻی مقدار ِاکصرف  انہمث دا مریضاںکہ اگر  یناا. اے ندامسلہ آ وچاسڻوریج 
ناگزیر  اے. اے پڑدادباؤ  تےے مثان وچنتیجے  دے، جس نے جاندےپڻھے اچانک اکڑ  دیے مثانملی لیڻر،  50-100

 دامکڻوریشن  رنلڻناکتےئنٹ مکڻوریشن وکفری نال نال دےپھر بار بار مکرورشن  تےارجنٹ مکڻوریشن، تے طور 
مبتال ہو  وچبیماری  دیضعِف ضبط  توںوجہ  دی، مریض پیشاب نا روک پان وچ. کچھ شدید حالتوں اے داباعث بن

 ۔ اے جاندا
 
 

 ·:عالمات
 زیاده پیشاب کرنا). توںدوران آڻھ مرتبہ یا اس  دے(دن ئنٹ مکڻوریشن وکفری• 
 پیشاب کرنا). وچچھوڻی سی مقدار  ِاکاحساس آنا، لیکن عام طور پر  دا(پیشاب ارجنٹ مکڻوریشن • 

 پیشاب کرنا). واریزیاده  توں ِاکیا  ِاک وچ(رات مکڻوریشن  ناکڻرنل
 نتیجہ (ضعِف ضبط). دااچانک پیشاب  وچغیر معمولی پیشرفت  دیپیشاب •  

 
 ؟ اےن اکزیاده ام دامثانہ خراب ہون  داک 

، تمام گل تے اے وے کہ. اصل اے سکداہی مثانہ خراب ہو  دا اںبزرگ تےکہ صرف خواتین  نے دےبہت لوگ سوچ
خواتین  وچمقابلے  دے، مردوں تے. عام طور اے سکدابھی مثانہ خراب ہو  دابچوں ، مرد یا عورتوں  اینا کہعمروں، 

اضافہ  وچواقعات  دےاس طرح  وچ اںبعد مرد دےعمر  دیسال  70، لیکن نے جاندےنات پائے اکزیاده ام ایدے وچ
، مثال اے پڑداسامنا کرنا  دادیگر مسائل  نال دےنظام  دےپیشاب  نو اںکہ بزرگ اے جانداا دیخیال  اے. اے جاندادیکھا 

۔ ضعِف ضبط خراب اے اندنات بڑھااکام دے کرنبینگن پروسڻیڻک ہائیپرپلسیا، جو کہ مثانہ خراب  تےطور  دے
 دےمردوں  وچ مریضاں. تاہم، خواتین اے یہوند نو مریضاںتہائی  ِاک یڑی، جاے ِاکوں وچعالمات  دیمثانے 

 بے  دیپیشاب  وچ مریضاںفی صد مرد  16تقریبا  تے، اے ہوندا ناکزیاده ام 50٪ دابیماری  دیمقابلے ضعِف ضبط 
 .اےچینی یا ضعِف ضبط 

 
 ؟اےعام بیماری  ِاکخرابی  دیا مثانے یک

زائد افراد اس  توںملین  50 وچمطابق، دنیا بھر  دےاعداد و شمار  دے. امریکہ اےعام بیماری  ِاکخرابی  دیمثانے 
 تےدمہ، ذیابیطس  جیسا کہ، نےبرابر  دےعام بیماریوں  دوجیواقعات تقریبا یدے ا تے، نے ندےمتاثر ہو توںبیماری 

 400،000 وچہانگ کانگ کہ  اے جاندااندازه لگایا  اےمطابق  دےنگ یورولوجیکل ایسوسی ایشن اکڈپریشن. ہانگ 
 دےعالج  تےعالمات  یدیا نو، لیکن عوام اےبیماری بہت عام  اے. اگرچہ نےر اکش دازائد لوگ ضعِف ضبط   توں

کہ  اے ہونداظاہر  توںاعداد و شمار  دےیورولوجیکل ایسوسی ایشن  دےنگ دا. ہانگ اے ہوندابہت کم پتا  وچبارے 
نے  مریضاںزیاده  توںفیصد  75 تے، اے ئیئی اندازه ہی نوک وچبارے  دےخرابی  دیمثانے  نو مریضاں ٪90

. اےکہ عالمات عام جسمانی رجحان  اے نےر کاش دااکثر اس غلط فہمی ینا وچ . اکتا ئیمشوره ہی ن کدی توںڈاکڻر 
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 ندےتاخیر دی نو، جو نہ صرف عالج نے کردےنظر انداز  نومریض اس مسئلے  ، بہتتوںوجہ  دیغلط تصورات  اینا
 .اے پڑدازیاده پیچیده عالج کروانا  نو مریضاں، وچ. نتیجے ےن کردےبلکہ حالت مزید خراب بھی  نے

 
 اثر داخراب مثانے 
بہت  نوفیت یک دیزندگی  دی ینا، ااے دااہم منفی اثرات رکھ تےجسمانی یا نفسیاتی صحت  دے مریضاںخراب مثانہ 

 .اے نداکم کر دی
 جسمانی پہلو

 دےفریکچرکروانے  تےگرنے  توں، اس اے ہوندیضرورت  دیجلدی جانے  وچباتھ روم  نو مریضاںجیسا کہ 
نی ُتسی. کچھ خاتون مریض نےیوریتھرل انفیکشن بھی بہت عام  تےانفیکشن  دےلد . جِ نے جاندےنات بھی بڑھ اکام

 .اے جانداازدواجی تعلق برباد ہو  دا اینااس طرح  تےدی نے کم کر نوسیکس الئف 
 نفسیاتی پہلو

 وچنفسیاتی کشیدگی  یہوئ دیبڑھ دی مریضاں، توںوجہ  دیغیر جانبدار رساو  تےمکڻوریشن  ارجنٹ دیمریض 
 دے OAB توںگریز کرے گا، اسی وجہ  توںغیر معمولی طور پر باہر جان  اوبچن لۓ  توںاضافہ ہوگا. شرمنده ہون 

 ناکڻرنل. اے ہوندان اکزیاده ام 50٪ دار ہونے اکش داڈپریشن  وچمقابلے  دےیوں نالصحت مند  وچ مریضاں
 دی کرنم اکدوران  دے، اس طرح روزمره اے دیبھی متاثر کر نوفیت یک دینیند  دی مریضاںدے مکڻوریشن 

 .اے ندیکم کر دی نورکردگی اک
 

 تشخیص دیخراب مثانے 
 ائریوکنا وچبارے  دےطبی تاریخ 

فیصلہ کرے گا کہ آیا  اےوه  تےائری کرے گا، وکنا وچبارے  دےمجموعی حالت  تےطبی تاریخ  دیڈاکڻر مریض 
زیاده پانی پینے یا ڈائروڻیکس  توںضرورت  جیسا کہ، نے توںوجہ  دیے عوامل جمسائل دو دےاسڻوریج  دیپیشاب 
 .توںوجہ  دیلینے 

 یہتجز داخون  تےپیشاب 
اس لئیے بھی کہ دیگر پیشاب  تے اے جانداا یکلئیے  دےل  پڑداجانچ  دیافعال  دیگردوں  یہتجز داخون  تےپیشاب 

 .ےکقابو پایا جا س تے نیفرائڻسئڻس، سیسڻائڻس یا راریتھوی جیسا کہمسائل  دے
 کرنا روزانہ وائڈنگ

 .اے کردیرڈ اکری نوعادات  دیپینے  تےحاالت  دےلئے پیشاب  دےتین دن  توںروزانہ وائڈنگ باقاعدگی 
مالحظہ  دالئے باب نمبر چار  دے. (مزید معلومات نےرڈ بہت مفید اکدرست ری تےلئے تفصیلی  دےمناسب تشخیص 

 .)فرماؤ
  یہیورولوجی سپیشالئزڈ تجز

مثانے  تےتھرل ی، یوراینڈوسکوپیرسیڈوئل یورن والیم  جیسا کہمطابق، ڈاکڻر ضروری امتحانات،  دےطبی تشخیص 
 مکمل تشخیص وغیره. دیمثانے  تےپی، وکاینڈوس دی

 عالج دےخراب مثانے 
پیلوک فلور  تےتربیت  دیمثانے  تے ایدے نال نےلئے اہم عالج کھائ جان والی ادویات  دےاس وقت، خراب مثانے 

انتخاب کر  دالئے، ڈاکڻر بڻوکس یا سرجیکل عالج  دے مریضاں دے. شدید حالتوں نےتربیت بھی بہت اہم  دیپڻھوں 
 .اے سکدا

 عالج داکھائ جانے والی ادویات 
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ڻھیک کر نوغیر معمولی کنڻریکشن  دینے جو مثال نےلی نیرجیک منشیات وکلئے اہم منشیات اینڻی  دےخراب مثانے 
ڻھیک کر  نومسلوں  دےرساو  دےپیشاب  تےارجنٹ مکڻوریشن، پیشاب  اے. ےن یاںکردڻھیک  نوکہ ضعِف ضبط 

مشتمل  وچضمنی اثرات  ےاید. اے سکداسڻوریج بڑھا یدی کم کرکہ ا نوعالمات  دیبیماری  دیمثانے  تے، اے سکدا
. روایتی اینڻی نےمختلف اثرات  تےمثانے  دےمنشیات دی . مختلف قسم نےقبض  تےا نقطہ نظر، یمنہ، دھندال ہو

کم  توںمؤثر طریقے  نوغیر معمولی سنجیدگی  دیکشیدگی  او. اگرچہ نےکلینجک منشیات زیاده غیر ھدف بخش 
 کردےصالحیت پیدا  دی کرنکم  نولسس اپرسڻ دے الرج انڻسڻائن تےتناسب گندوں  وچنتیجے  ایدے، نے سکدےکر
ج کل، ا. اے اسکدہو دا نتیجہان منشیات  تے اھکد نوقبض  تےمتوازن منہ، نقطہ نظر  نو مریضاں توںوجہ دی ، جنے

)، جو نہ صرف اےلئیے مفید  دےڻشو  دے(صرف مثانے  نے جاندےنئے اینڻی کلولینجک منشیات زیاده ھدف بنائے 
. نئے اے کردیکم  نوبلکہ ضمنی اثرات  اے ندیمدد دی وچ کرنکم  نوغیر معمولی سنجیدگی  دےمثانے ڈڻروژر 

اثر یقینی  دا، اس طرح بہتر عالج اے ندامدد دی وچبچنے  توںضمنی اثرات  نومریض  تے نےمنشیات زیاده قابل قبول 
بعد، مریض دوباره وائڈنگ  دےدوران اینڻی کلینجک منشیات لین  دےچھ ہفتوں  توں. تقریبا چار اے سکدابنایا جا

 ۔ےکاندازه لگا س داافادیت  دیمنشیات  یناتا کہ ڈاکڻرا اے سکداشروع کر 
 

 ڻریننگ دیپیلِوک فلور پڻھوں  تےبلیڈر ڻریننگ 
 داتربیت  دیمثانے  نال نالکہ مریض  نے کردےتجویز  اے، ڈاکڻر عام طور پر نےبنیادی عالج  ِاکاگرچہ منشیات 

 کرنپیشاب  نومریض  دوںڻھیک کرے گا. ج توںزیاده تیزی  نو مریضاںدو طرفہ طریقہ  اے. کروسلسلہ شروع  ِاک
، مثال کرواستعمال نہ  داڻوائلٹ  تےعادی ہوگا. فوری طور  دا کرنتھوڑی دیر تک صبر  او تےاحساس ہوگا،  دا

اکڑاکر  نواینل پڻھوں  تےپیرینیم  نال نال تے، وشش کروک دی کرنکنڻرول  نوپیشاب  کہدماغی طور تے کنڻرول کر 
اضافہ  وچصالحیت  دی. بلیڈر ڻریننگ مثانے کرومدد حاصل  وچ کرنمعاونت  توںحساس طریقے  دے کرنپیشاب 

دور  نوعالمات  دیتربیت بھی خراب مثانے  دیعالوه، پیلِوک پڻھوں  ایدے. اے سکدیکم کر  نووقت  دےپیشاب  تے
شناخت  دیپڻھوں  توںکس طرح  اوکہ  اے سکدامشوره کر  توںماہر نرسوں  تےی ُتسی. مریض فزیوتھراے سکدیکر
 .)وچھ مالحظہ کرتےلۓ باب پانچ  دے. (برائے مہربانی مزید معلومات ےتربیت کر دی یناا تے

 انجکشن
لئے بوڻوکس  دے کرنمستحکم  نوغیرمعمولی کنڻریکشن  دیمریض مثانے  دےعالوه، شدید عالمات  دےدوائ 

مہینے  10 توں 6افادیت  دی. ہر انجکشن اےخطره نسبتا زیاده  وچ. تاہم، اس عالج نے سکدےمنتخب کر نوانجکشن 
عالج  اے. لہذا، اےانجکشن حاصل کرنا ضروری  دےمنشیات  توںبھی باقاعدگی  وچبعد  تے، اے ندیتک برقرار رہ

 .اےلئے مناسب  دے مریضاں دےصرف سنگین عالمات 
 جراحی عالج

حالت بہت بری  دی اا جنی ندوایاں اسرانداز نا ہودے اتے نا ج اےلئے مناسب  دے مریضاںجراحی عالج صرف ان 
، اس طرح اے ہونداکم کرنا  نودباؤ  تے پڻھوں دےمثانے  تےتوڑنے  نوپڻھوں  دےمقصد مثانے  دا. سرجری ئےہو
 وچلئے موجوده مقدار  دےچھیڑن  نوعالوه، اعصابی الئن  یدے. ااے سکدااضافہ ہو وچمقدار  دیپیشاب رکھن  یدیا

ا جا یککم  نودباؤ  ےدر مثانے اک، آخر ےکجا س یکو ڻرانسمیشن سست یا رورتاکہ ن اے سکداا جادیکرنٹ استعمال 
 30شرح صرف  دیمیابی اکونکہ یک، اے جاندی یک ئیاستعمال ن تےسرجری وسیع پیمانے  دی. تاہم، اس قسم ےکس

 توسیع. دیپیلوک نرو الئن  تےسوزش  جیسا کہ، نے اںسکدیبعد پیچیدگیاں ہو دےسرجری  تے، اے دیفیصد تک پہنچ
 

 : نے ندےمدد دی وچعالج  دےخراب مثانے  نو مریضاںت جو اکدو اہم ن
 ومیڈیکل معاونت تالش کر تے ووڻیں توڑاک. نفسیاتی ر1
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لئیے اس بیماری  دے مریضاںونکہ زیاده تر یک، نےآئے  کردےنظر انداز  نوبیماری  دیمریض ہمیشہ خراب مثانے 
بیماری  اےکہ  اے ہوندیغلط فہمی  اے نولوگوں  توں. بہت اے ہونداباعث  داکرنا بہت شرمندگی  گل وچبارے  دے
عالج نا کروایا  یداکہ ا نے دےمنفی سوچ رکھ تےیا  او۔ لہذا نےاثرات ناقابِل حل  یدے، یا ااےعام جسمانی رجحان  ِاک

 توںپہلے  تسی۔ اگرنے کردےتاخیر وچعالج  دےبدانتظامی  دی، یا پھر پیشاب نے ندےمینو ا توںجائے یا ہچکچاہٹ 
مشوره  توںطبی عملے  تے ؤبراه مہربانی ہسپتال جادیکھی جارئے ہو تے نے اندر ُتسیعالمات  دیہی خراب مثانے 

بہتر بنان  نوفیت یک دیزندگی  تواٰڈیملے گی بلکہ  ئیمدد ن وچ کرندور  نوصرف عالمات  توانو یسا کرن تو. اوکر
 بھی مدد ملے گی. وچ
 فروغ دینا نواچھی عادتوں  تےتوجہ دینا  تےتفصیالت  دی. زندگی 2

 ملی لیڻرپانی. 200 وچکپ پانی) پینا. ہر کپ  8 توں 6اچھی مقدار ( دیہر روز مشروبات 
 .وبچ توںشراب وغیره  تےفی اکسگریٹ نوشی، 

 ۔ وپرہیز کر توںمصالحے دار کھانوں 
 صالحیت آئے. دی کرنقابو  تےپیشاب  نومثانے  تواڈے تا کہ ومشق کر دییوریتھرل پڻھوں  تےپیلِوک فلور پڻھوں 

 .وبچ توںے ُتسیموڻ تے وتوجہ د تےنے وزن ُتسی
 

 اہمیت ایدی تےطریقے  دےبھرنے  نوباب چار: روزانہ وائڈنگ 
 ؟اےا دیروزانہ وائڈنگ 
ضعِف  نو. اگر مریض اے کردی ریکارڈمقدار  دیپیشاب  تےپانی  وچدن  ِاکجو  اےکتابچہ  ِاکروزانہ وائڈنگ 

تین دن تک  نو. تمام اعداد و شمار دا اےکرنا چاہئ ریکارڈشدت بھی  دیپیشاب  تےوقت، مقدار  ایداتو  اےضبط 
 اے، اے ہوندیضرورت  دیلئیے باہر جان  دے کرنم اک نو مریضاںونکہ بہت یک. یدا اےا جانا چاہئیک ریکارڈمسلسل 

 (کل تین دن). نکر ریکارڈبار  ِاککہ مریض ہر روز  اےبھی قابل قبول 
 

 اہمیت دیروزانہ وائڈنگ 
 ینا، لیکن انےعالمات موجود  دیمکڻوریشن یا نکڻرنل مکڻوریشن ، بار بار ارجنٹ مکڻوریشن  وچ مریضاں توںبہت 

 دی کرنمطابق" پیشاب  دےزیاده پانی پینا یا "صرف صورت حال  توںضرورت  وحات دے وچوج دیزیاده تر  وچ
ماہر نرس  تے. ڈاکڻر اےضرورت  دیرڈ رکھن اکروزانہ ر تےطور  دےحوالہ  ِاک نو مریضاں. لہذا، نےعادات 

 تےنی خوراک ُتسی ینا نوا تے نے سکدےلئے منصوبہ بنا  دے مریضاں، نے سکدےکر  یہتجز داانفرادی شرائط 
نی ُتسی نو مریضاںعالوه، روزانہ وائڈنگ  ایدے. نے سکدےلئے مشورے دے  دےبہتر بنان  نو اںعادت دیپیشاب 

 دینے رویے ُتسی، مریض ےذریع دےنگ ریکارڈ توں. باقاعدگی اے نداصالحیت دی دیسمجھن  تےحالت بہترطور 
 .اے سکدابھروسہ کر  وچی ُتسیتھر دیرویے  تے اے سکدامعلوم کر  نوتاثیر  تےترقی  دیی ُتسیتھر

 
 
 
 

 نارتھ ڈسڻرکٹ ہسپتال – آف کانڻینینس روزانہ وائڈنگ بمطابق ڈیویزن تےپینے 
اڻھن 
 دے
بعد 

اڻھن  ملی لیڻر
 دے
بعد 

پیشاب 
 دی

 مقدار

 اینوریِسس مقدار دی اینوریِسس
وقت  کردے

 سرگرمیاں

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


 

PAKISTANI PUNJABI - FEMALE URINARY INCONTINENCE.DOCX 
Copyright © 2019 Hospital Authority. All rights reserved 
 

پانی 
 پینا

 تے سوپ چائے پانی
 اشیاء

پیشاب 
 کرنا

ملی 
 لیڻر

+ 
چھو

 ڻا

++ 
 درمیانہ

+++ 
 زیاده

++++ 
فی دا

 زیاده

1 2 3 4 

جیسا 
کہ 

9:30 
صبح 

 دے

200 8:00 
am 

250         

 
 
 : ہنسنا، کھانسنا یا چھینکنا 1
 ُچکنا: بھاگنا، بھاری چیزیں 2
 نا ہوناڻائلٹ  ئیوک: ناقابِل برداشت، 3
 : دیگر وجوحات4

 تے، وشش کرنو دی، بھرن ےکجتنا ممکن ہو س نوبراه کرم اس فارم  .اےبہت اہم  ریکارڈ اےلئے  دےعالج تواڈے
 ! یہشکر داتعاون  تواڈے ؤ۔س الُتسیلۓ و دےریفرنس  وںیندوران ا دےآن والے دورے 

 
 وچگھنڻے  24، وکر ریکارڈ نومقدار  دیپیشاب  تےجان والی تمام مشروبات  لی دے دورانن دن . براه مہربانی تِ 1

 لے کر. توںبعد  دے، اڻھن وحساب کر
 .وکر ریکارڈ وچملی لیڻرز  وںنا تے وُتسین توںپیمائشی کپ  اینوتو، وپیشاب کر سیت جدوں. ہر بار 2
 .کرو ریکارڈ وچملی لیڻرز ( یا سی سی)  تے نےپانی، چائے، سوپ، جوس، وغیره شامل  وچ. مشروبات 3
 .کرو ریکارڈ نوتو براه کرم اس  اے اینوریِسسئی نو. اگر 4

 تھوڑا (کئی قطرے)
 درمیانی (انڈرویر یا سینیڻری نپکن گیال ہونے تک)

 فی (پتلون گیلی ہونے تک)اک
 بہت زیاده (بیڈ یا فرش گیال ہون تک)

 ہوں. ئےاینوریسیس ہو ر توانو دوںج کرو ریکارڈ نوسرگرمیوں یا وجوہات  ینا. براه کرم ا5
 : ہنسنا، کھانسنا یا چھینکنا 1
 چیزیں اڻھانا: بھاگنا، بھاری 2
 نےئ ڻائلٹ ننو: ناقابِل برداشت، 3
 : دیگر وجوحات4
 

 __________________﹕یختار

 
 مشق دیپڻھوں  دےپیلوک فلور -باب پانچ: غیر جراحی عالج 

 :اےمناسب  اے
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 ·۔ضبط دا شکار ہون ضعفِ  توںوجہ  دیلیے جو کشیدگی  دے مریضاں ان 
 ·ہو۔ کردام دازیاده  توںمثانہ ضرورت  دامریض جن  توںای 

 
 ؟اے کیمشق دی پڻھوں  دےپیلوک فلور
بغیر  دے، کسی بھی مضر اثرات اے جانداگل) ورزش بھی کہا یک( KEGEL وںنمشق، ج دیپڻھوں  دےپیلوک فلور 

 دیکشیدگی  نےجن اےلئے موزوں   دے مریضاںان  اے. اےغیر سرجیکل عالج  تےساده، مکمل، غیر انوسک  ِاک
قوت،  دیپڻھوں دےتربیت پیلوک فلور  دیسکڑاؤ  دےپڻھوں  اےیت ہو۔ . اکش دیضعِف ضبط یا  یکہل توںوجہ 

سہولت  دیتاکہ سلس البول، اندام نہانی  اے کردیمدد  وچ دے بحال رکھن تےبرقرار  نورِد عمل  تےسکت، برداشت 
غیر معمولی  تےاحساس  دے کرنپیشاب  تےمشق فوری طور  اےعالوه،  ایدے. ےکا جا سیکحل  نودیگر مسائل  تے

 وچ کرنعالج  دےضعِف ضبط  تےیقینی طور  جدی وجہ توں، اے کردابھی کم  نوعالمات  دیفعال مثانے  تےطور 
 .اے مل سکدیمدد 

 
 ؟نےا یکپڻھے  دےپیلوک فلور 
درمیان واقع  دے ِکساک تے پیوبیس اے. نے ندےپر مشتمل ہو اےفاش تےپڻھے لیگامینڻس، پڻھوں  دےپیلوک فلور 

 ندےسہارا دی نواندام نہانی  تےرحم  دی، خاتون ریکڻم، یوریتھرامثانہ،  جیسا کہموجود اعضاء  وچ پیلسویس تے، نے
 ۔نے

 
 طریقے دےمشق  دیپڻھوں  دےپیلوک فلور 

 ۔او سکدےیا کھڑے ہو  او سکدےبل لیٹ یا بیڻھ  دےنی کمر ُتسیہوۓ  کردےمشق  دیپڻھوں  دےپیلوک فلور  تسی
تیز دونوں مشق  تےہر بار سست  تے کرومشق  دیپڻھوں  دےبار بار پیلوک فلور  وچپورے دن  ُتسی کہ اےبہتر  اے

 .کروشامل 
 ) مسلسل کنڻراکشن ورزش (سست ورزش)1(

 .اے سکدیبہتر بنا  نوبرداشت  تےطاقت، سکت  دی دیپڻھوں  دےسست مشق پیلوک فلور 
 ) فاسٹ کنڻراکشن ورزش (تیز ورزش)2(

 سکدیکم کر  نواحساس  دے کرنپیشاب  تےفوری طور  توںذریعے دے کرنمتاثر  نوتیز مشق اعصابی ڻرانسمیشن 
 .اے

 
 لئے موزوں) دے مریضاں دےضعِف ضبط والے ہون  تووجہ  دیسست مشق (کشیدگی 

 مت. کورو نو. سانس کروہموار  نوسانس اپنے  تے چھڈوڈھیال  نوجسم  ُتسیپہلے  توں) سب 1
 10-5). نے دےروک توںفضالء یا گیس خارج ہون  جیسا کہ( وسکڑانوپڻھوں  دے) آہستہ آہستہ مقعد یا اندام نہانی 2

 ،کروشش نو دیبرقرار رکھن  تےلئے سکڑاؤ  دےسیکنڈ 
 .کروطور پر دوباره  دےسیٹ  ِاکدفعہ  10. ود چھڈپھر ڈھیال  تے
 .کروبار دوباره  10پھر  تے ؤسیکنڈ تک آزما 5 وںنتو اؤ رکھ پا ابرقرار ن نولئے سکڑاؤ  دےسیکنڈ  10 ُتسی) اگر 3
 ۔اےدوباره کرنا بہتر  نوسیڻوں  10-5) ہر روز اوسط 4
 

 لئے موزوں) دے مریضاںدےفاسٹ مشق ( شدید سلس البول 
 چھڈوڈھیال  نوجسم اپنے  ُتسی. وڻوائلٹ نہ جا تےفوری طور  تے، وکرخواہش محسوس  دی کرنپیشاب  ُتسی جدوں
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 .ے وچ کوئی حرکت نا کرودجسم  تے
 مت۔ کورو نو. سانس کروہموار  نوسانس  اپنے) 1
 5توں  1) ۔نے دےروک توںفضالء یا گیس خارج ہون  جیسا کہ( ؤسکڑانو یاںپڻھ دےمقعد یا اندام نہانی  توں) جلدی 2

 ،کروشش نو دیبرقرار رکھن  تےلئے سکڑاؤ  دےسیکنڈ 
 ۔ای نا روےحاجت  دیپیشاب ، اینا کہ ودفعہ دہرائ 5-10 وںاین. ود چھڈلیئےڈھیال  دےسیکنڈ    5توں  1 پھر تے
 .او سکدےکر نواس مشق  ُتسی تے کروحاجت محسوس  دی کرنپیشاب  ُتسیبھی  جدوں) 3
 .اےفروغ دینا ضروری  نوعادات  دیپینے  توںعالوه، باقاعدگی  ایدے) 4
 

 مشق دیپڻھوں  دےجان والی پیلوک  دی توںمدد  دیآالت 
ئی سکڑا ن  نو یاں ان پڻھ  توںیا خود  ندےکرپا ئیمحسوس ن نوسکڑاؤ  دےپڻھوں  ےدپیلوک فلور  مریضاںبعض 
 وچ جیدے، نے کردےانتخاب  داجان والی مشق  دی توںمدد  دی، طبی عملہ آالت تے معاملہ  ایہو جیا.اگر پاندے

 ۔نےن شامل وک ویجائنل تے)، الیکڻروسڻیمولیشن سسڻم EXMIرپوریل میگنیڻک انرویشن (اکسڻرا ِاک
 )EXMI( رپوریل میگنیڻک انرویشنداسڻرا ِاک. 1

غیر  تےغیر منفی  ِاکمطابق، جارج انسڻی ڻیوٹ آف ڻیکنالوجی نے  دےجسمانی اصولوں  دے انڈکشنمقناطیسی 
 ہُن تے تا سیکفوڈ اینڈ ڈراگ ایڈمنسڻریشن نے منظور  یکامری وچ 1998جون  نوا. اس عالج یکجراحی عالج تیار 

صرف  نو. مریض اے جانداا یکلئےاستعمال  دےعالج  دے ضعِف ضبطمخلوط  تےکشیدگی، شدید  تےوسیع پیمانے 
 توںنچلے حصے  دےباقاعده برقی مقناطیسی لہریں اس کرسی  تے، اے ہوندیضرورت  دیبیڻھن  تےمیڈیکل کرسی 

پیلوک  دیینا . ااے ہوندیلرزش محسوس  جئیصرف تھوڑی  نو مریضاںدوران،  دےعمل  دے۔ عالج نے دینکل
 نو، جو پڻھوں اے جانداا دیمحرک  توں اںمطابق برقی مقناطیسی لہر دےمخصوص قوانین  نو یاںپڻھ دےفلور 

 ۔اے دیمضبوطی مل نوپڻھوں  یناا جدی وجہ توں اے ندامدد دی وچڈھیال ہون  تےسکڑنے 
 

 دیمنٹ تک لین  20ہر بار  تےبار،  2 وچہفتے  نواس عالج  نو مریضاں. اے جانداا دیہفتوں تک  8رس وکعالج  اے
مکمل  تے اے جاندیبدولت بہتر ہو دیبعد پیشاب  دےعالج ہ کجیسا  نےکلینیکل اثرات متاثر کن  ایدے. اےضرورت 

باقاعده  وچبعد  اےمتوقع ترقی برقرار  وچج لئے کہ عال دے کرنیقین  دااس بات  نو مریضاںعالج بھی. صرف چند 
 ۔اے سکدیضرورت ہو  دیدورے یا عالج 

 
 . الیکڻرو سڻیمولیشن نظام2

پیلوک فلور  دے مریضاں. اے جانداچھوڻا سا آلہ رکھا  ِاک وچ ویجائنا دی مریضاںمقعد یا خواتین  دے مریضاںمرد 
ضعِف  دےکشیدگی  تےشدید  جدی وجہ توں، اے جانداا یکمضبوط  توںمدد  دیت داکمزور برقی  محر نوپڻھوں  دے

 ۔اے دیمدد مل وچ  عالج کرن تےبہتر بنان  نو ضبط
 

منٹ   20ہر بار  تےبار، 2 وچہفتے  نومریض اس عالج  تے اے نداہفتوں تک جاری رہ 20توں  8 رسوکعالج  اے
تے  اے جاندیبدولت بہتر ہو دیبعد پیشاب  دےعالج کہ جیسا  نےکلینیکل اثرات متاثر کن  ایدے. نے ندےلیئے لی دے

متوقع ترقی برقرار  وچلئے کہ عالج  دے کرنیقین  دااس بات  نو مریضاںمکمل عالج بھی. صرف چند  کدی کدی
 نوپڻھوں  دےپیلوک فلور  نو۔ مریض اس عالج اے سکدیضرورت ہو  دیباقاعده دوروں یا عالج  وچ، بعد اے

 ۔نے سکدےبھی لے  وچگھر  توںلیئے بتائے گئے طریقے  دےمضبوط بنانے 
 ویجائنل کون. 3
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 کون. اےگرام  70بھاری  توںسب  تے، اےگرام  20 اکہل توںسب  وچ اں دے، جننےمختلف وزن  5 دےاس سیٹ 
اس دوران  تے ولئے رکھ دےمنٹ  1 وچجسم  نو کوناس  کی اےبہتر  اے.اے جاندارکھا  وچ دے اویجائن دےعورت 

پڻھوں  دےمشق پیلوک فلور  اےوزن آہستہ آہستہ بڑھایا جائے.  دا کونرکھی ہوئی  وچجسم  تے. ا روےمریض کھڑ
 ۔ اےلیے کرنی  دےمنٹ  15ہر بار  تےدو بار وچلئیے ہر دن  دےمضبوط بنانے  نو

طبی  دےڈویژن  دےبراه کرم یورولوجی  ےت اےئی سوال وک وچبارے  دےنظام  دےاس عالج  کول تواڈے(اگر 
 .)کرورابطہ  نال دےعملے 

 
 

 پیتھیرعمل  طرزِ  تےڻریننگ  ربلیڈ -باب چھ: غیر جراحی عالج 
 

 .اے ندیدیمدد  وچ کرنم اک توںطرح  یدوباره اچھ دےنے مثانے ُتسی نوتوا بلیڈر ڻریننگ
 

 دی ئیِڈنگاولئے روزانہ  دےجانن  نووقفے  دے مقدار تےدورانیے  دے ہر پیشاب توانوپہلے،  توں کرنتربیت شروع 
 سکدےبڑھا  نو وقفےدرمیان  درمیاندے پیشاب آہستہ آہستہ ذریعے دےتربیت  ُتسی. اےضرورت  دیل پڑداجانچ 

 45روزانہ ہر  تسی آ کہ  اے سکدامعلوم ہو اے توں روزانہ ووئیِڈنگ ُتسیپہلے،  توں، سب تےطور  دے. مثال نے
 بعد دےمنٹ  60-50ہر  ُتسیبعد،  دےتربیت  دیمثانے منٹ  15توں  5 . اے دیضرورت پڑھ دی کرنپیشاب منٹ 

 ئیئی مشکل نوک وچبعد پیشاب منٹ  60کہ ہر  اے ہوندامعلوم  توانوبعد، اگر  دے. کچھ دنوں او سکدےجا  ڻوائلٹ
 ہوندیضرورت  دیُجڑے رہن  توںورزش  دیمثانے اس  ۔ توانواو سکدےمنٹ تک بڑھا  15 تے توںا ُتسی تے، اے
دوران،  دے. تربیت و گےحاصل کرمقصد  دا وقفے دےتک پیشاب گھنڻے  4-3آہستہ آہستہ  تسی ِاس طرح تے اے

مندرجہ  ُتسیمعمولی تکلیف، تو  وچنچلے حصے  دےیا پیٹ  او کردےفوری ضرورت محسوس  دیپیشاب  ُتسیاگر 
 :او سکدےآزما  ےذیل طریقو

 
، او سکدےل مال اک نوکسی  ُتسی. اےضرورت  دیپوری توجہ  تواڈی وںنج کروز وکتوجہ مر تےم ااپنے ک. 1

 سکدے دیکھیا ڻی وی  او سکدےپڑھ ، اخبارات او سکدےئی مصنوعات بنا وک دی، ہاتھ او سکدےکھیل ونگ ماہج
 او
مثانے ، لیکن کروز وکتوجہ مر تےخارج ہونے  تےداخل  دےہوا  وچ اں دے. پھیپھڑوولگہری سانس  تے وبیڻھ. 2

 .کرونظر انداز  نواحساس  دے
کہ  ؤبتا تے وودحوصلہ  نوآپ اپنے   تے ،ےمحسوس ہومضبوط خواہش  ِاکلئے  دے کرنپیشاب  توانو جدوں. 3
 تے، ئیضرورت ن دی کرناستعمال  داڻوائلٹ  توانوکہ  کروشش نو دی نبتااپنے آپ نو  تے ۔او ئین وچجلدی  تسیآ 

 او سکدےکنڻرول کر ُتسی
 دی کرن. عام طور پر، پیشاب کروتربیت  دی پڻھوں دےپیلویس فلور لئے  دے کرنکم  نوخواہش  دی کرن. پیشاب 4

والی  کرنکنڻرول  دے مثانےکہ  او سکدےمحسوس کر اے ُتسی تے، گیخواہش آہستہ آہستہ غائب ہوجائے 
 ۔اےضعِف ضبط کم ہو رہا  دافوری پیشاب  تے اے رہی بڑھصالحیت 

 
 دیتعدد کم ہو جائے گی. تاہم، پانی  دیپیشاب  توںکم لین کہ پانی  اے لگدا اے نو مریضاں ترعالوه، زیاده  ایدے

فریکوئنٹ  تےمثانہ زیاده حساس ہو جائے گا نتیجتاً گی،  ن بڑھا دےُتسیگاڑھ دازیاده کمی پیشاب  توں حد وچکھپت 
 نو اوقات دےپیشاب  محیط تےرات  تےپانی پینا چاہئے  وچمناسب مقدار  نو مریضاں زیاده کر دے گا۔ نو مکڻوریشن
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 .یدا اےپینا چاہئ نئیپہلے پانی  گھنڻے 2 توںلئے سون  دے کرنکم 
 

 ِاقرار
 آف یورولوجی سی ڈویژن ای این ڻی

 نارتھ ِڈسڻرکٹ ہسپتالنگ داانگ شعبہ، ہ داجراحی  ادویات دیشمالی ڈسڻرکٹ ہاسپڻل 
 چیپڻرنگ نیورولوجی ایسوسیشن یورولوجی نرسنگ داہانگ 

 .شکرگزاری لئے خصوصی دے کرنہماری مدد  وچنے ُتسیچ یاںُتسید ۱۰،۰۰۰ نومسڻر ہی ڈیکسن 
 

 معاون یونٹ:
 فاؤنڈیشن نارتھ ڈسڻرکٹ ہسپتال چیرڻِیبل

 
 دوسرا ایڈیشن دا 2012
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