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 کا خاتمہضبط  ضعف  پیشاب کے 

 عالج االبول ک مسلسل بکثرت اور البول مسلسل رفتار تیز

 

 ضعف  ضبط کا خاتمہپیشاب کے 

 عالج البول کا مسلسل بکثرت اور البول مسلسل رفتار تیز

 

 تعارف 

جتنی . ہے فیصد 60٪ سے 17٪ شرح کی جس کے وقوع ہے، مسئلہ عالمی ایک چینی بے کی پیشاب کی خواتین

 ریاستہائے. ہے پکڑنا ہو سکتا ضبط ضعف   کی پیشاب اُسے پر طور ممکنہ اُتنا ہی ،عورت کی عمر زیادہ ہوتی ہے

 بیماری اس اور ہیں، متاثرہ سے ضبط ضعف   کے پیشاب خواتین ملین 10 کہ ہے گیا لگایا اندازہ یہ میں امرکہ متحدہ

 آتی ہے۔ الگت کی ڈالر بلین 2.6 میں اخراجات ساالنہ سرکاری سے مسائل سماجی سے وجہ کی

 سے 1000 کہ یاچال پتہ نے محققین. تھا گیا کیا شائع میں 1988 مطالعہ پہال پر ناکامی کی پیشاب میں، کانگ ہانگ

 کے پیشاب پر طور مثالی میں، دہائی کی 1990. تھا ضبط ضعف   کا کو پیشاب فیصد 3 صرف سے میں مریضوں زائد

 اضافہ فیصد 21 سے فیصد 13 میں تناسب کے خواتینا س سے متاثرہ  اور ہوا اضافہ میں تحقیقاتکی  ضبط ضعف  

 .ہوا

 جوان، عالوہ، کے عمرجوان اور بوڑھے  کہ ہے چلتا پتہ سے مطالعہ ایک کئے گئے میں کانگ ہانگ ،میں 2006

 بدقسمتی سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ ضعف  ضبطپیشاب کے  بھی ،بیس کی عمر سے اوپر کی خواتین طور کے مثال

 تر زیادہ اور ں،کو بیماری تصور نہیں کرتی ضبط ضعف   کے پیشاب خواتین زائد سے 78٪ میں کانگ ہانگ سے،

 طبی خواتین فیصد 28 صرف. ہے شرمندگی کا باعث بہت کرنا بات میں بارے کے بیماری اس کہ ہے لگتا کو خواتین

 اس کہ ہیں کرتی محسوس خواتین 7٪ کی کانگ ہانگ سے، میں ان. گی کریں مشورہ سے ڈاکٹر لۓ کے عالج

 .ہے کافی تعلیم بنیادی پر بیماری

 کو بڑھانے کے لئے میں مندی صحت کی خواتین میں کانگ ہانگ عملہ طبی ہمارا ،کو مدنظر رکھتے ہوئے اس

 حوصلہ کا مقابلہ کرنے کی  ضبط ضعف   کے پیشاب کو خواتین کہ ہیںرہے  ا س لئے لکھ کتاب یہ ہم. ہے امیدُپر

 عالج طبی از جلد جلد خواتیناس مسئلے سے متاثرہ  سے مسئلے اس کہ کرتے ہیں امید اور ،کی جا سکے افزائی

 ۔ہو حاصل زندگی خوشگوار اور مند صحتانھیں  تاکہ کریں طلب

سٹرکٹ ہسپتالڈویژن آف یورولوجی،    نارتھ ڈ 

 ہاوان گژان کنسلٹنٹ

 

 اثر؟ کا اس اور ضبط ضعف   کا پیشاب: اول باب

 تعریف کی ضبط ضعف   کے پیشاب

 یتھرا سےیور" ہے گیا کیا بیان ا س طرح سے سے طرف کی سوسائٹی تسلسل االقوامی بین ضبط ضعف   کا پیشاب

 ."شکایت کی ا خراج ا رادی غیر کی پیشاب

 کا عملپیشاب عمومی 

 آسانی مطابق کے مرضی کی انسان اور ہے، پیشاب کو روک سکتا" سے آرام" مثانہ مند صحت ،ایک ٹھیک ٹھاک

 ساتھ ساتھ کے نظام اعصابی ےاچھ ایک کا لوگوں لئے، کے کرنے حاصل کو عمل اس. ہے کرتا اب خارجپیش سے

 پیشابی نظام کا ہونا ضروری ہے۔ بہترین ایک

 کر ابپیش مرتبہ 8-6 تقریبا میں دن ایک اور ہے، سکتا کور کو لی لیٹرم 500-300 کا پیشاب مثانہ بالغ عام ایک
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پیشاب سے متعلق  میں دماغ نظام اعصابی تو ہے کرتا ذخیرہ ملی لیٹر 200 تقریبا کا پیشاب مثانہ جب. ہے سکتا

 ان لوگ پر طور عام سے، مدد کی پٹھوں کی یوریتھرل اور پٹھوں کے فلور پیلویک. ہے کرتا شروع بھیجنا احساس

 کے پیشاب آہستہ آہستہ مثانہ جب روکے رکھنے کو بڑھا سکتے ہیں۔ تک زیادہ دیر کرکے مضبوط کو پٹھوں

 ایک پیشاب خانہ تالش کر کے پیشاب کر سکتے ہیں۔ ہم تو ہے، تاروک لی لیٹر کوم 300-500

 ضبط کی عام اقسام ضعف   کے پیشاب

 ضبط ضعف   کا پیشاب سٹریس .1

 خاص. ہو جاتی ہے کمزور قابلیت کی یوریتھرال اوریفیس سے، وجہ کی قوت ناکافی کی پٹھوں کے فلور پیلویک

بھاگنا  ہنسنا، کھانسی،کہ  جیسے ہے، ہوتا اضافہ میں دباؤ پیٹ کے اندرون جس دوران کے سرگرمیوںایسی  پر طور

 دائمی موٹاپا، پیدائش، قدرتی جو خواتین. ہے سکتا نکال باہر پر طور ا رادی غیر کو پیشاب ،اٹھانا اشیاء بھارییا 

ضبط سے ممکنہ  ضعف   کے سن یاس کی عمر میں ہوں، پیشاب یا ،سے گزری ہوں تجربات سے بہت کے کھانسی

 طور پر زیادہ متاثر ہو سکتی ہیں۔

 ضبط ضعف   کا پیشاب فوری .2

 اچانک لئے کے کرنے پیشاب کو مریضوں باعث، کے تنگی معمولی غیرثانے کی ضرورت سے زیادہ حساسیت یا م

 اس کہ جیسا. ہے جاتا ہاک  overactive bladderمثانہ  فعال زیادہ جسے ہے، سکتاضرورت پیدا کر پر طور فوری

 دیگر کچھ لیکن معلوم نہیں کئے جا سکے۔ نہیں تک ابھی وجوہات مناسب ہیں، بنیادی کیسز تر زیادہ کے قسم

 ہڈی کی ریڑھ یا اسٹروک ذیابیطس، انفیکشن، یوروتھرل پر، طور کے مثال. ہیں واقع ہوتے سے وجہ کی بیماریوں

 ضبط کی بھی۔ ضعف   کے پیشاب کہ فوری تک یہاں یا ہیں، عالمات کی ضبط ضعف   کے پیشاب چوٹ کی

 ضبط ضعف   کا پیشاب مخلوط .3

 متاثر ہو سکتے ہیں۔ضبط دونوں سے  ضعف   کا پیشاب ضبط اور فوری ضعف   کا پیشاب سٹریس مریض

 ضبط ضعف   کا کا پیشاب بہاؤ زیادہ .4

 کی( عام میں وںمرد) رکاوٹ دائمی کی یوریتھرل اوریفیس یا کے تنگ ہونے کم تر ہوئی قابلیت پٹھوں کے ثانےم

پیشاب خارج کرسکتا ہے حتی غیر ارادی طور پر مریض. وجہ سے مثانے میں حد سے زیادہ پیشاب جمع ہو جاتا ہے

 تر زیادہ کمیمثانے کے پٹھوں کے تنگ ہونے کی  البول کی کوئی ضرورت محسوس بھی نا ہوئی ہو۔کہ مسلسل 

 وجہ کی بیماری کی پیشاب کی برقراریت یا پروسٹیٹیک ہاپرپالسیا پر پیمانے بڑےکران ک  یا نظام اعصابیپیشاب کے 

 .ہے عام میں کے شکار لوگوں ذیابیطس ساتھ کے لوگوں حالت یہ. ہے ہوتا سے

 ضبط ضعف   کا پیشاب فنکشنل .5

قت کی وجہ سے مریض لیکن ،میں پیشاب کی نارمل حساسیت اور پیشابی فنکشن ہوتی ہے مریضوں کے قسم اس  د 

 ،معذوروں بزرگوں، ضبط سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ضعف   کے پیشاب سے وجہ اس ،پیشاب کے لئے نہیں جا پاتا

 ضبط واقع ہو سکتا ہے۔ ضعف   کا پیشاب فنکشنلمریضوں میں  کے ارتھروپیتھی اور الزاییمر

 اثر کا ضبط ضعف   کے پیشاب پر مریضوں

 :پہلو جسمانی

 ممکنہ زیادہ طور پر یوریتھریس کا شکار ہو سکتا ہے۔ مریضوں•

لد لمبی جلن سے گزرتا ہے کی پیشاب •  .ہے سکتا بن سبب کا یٹائٹسڈرم یا نقصان ،جو کہ ڈائیپر ریش ،وجہ سے ج 

 :پہلو نفسیاتی

 ،کو ڈر لگا رہتا ہے کہ پیشاب کے ضیاع کی وجہ سے پیدا ہونے والی ُبو دوسروں تک پہنچ سکتی ہے مریضوں •

 .ہیں کرتے محسوس مند فکر اکثر اور کی کمی رکھتے ہیں احساس کے اعتماد اور سیکورٹی وہ لہذا
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 بچتے ہیں۔ سے بات چیت ساتھ کے دوسروںوہ  طرح اس اور ہے ئیہو خراب قدر کی ان کہ ہے لگتا کو مریضوں •

 خانداناُن کے اپنے  میں، معامالت شدید کچھ. ہے کم امکان کا لینے حصہ میں سرگرمیوں سماجی کا مریضوں کچھ•

 .ہے ہوسکتا خراب تعلق ساتھ کے دوستوں اور

 :پہلو خاندانی

 ساتھ کےاپنے ہمسفر  طرح اس اور سکتے ہیں کر کم کو عمل جنسی لئے کے بچنے سے شرمندگی مریض کچھ •

 .دیتے ہیں کر برباد کو تعلقات

 کرنے انحصار پر خاندان اپنے لئے کے بھال دیکھ کی صحت حفظان ذاتی کے ان کو مریضوںسے لگے بستر کچھ •

 .ہیں سے گزرتے بوجھ اقتصادی اور ذہنی مخصوص، ایک بھی والے خاندان اِس لئے ہے،ہوتی  ضرورت کی

 

 عالج اور تشخیص ،کی وجہ ضبط ضعف   کے پیشابسٹریس : مدو باب

 تعریف کی ضبط ضعف   کے سٹریس پیشاب

 میں دباؤ اندرونی جو ہے مراد سےکے اخراج  پیشاب دوران کے سرگرمیوںایسی  ، ضبط ضعفِ  کا سٹریس پیشاب

 .اٹھاناکو  اشیاء بھاریدوڑنا یا  ،ہنسنا کھانسی، کہ جیسے ،ہیں کرتی اضافہ

 ضبط کی وجہ ضعفِ  کے سٹریس پیشاب

ہو  کمزور صالحیت کی کنٹرول کے رل اوریفیسیورولتھ سے، وجہ کی قوت ناکافی کی پٹھوں کے پیلویک فلور. 1

 کھانسی، کہ جیسے ہیں، کرتی اضافہ میں دباؤ اندرونی جو دوران کے سرگرمیوں ایسیپر طور خاص. ہے جاتی

 غیرارادی طور پر باہر نکل سکتا ہے۔ پیشاب ،اٹھانا کو اشیاء بھاری یا دوڑنا ہنسنا،

 بن ناکافی طاقت کی ٹشو نرم کے یوروتھرا ُمکوسا اور ،اسٹروجن خارج کرتی ہے کم عورت بعد، کے سن یاس. 2

 .ہے ہوجاتی کمزور صالحیت کی پانے قابو کی یوریتھرا اوریفیس کے طرح اس لہذا ہے، جاتا

 کرتے ہیں اضافہ میں امکان کے بڑھنے ضبط ضعف   کے پیشاب جو عناصر

 .ضبط سے متاثر ہونا دوہرا ہوتا ہے ضعفِ  کے رد کے مقابلے میں عورت میں پیشابم ·

 ہوتی ہے حاملہ بار ایکجو  ورتع ·

 ہے ہوتی حاملہ بار ایک سے زیادہ بار جو عورت ·

 سَن یاس پار کرنے والی عورت ·

 افراد موٹے· 

 کے مریض ذیابیطس ·

 ہیسٹیریکومی مثال ،جراحی ہو چکی ہوتی ہےعورت جس کا پیلویک  ·

 قبض·

 عالمات

البول، ناکچرنل  مسلسل البول کی وجہ سے، بکثرت مسلسل فوری کو مریضوں فیصد 60 تقریبا میں، کانگ ہانگ

 .البول کا سامنا کرنا پڑتا ہے ضبط اور مسلسل ضعفِ  کے اینوریسیس، پیشاب

 :عالمات ابتدائی

پہلی دفعہ کھانستا ہے، ہنستا ہے، دوڑتا ہے یا بھاری اشیاء اُٹھاتا ہے تو غیر ارادی طور پر پیشاب نکل ٓاتا  مریض جب

 نہیں ضرورت کی پکنین سینیٹری یا وہ ڈائیپرز اور ہوتا، نہیں محسوسزیادہ ہچکچاہٹ  پر طور عام کو مریضوں. ہے

 .رکھتے
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 عالمات انٹرمیڈیٹ

 اور تعداد کی ضبط ضعفِ  کے پیشاب. ہے پڑتی ضرورت کی کرنے استعمال نیپکن سینیٹری یا ڈائیپرز کو مریضوں

 .جاتاہ ہےہو اضافہ میں دونوں مقدار

 عالمات شدید

 ہلکی سی بہت ایک کیونکہ ،ہے پڑتی ضرورت کی کرنے استعمال نیپکن سینیٹری یا ڈائیپرز کو بیشتر مریضوں

ِسمٹتے  نہانی اندامرس اور اپنا مثانہ، یوریتھ کا مریضوں. ہے ہو جاتاخارج  پیشاب سے بھی بڑی مقدار میں تحریک

 .ہوئے محسوس ہوتے ہیں

 اثر کا ضبط ضعف   کے سٹریس پیشاب

 پہلو جسمانی

 .ہے ناگزیر لئےٓانے کے  پیشاب سے جسم کے ان یہ ہے،پڑتی  کرنی استعمال پکنین سینیٹری کو مریضوں کہ جیسا

 اور ہیں سکتے کر کم کو عمل مریض جنسی خاتون کچھ. ہیں عام بہت بھی انفیکشن یوروتھرل اور انفیکشن کے لدجِ 

 ..ہیں دیتے کر برباد کو تعلقات ساتھ کے ہمسفر اپنے طرح اس

 پہلو نفسیاتی

 سے شرمندگی. ہوگا اضافہ میں دباؤ نفسیاتی ہوئے بڑھتے ےک مریضوں سے، وجہ کی بہاؤ معمولی غیر کی پیشاب

 بہت کو کیفیت کی زندگی کی ان جو ہیں، کرسکتے کم وقت اپنا کا جانے باہر پر طور ارادی غیر وہ لۓ کے بچنے

 زیادہ 50٪نسبتا  سے جوڑوں مند صحتمیں  مریضوںوالے  ضبط ضعفِ  کے پیشاب سٹریس. ہے تاپہنچا نقصان

 .ہوتا ہے امکان میں پڑنے کا ڈپریشن

 طریقے کے کرنے تشخیص کی ضبط ضعف   کے پیشاب

 ناُ  سے مریضوں ڈاکٹر. ہے سکتی مل مدد میں شناخت کیضبط  ضعفِ  کے پیشاب سے  ریکارڈ طبی تفصیلی ایک

 وہ ٓایا ، ضبط ضعفِ  کا پیشاب ت،اعاد کی پیشاب بشمول ،ہے پوچھتا میں بارے کے ریکارڈز میڈیکل متعلقہ کے

 ذیابیطس، پریشر، بلڈ ہائی بیماری، کی دل جیسے) بیماریاں مدتی طویل ھیںان کیا اور ہیں چکے گزر سے سرجری

نامی اک سوالنامہ بھرنی کو  "اثراتکے  ضبط ضعفِ  کے پیشاب کی ُدشواری اور پیشاب" کو مریضوں. ہیں( وغیرہ

 تشخیص درست اورمیں مدد ملتی ہے  سمجھنے بہتر کو حالت کی مریضوں کو عملے طبی سے جس ،کہا جاتا ہے

 .بھی اجازت کی کرنے فراہم

 

 معائنہطبی 

مٹا ہوا تو نہیں اور  کے نچلے حصے  ڈاکٹر پیٹ اور جسم کا معائنہ کرے گی یہ دیکھنے کے لئے کہ پیلویک عضو س 

گری کیا ہے.  پیلویک فلور کے پٹھوں کی ریلیکسیشن ڈ 

 

 روزانہ وائڈینگ

 ریکارڈ ہے جوطبی عملے کو مریضوں کے پیشاب سادہ اور آسانی سے ُپر کیا جانے واالروزانہ وائڈینگ ایک 

کا تجزیہ اور عالج کی منصوبہ بندی میں مدد دیتا ہے. مریض کو صرف ا ن چیزیں کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے  کرنے

نوں کے دوران انھوں نے کیا پیا اور کتنی مقدار میں پیا، پیشاب کے اوقات کو ُپر کیا جائے، اور  کہ گزشتہ تین د 

عف  ضبط کی مقدار اور حالت کا بھی ریکارڈ رکھا جائے. )براہ مہربانی روزانہ وائڈینگ کے بارے پیشاب کے ض

 میں مزید معلومات کے لئے باب  چھارم مالحظہ کریں۔(

 

 مطالعہ یورڈائنامک
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 اور ہے جاتا کیا استعمال لئے کے کرنے تعین کا فنکشن لیوروتھر اور کے مثانے مریضوں پر طور عام امتحان یہ

 پر محیط گھنٹہ ایک تقریبا یہ. کرتی ہیں حاصل تشخیص ترجیحی جو مناسب ہوتا ہے لئے کے خواتیناُن  پر طور عام

مثانے میں  .ہوتی نہیں ضرورت رہنے کی میں ہسپتال اس کے لئے اور ہے ہوتا امتحان غیر جراحتی سی چھوٹی ایک

کیتھیئرز  میں مقعد اور یوریتھرا کے مریضوں عملہ طبی دوران، کے امتحان دباؤ کا صحیح اندازاہ لگانے کے لئے

 اس لئے جراحی ہے، ہوتی مختلف کو شخص ہر سے شدت اور وجہ کی ضبط ضعفِ  کے پیشاب کیونکہ. رکھتا ہے

 مریضوں انفرادی مقصد بنیادی کا امتحان اس لہذا،. کی بنیاد پر تھوڑی الگ طرح سے ہو سکتی ہے حالتوں انفرادی

 سطح کی آرام کی ٹشو نرم لپیلویک فلور کے پٹھوں یا یوریتھر اور ہے لگانا پتہ کا وجہکی  ضبط ضعفِ  کے پیشاب

 .ہے لگانا اندازہ کا

 

 عالج

فیصد مریضوں  20فیصد سے زائد خواتین غیر جراحی عالج سے ایک مؤثر فائدہ حاصل کرسکتی ہیں. صرف  80  

نہیں  یغیر جراحی عالج سے ان کی حالت میں بہتر ہوتا ہے، اور اس دوران مسئلہکو پیشاب روکنے کا سنجیدہ 

ہیں. )غیر جراحی عالج کے بارے میں  یسکتہوسکتی. ان حاالت میں وہ جراحی عالج حاصل کرنے پر غور کر 

 دیکھیں.( 6اور  5مزید معلومات کے لئے برائے مہربانی باب 

 جراحی عالج

خواتین مریضوں کو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے. جراحی کے عالج کا مقصد پیلوک فلور کے پٹھوں  20٪صرف 

نکٹرز کو اندر سے تنگ کرنا ہوتا ہے تاکہ پیشاب کو کنٹرول کرنے کی صالحیت حاصل کی جا فیل سریوریتھاور 

 سکے.

ضعف  ضبط کے عالج کے لئے ٹیپ سرجری عام طور پر کیا جانے واال  آپریشن ہے. ڈاکٹر مریض کے جسم میں 

ک فلور کے پٹھوں اور  کے وسط میں موجود نرم ٹشو کو مضبوط بنایا جا سکے،  لتھرییورایک ٹیپ ڈالے گا تاکہ پیلو 

اس سے مریض کی پیشاب ضبط کرنے کی صالحیت بڑھائی جا سکتی ہے اور ضعف  ضبط کی تکلیف کا عالج کیا 

 جا سکتا ہے.

مارکیٹ میں کئی قسم کے ٹیپ دستیاب ہیں. قیمت اور معطلی کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن مجموعی طور پر 

 ہی ہے. جیساتقریبا ایک اثر 

 سرجری کی اقسام

 ٹیپ فری ویجائنل-ٹینشن. 1

 فری ویجائنل ٹیپ ایک ایک کم سے کم نا گزیر سرجری ہے. اس کے فوائد مندرجہ ذیل ہیں:-ٹینشن

منٹ میں مکمل ہوسکتی ہے. روایتی سرجری کے مقابلے میں، اس سرجری  30سادہ اور فوری:یہ سرجری تقریبا • 

 ئد ہیں، جیسے کی بحالی کے لئیے کم وقت درکار، کم پیچیدگیاں، چھوٹے زخم اور تھوڑا درد.کے زیادہ فوا

 محفوظ ۔ اس سرجری کے دوران مقامی اینیستھیسیا استعمال کیا جا سکتا ہے.·

 فیصد تک دیکھی گئی ہے. 90سے  85بہتر اثر. اس عالج کی کامیابی کی شرح 

 . بلکنگ ایجنٹ کے ٹرانسیوریتھل انجکشن2

اس سرجری کے دوران، ڈاکٹر یوروتھرل مکوسہ کے وسط حصے میں بایوڈیگریڈیبل سوجن ایجنٹ انجیکشن ڈالے 

گا تاکہ ایک بلج بنایا جائے جو کہ یوریتھرا کو مضبوط بنا سکے اور پس ضعف  ضبط کو ٹھیک کیا جا سکے. یہ 

ہیں ہوتا ہے، لہذا مریض اسی دن سرجری مقامی اینیستھیسیا سے بھی کی جاسکتی ہے اور اس سے کوئی زخم ن

 ہسپتال سے چھٹکارا پا سکتا ہے.

 دو اہم نکات جن کے تحت مریض ضعف  ضبط کی سٹریس کو قابو کر سکتے ہیں: 
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 . نفسیاتی رکاوٹیں توڑیں اور میڈیکل مدد تالش کریں: 1

اس بیماری کے بارے میں  مریض ہمیشہ ضعف  ضبط کو نظر انداز کرتے آئے ہیں، کیونکہ زیادہ تر خواتین کے لئیے

بات کرنا بہت شرمندگی کا باعث ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ضعف  ضبط کی بیماری 

بزرگوں کے لئے عام جسمانی رجحان ہے، لہذا وہ یا تو منفی سوچ رکھتے ہیں کہ اس کا عالج نا کروایا جائے یا 

اب کی بدانتظامی کے عالج میں تاخیرکرتے ہیں. دراصل، جب تک ہچکچاہٹ سے اس کومانتے ہیں، یا پھر پیش

مریض مرض بیماری کا سامنا بہادری سے کرے اور ڈاکٹروں کی پیشہ ورانہ مشاورت کے مطابق چلے اور فوری 

عالج کروائے، تویہ بیماری ٹھیک ہوسکتی ہے۔ اگر آپ نے پہلے سے ہی ضعف  ضبط کی عالمات اپنے اندر دیکھی 

اہ مہربانی ہسپتال جائیں اور طبی عملے سے مشورہ کریں. اس سے آپ کو صرف عالمات کو دور کرنے ہیں،تو بر

 میں مدد نہیں ملے گی بلکہ آپ کی زندگی کی کیفیت کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی.

 . زندگی کی تفصیالت پر توجہ دینا اور اچھی عادتوں کو فروغ دینا2

 ملی لیٹر. 200کپ پانی( لینا. ہر کپ میں  8سے  6وزانہ )مشروبات کی ایک اچھی مقدار ر

 سگریٹ نوشی، کافی اور شراب وغیرہ سے بچیں.· 

 روزانہ اچھی مقدارمیں فائبرلیں تا کہ باقاعدگی سے آپ کو پیشاب اورپاخانہ آئے۔ 

ک فلور پٹھوں اوریوریتھرل پٹھوں کی مشق کریں تا کہ آپ کا   ہ ٹھیک رہے.مثانپیلو 

 پر توجہ دیں اور موٹاپے سے بچیں. اپنے وزن

 پانی کا کم از کم اتنا استعمال ضروری بنائیں:

 

 پانی کا استعمال وقت

 ملی لیٹر( 400دو کپ ) ناشتہ

 ملی لیٹر( 200ایک کپ ) سہ پہر کے وقت

 ملی لیٹر( 200ایک کپ ) دوپہر کے کھانے کے وقت

 ملی لیٹر( 200ایک کپ ) شام کی چائے کے ساتھ

 ملی لیٹر( 200ایک کپ ) کے کھانے کے ساتھ راات

 Eight cups (1600ml) مکمل طور پہ

 گھنٹے پہلے پانی نہ پائیں. 2*** بستر پرجانے سے

 

 

 ے )اوور ریئکٹو بلیڈر( کی تشخیص اور عالجمثانباب تین: خراب 

 

 ے کی تعریف مثانخراب 

طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بیماری پیشاب کے ے کا درست سبب ابھی تک نامعلوم ہے، لیکن عام مثانخراب 

راستے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں. مثال کے طور پر، جب مریض کو ارجنٹ مکٹوریشن ہو تو ان کو فوری 

طور پر ٹوائلٹ پر جانے کی ضرورت ہے. شدید حالتوں میں، مریض کے لئیے پیشاب روکنا ناممکن ہوتا ہے، اور یہ 

مکٹوریشن کی عالمات پائی جاتی  ناکچرنلبب بنتا ہے. کچھ مریضوں میں فریکوئنٹ مکٹوریشن اورضعف  ضبط کا س

 ہیں.

ہ مثانہ پیشاب ذخیرہ کر سکتا ہے اور پیشاب کو مناسب وقت اور جگہ پرجسم سے باہر نکال سکتا ہے. ایک عام مثان

میں پیشاب ذخیرہ کرتا ہے تو، اعصابی نظام ہ کافی مقدار مثانملی لیٹرپیشاب اپنے اندررکھ سکتا ہے. جب  500-300
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ے کی مثانے کے مریضوں کو اپنے مثانیہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ باتھ روم استعمال کرنے کا وقت ہے. تاہم، خراب 

اسٹوریج میں مسلہ آتا ہے. یہاں تک کہ اگر مریضوں کا مثلث صرف ایک چھوٹی مقدارمیں بھی پیشاب ذخیرہ کرتا 

ے پر دباؤ پڑتا ہے. یہ مثانے کی پٹھے اچانک اکڑ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں مثانلی لیٹر، م 100-50ہے، مثال 

 ناکچرنلناگزیر طور پرارجنٹ مکٹوریشن، اور پھر بار بار مکرورشن کے ساتھ ساتھ فریکوئنٹ مکٹوریشن اور

سے ضعف  ضبط کی  مکٹوریشن کا باعث بنتا ہے. کچھ شدید حالتوں میں، مریض پیشاب نا روک پانے کی وجہ

 بیماری میں مبتال ہو جاتا ہے۔ 

 

 ·:عالمات

 )دن کے دوران آٹھ مرتبہ یا اس سے زیادہ پیشاب کرنا(.فریکوئنٹ مکٹوریشن • 

 )پیشاب کا احساس آنا، لیکن عام طور پر ایک چھوٹی سی مقدار میں پیشاب کرنا(.ارجنٹ مکٹوریشن • 

 زیادہ بار پیشاب کرنا(. )رات میں ایک یا ایک سےمکٹوریشن  ناکچرنل

 پیشاب کی غیر معمولی پیشرفت میں اچانک پیشاب کا نتیجہ )ضعف  ضبط(.•  

 

 کس کا مثانہ خراب ہونے کا زیادہ امکان ہے؟ 

بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ صرف خواتین اور بزرگوں کا ہی مثانہ خراب ہو سکتا ہے. اصل میں، تمام عمروں، 

یہاں تک کہ بچوں ، مرد یا عورتوں کا بھی مثانہ خراب ہو سکتا ہے. عام طور پہ، مردوں کے مقابلے میں خواتین 

ے بعد مردوں میں اس طرح کے واقعات میں سال کی عمر ک 70میں اس کے زیادہ امکانات پائے جاتے ہیں، لیکن 

اضافہ دیکھا جاتا ہے. یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بزرگوں کو پیشاب کے نظام کے ساتھ دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا 

ہے، مثال کے طور پر بینگن پروسٹیٹک ہائیپرپلسیا، جو کہ مثانہ خراب کرنے کے امکانات بڑھاتا ہے۔ ضعف  ضبط 

عالمات میں سے ایک ہے، جو کہ ایک تہائی مریضوں کو ہوتا ہے. تاہم، خواتین مریضوں میں  خراب مثانے کی

فی صد مرد مریضوں میں  16زیادہ امکان ہے، اور تقریبا  50٪مردوں کے مقابلے میں ضعف  ضبط کی بیماری کا 

 پیشاب کی بے چینی یا ضعف  ضبط ہے.

 

 کیا مثانے کی خرابی ایک عام بیماری ہے؟

ملین سے زائد افراد  50کی خرابی ایک عام بیماری ہے. امریکہ کے اعداد و شمار کے مطابق، دنیا بھر میں  مثانے

اس بیماری سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے واقعات تقریبا دوسری عام بیماریوں کے برابر ہیں، جیسے دمہ، 

ہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ہنگ کانگ میں ذیابیطس اور ڈپریشن. ہانگ کانگ یورولوجیکل ایسوسی ایشن کے مطابق ی

سے زائد لوگ ضعف  ضبط  کا شکار ہیں. اگرچہ یہ بیماری بہت عام ہے، لیکن عوام کو اس کی عالمات  400،000

اور عالج کے بارے میں بہت کم پتا ہوتا ہے. ہانگ کانگ کے یورولوجیکل ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار سے 

فیصد سے  75وں کو مثانے کی خرابی کے بارے میں کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، اور مریض 90٪ظاہر ہوتا ہے کہ 

زیادہ مریضوں نے ڈاکٹر سے کبھی مشورہ ہی نہیں کیا. ان میں سے اکثر اس غلط فہمی کا شکار ہیں یہ کہ عالمات 

کرتے ہیں،  عام جسمانی رجحان ہیں. ان غلط تصورات کی وجہ سے، بہت سے مریض کو اس مسئلے کو نظر انداز

جو نہ صرف عالج کو تاخیر دیتے ہیں بلکہ حالت مزید خراب بھی ہوتی ہے. نتیجے میں، مریضوں کو زیادہ پیچیدہ 

 عالج کروانا پڑتا ہے.

 خراب مثانے کا اثر

خراب مثانہ مریضوں کے جسمانی یا نفسیاتی صحت پر اہم منفی اثرات رکھتا ہے، ان کی زندگی کی کیفیت کو بہت کم 

 یتا ہے.کر د
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 جسمانی پہلو

جیسا کہ مریضوں کو جلدی باتھ روم میں جلدی جانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے گرنے اور فریکچرکروانے 

کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں. جلد کے انفیکشن اور یوریتھرل انفیکشن بھی بہت عام ہیں. کچھ خاتون مریض اپنی 

 ازدواجی تعلق برباد ہو جائے گا. سیکس الئف کو کم کر دیں گی اور اس طرح ان کا

 نفسیاتی پہلو

مکٹوریشن اور غیر جانبدار رساو کی وجہ سے، مریضوں کو بڑھتی ہوئے نفسیاتی کشیدگی میں  ارجنٹمریض کی 

اضافہ ہوگا. شرمندہ ہونے سے بچنے کے لۓ وہ غیر معمولی طور پر باہر جانے سے گریز کرے گا، اسی وجہ سے 

OAB زیادہ امکان ہوتا ہے.  50٪ت مند ساتھیوں کے مقابلے میں ڈپریشن کا شکار ہونے کا کے مریضوں میں صح

مکٹوریشن مریضوں کی نیند کی کیفیت کو بھی متاثر کرتی ہے، اس طرح روزمرہ کے دوران کام کرنے کی  ناکچرنل

 کارکردگی کو کم کر دیتی ہے.

 خراب مثانے کی تشخیص

 طبی تاریخ کے بارے میں انکوائری

ڈاکٹر مریض کی طبی تاریخ اور مجموعی حالت کے بارے میں انکوائری کرے گا، اور وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا 

پیشاب کی اسٹوریج کے مسائل دوسرے عوامل کی وجہ سے ہیں، جیسے ضرورت سے زیادہ پانی پینے یا ڈائروٹیکس 

 لینے کی وجہ سے.

 پیشاب اور خون کا تجزیہ

گردوں کی افعال کی جانچ پڑتال  کے لئیے کیا جاتا ہو اور اس لئیے بھی کہ دیگر پیشاب  پیشاب اور خون کا تجزیہ

 کے مسائل جیسے ارورائٹس، سیسٹائٹس یا نیفٹریوں پر قابو پایا جا سکے.

 روزانہ وائڈنگ کرنا

 .روزانہ وائڈنگ باقاعدگی سے تین دن کے لئے پیشاب کے حاالت اور پینے کی عادات کو ریکارڈ کرتی ہے

مناسب تشخیص کے لئے تفصیلی اور درست ریکارڈ بہت مفید ہیں. )مزید معلومات کے لئے باب نمبر چار کا مالحظہ 

 فرمایئں.(

 یورولوجی سپیشالئزڈ تجزیہ 

طبی تشخیص کے مطابق، ڈاکٹر ضروری امتحانات، جیسے رسیڈوئل یورن والیم اسکین، یورتھرل اور مثانے کی 

 مکمل تشخیص وغیرہ. اینڈوسکوپی، اور مثانے کی

 خراب مثانے کے عالج

اس وقت، خراب مثانے کے لئے اہم عالج کھائ جانے والی ادویات ہیں جس کے ساتھ ساتھ مثانے کی تربیت اور 

پیلوک فلور پٹھوں کی تربیت بھی بہت اہم ہیں. شدید حالتوں کے مریضوں کے لئے، ڈاکٹر بٹوکس یا سرجیکل عالج کا 

 انتخاب کر سکتا ہے.

 کھائ جانے والی ادویات کا عالج

خراب مثانے کے لئے اہم منشیات اینٹی کولی نیرجیک منشیات ہیں جو مثالی نمونہ کی غیر معمولی کنٹریکشن 

کوٹھیک کر کہ ضعف  ضبط کو ٹھیک کرتا ہے. یہ ارجنٹ مکٹوریشن، پیشاب اور پیشاب کے رساو کے مسلوں کو 

کی عالمات کو کم کرکہ اس کی سٹوریج بڑھا سکتا ہے. اس کے ضمنی  ٹھیک کر سکتا ہے، اور مثانے کی بیماری

اثرات میں مشتمل منہ، دھندال ہوا نقطہ نظر، اور قبض ہیں. کے مختلف قسم منشیات کے مثانے پر مختلف اثرات ہیں. 

ؤثر روایتی اینٹی کلینجک منشیات زیادہ غیر ھدف بخش ہیں. اگرچہ وہ کشیدگی کی غیر معمولی سنجیدگی کو م

طریقے سے کم کرسکتے ہیں، اس کے نتیجے میں تناسب گندوں اور بڑے انٹسٹائن کے پرسٹلسس کو کم کرنے کی 

صالحیت پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مریضوں کو متوازن منہ، نقطہ نظر اور قبض کو دھکا اور ان منشیات 
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بنائے جاتے ہیں )صرف مثانے کے ٹشو کے شکایات ہوسکتی ہیں. آج کل، نئے اینٹی کلولینجک منشیات زیادہ ھدف 

لئیے مفید ہے(، جو نہ صرف مثانے ڈٹروژر کے غیر معمولی سنجیدگی کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے بلکہ ضمنی 

اثرات کو کم کرتی ہے. نئے منشیات زیادہ قابل قبول ہیں اور مریض کو ضمنی اثرات سے بچنے میں مدد دیتا ہے، 

یقینی بنایا جاسکتا ہے. تقریبا چار سے چھ ہفتوں کے دوران اینٹی کلینجک منشیات لینے  اس طرح بہتر عالج کا اثر

 کے بعد، مریض دوبارہ وائڈنگ شروع کر سکتا ہے تا کہ ڈاکٹران منشیات کی افادیت کا اندازہ لگا سکے۔

ک فلور پٹھوں کی ٹریننگ  بلیڈر ٹریننگ اور پیلو 

ٹروں عام طور پر یہ تجویز کرتے ہیں کہ مریض ساتھ ساتھ مثانے کی اگرچہ منشیات ایک بنیادی عالج ہیں، ڈاک

تربیت کا ایک سلسلہ شروع کریں. یہ دو طرفہ طریقہ مریضوں کو زیادہ تیزی سے ٹھیک کرے گا. جب مریض کو 

 پیشاب کرنے کا احساس ہوگا، تو وہ تھوڑی دیر تک صبر کرنے کا عادی ہوگا. فوری طور پر ٹوائلٹ کا استعمال نہ

کریں، مثال شعور سے کام لے کہ پیشاب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ پیرینیم اور اینل پٹھوں کو 

اکڑاکر پیشاب کرنے کے حساس طریقے سے معاونت کرنے میں مدد حاصل کریں. بلیڈر ٹریننگ مثانے کی صالحیت 

ک پٹھوں کی تربیت بھی خراب مثانے کی میں اضافہ اور پیشاب کے وقت کو کم کر سکتی ہے. اس کے عالوہ ، پیلو 

عالمات کو دور کرسکتی ہے. مریض فزیوتھراپی اور ماہر نرسوں سے مشورہ کر سکتا ہے کہ وہ کس طرح سے 

 پٹھوں کی شناخت اور ان کی تربیت کریں. )برائے مہربانی مزید معلومات کے لۓ باب پانچ اورچھ مالحظہ کریں.(

 انجکشن

شدید عالمات کے مریض مثانے کی غیرمعمولی کنٹریکشن کو مستحکم کرنے کے لئے بوٹوکس دوائ کے عالوہ، 

مہینے  10سے  6انجکشن کو منتخب کرسکتے ہیں. تاہم، اس عالج میں خطرہ نسبتا زیادہ ہے. ہر انجکشن کی افادیت 

ی ہے. لہذا، یہ عالج تک برقرار رہتی ہے، اور بعد میں بھی باقاعدگی سے منشیات کے انجکشن حاصل کرنا ضرور

 صرف سنگین عالمات کے مریضوں کے لئے مناسب ہے.

 جراحی عالج

جراحی عالج صرف ان مریضوں کے لئے مناسب ہے جن پر دوایاں اسرانداز نا ہوں ہا جن کی حالت بہت بری ہو. 

اس طرح اس کی سرجری کا مقصد مثانے کے پٹھوں کو توڑنے اور مثانے کے پٹھوں پر دباؤ کو کم کرنا ہوتا ہے، 

پیشاب رکھنے کی مقدار میں اضافہ ہوسکتا ہے. اس کے عالوہ، اعصابی الئن کو چھیڑنے کے لئے موجودہ مقدار 

میں کرنٹ استعمال کیا جاسکتا ہے تاکہ نو ٹرانسمیشن سست یا روکی جا سکے، آخر کار مثانے کی دباؤ کو کم کیا جا 

 30استعمال نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ کامیابی کی شرح صرف سکے. تاہم، اس قسم کی سرجری وسیع پیمانے پر 

 فیصد تک پہنچتی ہے، اور سرجری کے بعد پیچیدگیاں ہوسکتی ہیں، جیسے سوزش اور پیلوک نرو الئن کی توسیع.

 دو اہم نکات جو مریضوں کو خراب مثانے کے عالج میں مدد دیتے ہیں: 

 تالش کریں . نفسیاتی رکاوٹیں توڑیں اور میڈیکل معاونت1

مریض ہمیشہ خراب مثانے کی بیماری کو نظر انداز کرتے آئے ہیں، کیونکہ زیادہ تر مریضوں کے لئیے اس بیماری 

کے بارے میں بات کرنا بہت شرمندگی کا باعث ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ بیماری 

حل ہیں۔ لہذا وہ یا تو منفی سوچ رکھتے ہیں کہ اس کا عالج نا  ایک عام جسمانی رجحان ہے، یا اس کے اثرات ناقابل  

کروایا جائے یا ہچکچاہٹ سے اس کومانتے ہیں، یا پھر پیشاب کی بدانتظامی کے عالج میں تاخیرکرتے ہیں۔ اگر آپ 

لے سے نے پہلے سے ہی خراب مثانے کی عالمات اپنے اندر دیکھی ہیں،تو براہ مہربانی ہسپتال جائیں اور طبی عم

مشورہ کریں. اس سے آپ کو صرف عالمات کو دور کرنے میں مدد نہیں ملے گی بلکہ آپ کی زندگی کی کیفیت کو 

 بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی.

 . زندگی کی تفصیالت پر توجہ دینا اور اچھی عادتوں کو فروغ دینا2

 ملی لیٹرپانی. 200 کپ پانی( پینا. ہر کپ میں 8سے  6ہر روز مشروبات کی اچھی مقدار )
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 سگریٹ نوشی، کافی اور شراب وغیرہ سے بچیں.

 مصالحے دار کھانوں سے پرہیز کریں۔ 

ک فلور پٹھوں اوریوریتھرل پٹھوں کی مشق کریں تا کہ آپ کے مثانے کو پیشاب پر قابو کرنے کی صالحیت آئے.  پیلو 

 .اپنے وزن پر توجہ دیں اور موٹاپے سے بچیں

 

 ائڈنگ کو بھرنے کے طریقے اور اس کی اہمیتباب چار: روزانہ و

 روزانہ وائڈنگ کیا ہے؟

روزانہ وائڈنگ ایک کتابچہ ہے جو ایک دن میں پانی اور پیشاب کی مقدار ریکارڈ کرتی ہے. اگر مریض کو ضعف  

تک ضبط ہے تو اس کا وقت، مقدار اور پیشاب کی شدت بھی ریکارڈ کرنا چاہئے. تمام اعداد و شمار کو تین دن 

مسلسل ریکارڈ کیا جانا چاہئے. کیونکہ بہت سے مریضوں کو کام کرنے کے لئیے باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے، 

 یہ بھی قابل قبول ہے کہ مریض ہر روز ایک بار ریکارڈ کریں )کل تین دن(.

 روزانہ وائڈنگ کی اہمیت

کی عالمات موجود ہیں، لیکن ان مکٹوریشن یا نکٹرنل مکٹوریشن ، بار بار ارجنٹ مکٹوریشن بہت سے مریضوں میں 

میں سے زیادہ تر کی وجہ ضرورت سے زیادہ پانی پینا یا "صرف صورت حال کے مطابق" پیشاب کرنے کی عادات 

ہیں. لہذا، مریضوں کو ایک حوالہ کے طور پر روزانہ رکارڈ رکھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹروں اور ماہر نرس 

ے ہیں، مریضوں کے لئے منصوبہ بنا سکتے ہیں اور انہیں اپنی خوراک اور پیشاب انفرادی شرائط کا تجزیہ کر سکت

کی عادتوں کو بہتر بنانے کے لئے مشورے دے سکتے ہیں. اس کے عالوہ، روزانہ وائڈنگ مریضوں کو اپنی حالت 

ھراپی بہترطور پر سمجھنے کی صالحیت دیتا ہے. باقاعدگی سے ریکارڈنگ کے ذریعہ، مریض اپنے رویے کی ت

 کی ترقی اور تاثیر کو معلوم کر سکتا ہے اور رویے کی تھراپی میں بھروسہ کر سکتا ہے.

 

 نارتھ ڈسٹرکٹ ہسپتال –پینے اور روزانہ وائڈنگ بمطابق کانٹینینس آف ڈیویزن 

ے کا پانی پین

 اٹھنےوقت )

 (بعد کے

اٹھنے کے بعد  ملی لیٹر

 پیشاب کرنا

پیشاب کی 

 مقدار

س س کی مقدار اینوریس  کرتے  اینوریس 

 وقت سرگرمیاں

 + ملی لیٹر اور اشیاء سوپ چائے پانی

 تھوڑا

++ 

 درمیانہ

+++ 

 زیادہ

++++ 

کافی 

 زیادہ

1 2 3 4 

جیسا کہ 

صبح  9:30

 کے

200 8:00 am 250         

 

 

 : ہنسنا، کھانسنا یا چھینکنا 1

 : بھاگنا، بھاری چیزیں اٹھانا2

 نا ہوناٹائلٹ  ئی: ناقابل  برداشت، کو3

 : دیگر وجوحات4
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براہ کرم اس فارم کو جتنا ممکن ہو سکے، بھرنے کی کوشش کریں،  .آپ کے عالج کے لئے یہ ریکارڈ بہت اہم ہے

 اور آنے والے دورے کے دوران اسے ریفرنس کے لۓ واپس الئیں. آپکے تعاون کا شکریہ! 

گھنٹے میں  24مشروبات اور پیشاب کی مقدار کو ریکارڈ کریں، . براہ مہربانی تین دن میں لی جانے والی تمام 1

 حساب کریں، اٹھنے کے بعد سے لے کر.

 . ہر بار جب آپ پیشاب کریں تو، اس کو پیمائشی کپ سے ناپیں اور اسے ملی لیٹرز میں ریکارڈ کریں.2

 سی( میں ریکارڈ کریں.. مشروبات میں پانی، چائے، سوپ، جوس، وغیرہ شامل ہیں اور ملی لیٹرز ) یا سی 3

س. اگر کوئی 4  ہے تو براہ کرم اس کو ریکارڈ کریں. اینوریس 

 تھوڑا )کئی قطرے(

 درمیانی )انڈرویر یا سینیٹری نپکن گیال ہونے تک(

 کافی )پتلون گیلی ہونے تک(

 بہت زیادہ )بیڈ یا فرش گیال ہونے تک(

 پ کو اینوریسیس ہو رہے ہوں.. براہ کرم ان سرگرمیوں یا وجوہات کو ریکارڈ کریں جب آ5

 : ہنسنا، کھانسنا یا چھینکنا 1

 : بھاگنا، بھاری چیزیں اٹھانا2

 : ناقابل  برداشت، کوئ ٹائلٹ نہیں3

 : دیگر وجوحات4

 __________________تاریخ

 

 

 پیلوک فلورکے پٹھوں کی مشق -باب پانچ: غیر جراحی عالج 

 

 یہ مناسب ہے:

 سلس البول کا شکار ہیں یا ایسی توقع یے کے وہ ہوسکتے ہیں۔مایسے مریضوں کے لیے جو کشیدگی کی وجہ سے ·

 ایسے مریض جن کا مثانہ ضرورت سے زیادہ کام کرتا ہو۔·

 

 پیلوک فلورکے پٹھوں مشق کیا ہے؟

ضر اثرات کے بغیر )کیگل( ورزش بھی کہا جاتا ہے، کسی بھی م KEGELپٹھوں کی مشق، جسے  پیلوک فلور کے

ایک سادہ، مکمل، غیر انوسک اور غیر سرجیکل عالج ہے. یہ ان مریضوں کے لئے موزوں  ہے جنہیں کشیدگی کی 

وجہ سے ہلکی یا معتدل سلس البول کی شکایت ہو۔ . یہ پٹھوں کے سکڑاؤ کی تربیت پیلوک فلور کےپٹھوں کی قوت، 

رکھنے میں مدد کرتی ہے تاکہ سلس البول، اندام نہانی کی سہولت سکت، برداشت اور رد  عمل کو برقرار اور بحال 

اور دیگر مسائل کو حل کیا جا سکے. اس کے عالوہ، یہ مشق فوری طور پر پیشاب کرنے کے احساس اور غیر 

معمولی طور پر فعال مثانے کی عالمات کو بھی کم کرتا ہے، جو یقینی طور پر سلس البول کے عالج کرنے میں مدد 

 کتی ہے.کرس

 

 پیلوک فلور کے پٹھے کیا ہیں؟

کے درمیان واقع ہیں،  کاک ساور  پیوبیسپیلوک فلور کے پٹھے لیگامینٹس، پٹھوں اور فاشیہ پر مشتمل ہوتے ہیں. یہ 

، خاتون کی رحم اور اندام نہانی کو سہارا دیتے ریکٹم، یوریتھرامیں موجود اعضاء جیسے کے  مثانہ،  پیلسویساور 
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 ہیں۔

 

 پیلوک فلور کے پٹھوں کی مشق کے طریقے

 آپ پیلوک فلور کے پٹھوں کی مشق کرتے ہوۓ اپنی کمر کے بل لیٹ یا بیٹھ سکتے ہیں یا کھڑے ہو سکتے ہیں۔

یہ بہتر ہے کے آپ پورے دن میں بار بار پیلوک فلور کے پٹھوں کی مشق کریں اور ہر بار سست اور تیز دونوں مشق 

 شامل کریں.

 کنٹراکشن ورزش )سست ورزش(( مسلسل 1)

 سست مشق پیلوک فلور کے پٹھوں کی کی طاقت، سکت اور برداشت کو بہتر بنا سکتی ہے.

 ( فاسٹ کنٹراکشن ورزش )تیز ورزش(2)

تیز مشق اعصابی ٹرانسمیشن کو متاثر کرنے کے ذریعےسے فوری طور پر پیشاب کرنے کے احساس کو کم کر 

 سکتی ہے.

 

 جہ سےہونے والے سلس البول کے مریضوں کے لئے موزوں(سست مشق )کشیدگی کی و

 ( سب سے پہلے آپ اپنے جسم کو ڈھیال چھوڑیں اور اپنے سانس کو ہموار کریں. سانس کو روکیں مت.1

 10-5( آہستہ آہستہ مقعد یا اندام نہانی کے پٹھوں کوسکڑائیں )جیسے فضالء یا گیس خارج ہونے سے روکتے ہیں(. 2

 ڑاؤ کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں،سیکنڈ کے لئے سک

 دفعہ ایک سیٹ کے طور پر دوبارہ کریں. 10اور پھر ڈھیال چھوڑ دیں. 

بار دوبارہ  10سیکنڈ تک آزمائیں اور پھر  5سیکنڈ کے لئے سکڑاؤ کو برقرار نہیں رکھ پاتےتو اسے  10( اگر آپ 3

 کریں.

 سیٹوں کو دوبارہ کرنا بہتر ہے۔ 10-5( ہر روز اوسط 4

 

 فاسٹ مشق ) شدید سلس البول کےمریضوں کے لئے موزوں(

 

جب آپ پیشاب کرنے کی خواہش محسوس کرتے ہیں، تو فوری طور پر ٹوائلٹ نہ جائیں. آپ کو اپنے جسم کو ڈھیال 

 چھوڑنا اور جسم کی تحریک کو روکنا چاہئے.

 

 ( اپنے سانس کو ہموار کریں. سانس کو روکیں مت۔1

 1-5ندام نہانی کے پٹھوں کوسکڑائیں )جیسے فضالء یا گیس خارج ہونے سے روکتے ہیں( ۔ ( جلدی سے مقعد یا ا2

 سیکنڈ کے لئے سکڑاؤ کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں،

 دفعہ دہرائیں یہاں تک کے پیشاب کی حاجت نا رہے۔ 5-10سیکنڈ کے لیئےڈھیال چھوڑ دیں. اسے   1-5اور پھر

 جت محسوس ہو تو آپ اس مشق کو کرسکتے ہیں.( جب بھی آپ کو پیشاب کرنے کی حا3

 ( اس کے عالوہ، باقاعدگی سے پینے کی عادات کو فروغ دینا ضروری ہے.4

 

 آالت کی مدد سے کی جانے والی پیلوک کے پٹھوں کی مشق

بعض مریضوں کو پیلوک فلور کی پٹھوں کے سکڑاؤ کو محسوس نہیں کرپاتے یا خود سے  ان پٹھوں کو  سکڑا نہیں 

تے.اگر ایسا معاملہ ہوتو، طبی عملہ آالت کی مدد سے کی جانے والی مشق کا انتخاب کرتے ہیں، جس میں ایکسٹرا پا

 (، الیکٹروسٹیمولیشن سسٹم اور ینداپ نہانی کون شامل ہیں۔EXMIکارپوریل میگنیٹک انرویشن )
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 (EXMI) ایکسٹرا کارپوریل میگنیٹک انرویشن. 1

اصولوں کے مطابق، جارج انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے ایک غیر منفی اور غیر مقناطیسی تقرر کے جسمانی 

میں امریکی فوڈ اینڈ ڈراگ ایڈمنسٹریشن نے منظور کیا تھا اور اب  1998جراحی عالج تیار کیا. اس عالج کو جون 

ریض کو صرف وسیع پیمانے پر کشیدگی، شدید اور مخلوط سلس البول کے عالج کے لئےاستعمال کیا جاتا ہے. م

میڈیکل کرسی پر بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور باقاعدہ برقی مقناطیسی لہریں اس کرسی کے نچلے حصے سے 

نکلتی ہیں۔ عالج کے عمل کے دوران، مریضوں کو صرف تھوڑی سی لرزش محسوس ہوتی ہے. ان کی پیلوک فلور 

محرک کیا جاتا ہے، جو کے پٹھوں کو کے پٹھوں کو مخصوص قوانین کے مطابق برقی مقناطیسی لہروں سے 

 سکڑنے اور ڈھیال ہونے میں مدد دیتا ہے جس سے ان پٹھوں کو مضبوطی ملتی ہے۔

منٹ تک لینے  20بار، اور ہر بار  2ہفتوں تک کیا جاتا ہے. مریضوں کو اس عالج کو ہفتے میں  8یہ عالج کورس 

ےعالج کے بعد پیشاب کی بدولت بہتر ہوجاتی ہے اور کی ضرورت ہے. اس کے کلینیکل اثرات متاثر کن ہیں جیسا ک

یہاں تک کے مکمل عالج بھی. صرف چند مریضوں کو اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ علج میں متوقع ترقی 

 برقرار ہے بعد میں باقاعدہ دورے یا عالج کی ضرورت ہو سکتی۔

 . الیکٹرو سٹیمولیشن نظام2

وں کی اندام نہانی میں ایک چھوٹا سا آلہ رکھا جاتا ہے. مریضوں کے پیلوک مرد مریضوں کے مقعد یا خواتین مریض

فلور کے پٹھوں کو کمزور برقی  محرکات کی مدد سے مضبوط کیا جاتا ہے، جس سے شدید اور کشیدگی کے سلس 

 البول کو بہتر بنانے اور عالج کرنو میں مدد ملتی ہے۔

منٹ  کے  20بار،اور ہر بار  2ر مریض اس عالج کو ہفتے میں ہفتوں تک جاری رہتا ہے او 20-8یہ عالج کورس 

لیئے لیتے ہیں. اس کے کلینیکل اثرات متاثر کن ہیں جیسا کےعالج کے بعد پیشاب کی بدولت بہتر ہوجاتی ہے اور 

یہاں تک کے مکمل عالج بھی. صرف چند مریضوں کو اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ عالج میں متوقع ترقی 

ہے، بعد میں باقاعدہ دوروں یا عالج کی ضرورت ہو سکتی۔ مریض اس عالج کو پیلوک فلور کے پٹھوں کو  برقرار

 مضبوط بنانے کے لیئے بتائے گئے طریقے سے گھر میں بھی لے سکتے ہیں۔

 تکون . اندام نہانی3

گرام  70ری گرام ہے، اور سب سے بھا 20مختلف وزن ہیں، جن میں سب سے ہلکا  5 کےتکونوں کے اس سیٹ 

 ںمنٹ کے لئے رکھی 1ہے. تکون عورت کے اندام نہانی میں رکھا جاتا ہے.یہ بہتر ہے کے اس تکون کو جسم میں 

رہیں. اور جسم میں رکھی ہوئی تکون کا وزن آہستہ آہستہ بڑھایا جائے. یہ مشق پیلوک  ےمریض کھڑاور اس دوران 

 منٹ کے لیے کرنی ہے۔  15دو باراور ہر بار  فلور کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لئیے ہر دن میں

)اگر آپ کے پاس اس عالج کے نظام کے بارے میں کوئی سوال ہے تو، براہ کرم یورولوجی کے ڈویژن کے طبی 

 عملے کے ساتھ رابطہ کریں.(

 

 تھراپی عمل طرز   اور ٹریننگ ربلیڈ - عالج جراحی غیر: چھ باب

 

 .ہےدیتی  مدد میں کرنے کام دوبارہ اچھے طرح سےاپنے مثانے کے  کو آپ ٹریننگ بلیڈر

 

 روزانہاپنے  لئے کے جاننے کو وقفے کے دورانیے اور مقدار کے پیشاب ہر کو آپ پہلے، سے کرنے شروع تربیت

نگ  کو وقفے درمیان درمیانکے پیشاب آہستہ آہستہ ذریعے کے تربیت آپ. ہے ضرورت کی پڑتال جانچ کی ووئیڈ 

نگ روزانہ کو آپ پہلے، سے سب پر، طور کے مثال. ہیں سکتے بڑھا آپ کو  کہ ہے ہوسکتا معلوم یہسے  ووئیڈ 

 منٹ 60-50 ہر آپ بعد، کے تربیت مثانے کی منٹ 15-5. پیشاب کرنے کی ضرورت پڑھتی ہے منٹ 45 ہر روزانہ
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 کوئیبعد پیشاب میں  منٹ 60 ہر کہ ہے ہوتا معلوم کو آپ اگر بعد، کے دنوں کچھ. ہیں سکتے جا کو ٹوائلٹ کے بعد

 سے ُجڑے رہنے کی ورزش مثانے کی اس کو آپ. ہیں سکتے بڑھا تک منٹ 15 اور اسے آپ تو ہے، نہیں مشکل

 تربیت. گا کرے حاصلکا مقصد  کے وقفےتک پیشاب  گھنٹے 4-3 آہستہ آہستہ ا س طرح آپاور ہے ہوتی ضرورت

 تو تکلیف، معمولی کرتے ہیں یا پیٹ کے نچلے حصے میں پیشاب کی فوری ضرورت محسوس آپ اگر دوران، کے

 :ہیں آزما سکتے طریقوں ذیل مندرجہ آپ

 

 ،کسی کو کال مال سکتے ہیں آپ. ہے ضرورت کی توجہ پوری کی آپ سےج کریں مرکوز توجہ پر کام اپنے آپ .1

 دیکھ وی ٹی یا سکتے ہیںپڑھ  اخبارات ،کوئی مصنوعات بنا سکتے ہیں سے سے ہاتھ ،کھیل سکتے ہیں ونگماہج

 ہیں سکتے

اپنے  لیکن کریں، مرکوز توجہکے داخل اور خارج ہونے پر  ہوا میں پھیپھڑوں اپنے. لیں سانس گہری اور بیٹھیں. 2

 .کریں انداز نظر کومثانے کے احساس کو 

بتائیں کہ آپ دیں اور  حوصلہ،تو اپنے آپ کو محسوس ہو خواہش مضبوط ایک لئے کے کرنے پیشاب کو آپ جب .3

 نہیں ضرورت کی کرنے استعمال کا ٹوائلٹ کو آپ کہ کریں کوشش کی بتانے کو آپ اپنے اور جلدی میں نہیں ہیں۔

 .ہیں کرسکتے کنٹرول اسے آپ اور ہے،

 پیشاب پر، طور عام. کریں تربیت کی پیلویس فلور کے پٹھوں لئے کے کرنے کم کو خواہش کی کرنے پیشاب. 4

 کرنے کنٹرول کے مثانے کہ ہیں کرسکتے محسوس یہ آپ اور ،گی ہوجائے غائب آہستہ آہستہ خواہش کی کرنے

 ضبط کم ہو رہا ہے۔ ضعف   کا اور فوری پیشاب ہے رہی بڑھ صالحیت والی

 

 کی پانی تاہم،. گی جائے ہو کم تعدد کی پیشاب کم لینے سے پانی کہ ہے لگتا یہ کو مریضوں تر زیادہ عالوہ، کے اس

 مثانہ زیادہ حساس ہو جائے گا اور بکثرتنتیجتاً  گی، کا گاڑھاپن بڑھا دے پیشاب کمی زیادہ سے حد میں کھپت

 کے پیشاب رات پر محیط اور چاہئے پینا پانی میں مقدار مناسب کو مریضوں البول کو اور زیادہ کر دے گا۔ مسلسل

 .چاہئے نہیں پینا پانی پہلے گھنٹے 2 سے سونے لئے کے کرنے کم کو اوقات

 

 ا قرار

 آف یورولوجی ڈویژن سی ای ٹی این

 ادویات کی ہاسپٹل ڈسٹرکٹ شمالی

سٹرکٹ ہسپتال کانگ انگشعبہ، ہ کا جراحی  نارتھ ڈ 

 ہانگ کانگ نیورولوجی ایسوسیشن یورولوجی نرسنگ چیپٹر

 

 .شکرگزاری چاپنے میں ہماری مدد کرنے کے لئے خصوصی کاپیاں ۱۰،۰۰۰مسٹر ہی ڈیکسن کو 

 

 :یونٹ معاون

 فاؤنڈیشن نارتھ ڈسٹرکٹ ہسپتال چیرٹی بل

 

 ایڈیشن دوسرا کا 2012
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