ًبتَاًی در کٌتزل ادرار کِ هی تَاًذ هَقت یب دائن ثبؽذ را ثی

اًذ .در هزداى هغي هؾکالت پزٍعتبت ٍ

اختیبری ادرار هی گَیٌذ .ایي اختالل اًَاع هختلفی دارد کِ

درهبًْبی آى ؽبیؼتزیي ػلت ثی اختیبری

ؽبهل هَارد سیز هی ثبؽذ:

ادراری هی ثبؽذ.







ثی اختیبری اعتزعی :ایي حبلت ثیؾتز در سًبًی کِ
سایوبى داؽتِ اًذ  ،سًبى یبئغِ ٍ هزداًی کِ تحت

ٍ اس ّز  10فزد ثبالی  80عبل عِ ًفز دچبر

ػول خزاحی پزٍعتبت قزار گزفتِ اًذ ٍ ثذًجبل

ثی اختیبری ادرار هی ؽًَذ.

فؼبلیت ّبیی هبًٌذ ػطغِ ،عزفِ ،خٌذیذى ٍ دٍیذى



اختالالت عیغتن ػقجی

کِ ثز هثبًِ پز فؾبر هی آٍرد هؾبّذُ هی ؽَد.



افشایؼ ٍسى

ثی اختیبری فَریتی :در ایي حبلت فزد ثطَر هکزر



دیبثت

توبیل ثِ ادرار کزدى دارد ٍ هی تَاًذ ثذًجبل ثیوبری

الجتِ ػفًَت دعتگبُ ادراری ،یجَعت ،افغزدگی

ّبیی هبًٌذ ثشرگی خَػ خین پزٍعتبت ،ام اط،

ؽذیذ ،کن تحزکی ،هقزف دارٍّبیی هبًٌذ

مزثِ ٍ آعیت ّبی طٌبة ًخبػی ٍ خزاحی ّبیی

تزاسٍعیي ،عَدٍافذریي ،کلؾیغیي ،مذ افغزدگی

هبًٌذ ثزداؽتي رحن ،ثزداؽتي پزٍعتبت ٍ ًیش ػفًَت

ّب ،مذ عیکَسّب ،آًتی ّیغتبهیي ّب ٍ کبفئیي هی

ّب اتفبق افتذ.

تَاًذ ثقَرت هَقت هٌدز ثِ ثی اختیبری ادرار گزدد.

ًَع دیگزی اس ثی اختیبری سهبًی اتفبق هی افتذ کِ

بی اختیاری ادراری چگونه درمان می شود؟

هثبًِ ًوی تَاًذ ثطَر کبهل تخلیِ ؽَد ٍ هٌدز ثِ

درهبى ثی اختیبری ّبی هَقت هؼوَال راحت ،عزیغ ٍ

قطزُ قطزُ آهذى ادرار هی گزدد ،اًغذاد هثبًِ ،مؼف

هَثز هی ثبؽذ اهب ثی اختیبری ّبی هشهي ثغتِ ثِ

هبّیچِ هثبًِ ،ثؼنی دارٍّب ٍ ثشرگی خَػ خین

ػلت ایدبد کٌٌذُ هوکي اعت ًیبس ثِ درهبى ّبی

پزٍعتبت هی تَاًذ هٌدز ثِ ایي حبلت ؽَد.

هتؼذدی داؽتِ ثبؽٌذ .درهبى هی تَاًذ ؽبهل هَارد

عوامل زیر می تواند شانس ابتالی فرد به بی اختیاری ادرار
را افسایش می دهد




افشایؼ عي :اس ّز  10فزد ثبالی  60عبل یک ًفز

خٌغیت هًَث :ثی اختیبری ادراری در سًبى ؽبیغ تز اس
هزداى هی ثبؽذ ثطَریکِ 15-50درفذ سًبى در طَل
سًذگی خَد ایي اختالل را تدزثِ هی کٌٌذ ثخقَؿ سًبًی

سیز ثبؽذ:


تکٌیک ّبی رفتبری :هبًٌذ یبدگیزی ٍ اًدبم
ٍرسؽْبی کگل ٍ ٍرسیذُ کزدى هثبًِ



دارٍدرهبًی



خزاحی

کِ سایوبى را تدزثِ کزدُ اًذ ،سًبى عیگبری ،سًبى چبق ٍ

الجتِ تغییز ؽیَُ سًذگی در خْت تقَیت کیفیت

سًبى یبئغِ ای کِ عبثقِ دیبثت ،ثزداؽتي رحن ٍ اثتالی

سًذگی ٍ تقَیت ثْذاؽت ًیش قغوت هْوی اس درهبى

ثیؼ اس دٍ ثبر ثِ ػفًَت ادراری در طَل یکغبل را داؽتِ

هیجبؽذ.

روش یادگیری و انجام ورزش های کگل:
ثْتزیي رٍػ ایي اعت کِ اثتذا ایي کبر را در حیي ادرار کزدى
یبد ثگیزیذ ،در حیي ادرار کزدى ثَعیلِ عفت کزدى هبّیچِ
ّبی لگٌی خزٍج ادرار را کن کزدُ یب هتَقف ًوبییذ ٍ ثؼذ
دٍثبرُ رّب کٌیذ .سًبى ثبیذ هبّیچِ ّبی ٍاصى را ًیش عفت
کٌٌذ .هٌقجل کزدى ػنالت لگي راهی تَاًیذ در ّز حبلتی
اًدبم دّیذ ٍ ٌّگبم ایٌکبر دعتتبى را رٍی ؽکن ،راى ٍ ثبعي
گذاؽتِ تب هطوئي ؽَیذ کِ ایي اًذاهْب حزکت ًوی کٌٌذ ،ثزای
تقَیت هبّیچِ ّبی کف لگي آًْب را ثِ آّغتگی هٌقجل کزدُ
ثزای  5ثبًیِ ًگِ داریذ عپظ آًْب را رّب کٌیذ ٍ ثیي اًقجبمبت
یک اعتزاحت  10ثبًیِ ای داؽتِ ثبؽیذ .ثْتز اعت ّز رٍس -5
 3ثبر ٍ ّزثبر  5-15اًقجبك را اًدبم دّیذ.
چند نکته در مورد ورزشهای کگل:
 ثیبد داؽتِ ثبؽیذ کِ ًجبیذ ایي ٍرسؽْب را

در حیي

ادرار کزدى ثزای ثیؼ اس دٍ ثبر در هبُ اًدبم دّیذ
سیزا ًْبیتب هی تَاًذ هٌدز ثِ مؼف هبّیچِ ّب ؽَد
پظ ثؼذ اس یبدگیزی ایٌکبر را در سهبًْبی دیگزی غیز
اس سهبى ادرار اًدبم دّیذ.
 در سًبى ٍرسؽْبی ؽذیذ ٍ یب ًبدرعت هوکي اعت
ثبػث عفتی ؽذیذ هبّیچِ ّبی ٍاصى ؽذُ ٍ هٌدز ثِ
درد در ٌّگبم ًشدیکی خٌغی ؽَد.
ٍ رسػ ثیؼ اس حذ هی تَاًذ هبّیچِ ّب را خغتِ ٍ
ثبػث ًؾت ثیؾتز ادرار گزدد.
 در فَرت قطغ ٍرسؽْب هوکي اعت ثی اختیبری
ادراری ثب ّوبى ؽذت اٍلیِ ثزگؾت پیذا کٌذ.

 هوکي اعت هبّْب طَل ثکؾذ تب ؽوب اثزات

ثزای ؽغتؾَ اعتفبدُ کزدُ ،سهبًی کِ تؾک
خؾک ؽذ ثز رٍی لکِ ّب خَػ ؽیزیي هبلیذُ

عَدثخؼ ایٌکبر را هؾبّذُ ًوبییذ.

ٍ عپظ ثطَر کبهل تویش کٌیذ.
ورزیده کردن مثانه:
ایٌکبر ؽبهل یک ثزًبهِ هٌظن ٍ هؾخـ ثزای افشایؼ سهبى
ثیي فَافل ادرار کزدى هی ثبؽذ .ثبیذ ثتذریح ٍ ثطَر هٌظن

 کبّؼ ٍسى افزاد چبق هی تَاًذ هٌدز ثِ کبّؼ
تؼذاد دفؼبت ثی اختیبری گزدد.
 تَخِ داؽتِ ثبؽیذ کِ کبّؼ هقزف هبیؼبت

فَافل سهبًی ثیي ادرار کزدى را افشایؼ دّیذ تب ثِ ّذف ادرار

ًوی تَاًذ هؾکل ؽوب را ثزطزف کٌذ سیزا ایٌکبر

ّز  3-4عبػت یکجبر ثزعیذ ٍ اگز در سهبًی سٍدتز توبیل ثِ

ثبػث هیؾَد کِ هغیز داخلی هثبًِ ٍ پیؾبثزاُ

ادرار کزدى داؽتیذ در هحلی کِ قزار داریذ ثوبًیذ تب ایي

تحزیک ؽذُ ٍ ًْبیتب هٌدز ثِ افشایؼ ًؾت

احغبط اس ثیي ثزٍد ٍ عز ٍقت هَرد ًظز ثِ آّغتگی ثِ تَالت

ادرار ؽَد ٍ اس طزفی هٌدز ثِ غلیظ ؽذى ادرار

ثزٍیذ.

ٍ تَلیذ ثَی ثغیبر ثذ هی گزدد .پظ ًیبسی ثِ
کبّؼ هقزف هبیؼبت در طَل رٍس ًذاریذ اهب
ثْتز اعت

رعایت نکات زیر را به شما توصیه می کنیم:

رختخَاة اس هقزف ًَؽیذًی اختٌبة کٌیذ ثِ

 ثزای اختٌبة اس تحزیک پَعت ٍ ػفًَتً ،بحیِ پزًیِ
( هحل خزٍج ادرار ) ثِ تَفیِ ّبی سیز ػول کٌیذ:
 ثالفبفلِ ثؼذ اس ادرار هحل را تویش کٌیذ.

 2-4عبػت قجل اس رفتي ثِ

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

بی اختیاری
ادراری

ٍیضُ اگز در ؽت دچبر ایي هؾکل هی ؽَیذ.
ًَ ؽیذًی ّبی کبفئیي دار هثل قَُْ ٍ الکل را
کٌبر گذاریذ.

 حیي حوبم کزدى اس آة ٍلزم اعتفبدُ کٌیذ ٍ ٍعبیل
سثز ثز رٍی پَعت ًکؾیذ سیزا آة داؽ ٍ ٍعبیل تویش
کٌٌذُ سثز هی تَاًٌذ ثبػث آعیت پَعت ؽًَذ.
 اس فبثًَْبیی کِ ثبػث خؾکی سیبد ٍ یب تحزیک
پَعت هی ؽًَذ اعتفبدُ ًکٌیذ.
 ثؼذ اس حوبم اس یک کزم هزطَة کٌٌذُ کِ حبٍی
ٍاسلیي ،سیٌک اکغبیذ ،الًَلیي ٍ یب پبرافیي اعت
اعتفبدُ کٌیذ سیزا ایي هحقَالت دافغ آة ّغتٌذ ٍ
پَعت را در ثزاثز ادرار حفظ هیکٌٌذ.
 ثزای کبّؼ ثَ ًَؽیذى ثیؾتز هبیؼبت تَفیِ هی ؽَد ٍ
ثزای اس ثیي رفتي ثَی تؾک اس هقذار هغبٍی آة ٍ عزکِ
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