ناتوانی در کنترل ادرار که می تواند موقت یا دائم باشد را بیی

انیید .در مییردان مسیین مشییرال پروسییتا و

اختیاری ادرار می گویند .این اختالل انواع مختلفیی دارد کیه

درمانهییای آن شییایعترین علییت بییی اختیییاری

شامل موارد زیر می باشد:

ادراری می باشد.







بی اختیاری استرسی :این حالت بیشتر در زنانی کیه
زایمان داشته اند  ،زنان یائسه و مردانیی کیه ت یت

و از هر  10فرد باالی  80سیال سیه نفیر دچیار

عمل جراحی پروسیتا قیرار گرفتیه انید و بیدن ال

بی اختیاری ادرار می شوند.

فعالیت هایی مانند عطسه ،سرفه ،خندیدن و دویدن



اختالال سیستم عص ی

که بر مثانه پر فشار می آورد مشاهده می شود.



افزایش وزن

بی اختیاری فوریتی :در این حالت فرد بطیور مریرر



دیابت

تمایل به ادرار کردن دارد و می تواند بدن ال بیمیاری

ال ته عفونت دسیتگاه ادراری ،ی وسیت ،افسیردگی

هایی مانند بزرگیی خیوخ خییم پروسیتا  ،ا ،ا ،

شییدید ،کییم ت رکییی ،مصییری داروهییایی ماننیید

ضربه و آسیب های طناب نخیاعی و جراحیی هیایی

ترازوسین ،سودوافدرین ،کلشیسین ،ضد افسیردگی

مانند برداشتن رحم ،برداشتن پروستا و نیز عفونت

ها ،ضد سیروزها ،آنتی هیستامین ها و کافئین میی

ها اتفاق افتد.

تواند بصور موقت منرر به بی اختیاری ادرار گردد.

نوع دیگری از بی اختیاری زمانی اتفاق می افتید کیه

بی اختیاری ادراری چگونه درمان می شود؟

مثانه نمی تواند بطور کامل تخلیه شیود و منریر بیه

درمان بی اختیاری های موقت معموال راحت ،سری و

قطره قطره آمدن ادرار می گردد ،انسداد مثانه ،ضعف

موثر می باشد اما بی اختیاری های مزمن بسیته بیه

ماهیچه مثانه ،بعضی داروهیا و بزرگیی خیوخ خییم

علت ایراد کننده ممرن است نیاز بیه درمیان هیای

پروستا می تواند منرر به این حالت شود.

متعددی داشته باشند .درمان می تواند شامل میوارد

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




افزایش سن :از هر  10فرد باالی  60سال یک نفر

جنسیت مونث :بی اختیاری ادراری در زنان شیای تیر از
مردان می باشد بطوریریه 15-50درصید زنیان در طیول
زندگی خود این اختالل را ترربه می کنند بخصوص زنانی

زیر باشد:


ترنیک های رفتاری :مانند یادگیری و انرا،
ورزشهای کگل و ورزیده کردن مثانه



دارودرمانی



جراحی

که زایمان را ترربه کرده اند ،زنان سیگاری ،زنان چیاق و

ال ته تغییر شیوه زندگی در جهیت تقوییت کیفییت

زنان یائسه ای که سابقه دیابت ،برداشتن رحیم و ابیتالی

زندگی و تقویت بهداشت نیز قسمت مهمی از درمان

بیش از دو بار به عفونت ادراری در طول یرسال را داشته

می اشد.

روش یادگیری و انجام ورزش های کگل:
بهترین روخ این است که ابتدا این کار را در حین ادرار کردن
یاد بگیرید ،در حین ادرار کردن بوسیله سفت کردن ماهیچیه
های لگنی خروج ادرار را کم کرده ییا متوقیف نماییید و بعید
دوباره رها کنید .زنان باید ماهیچیه هیای وا ن را نییز سیفت
کنند .منق ض کردن عضال

لگن رامی توانید در هیر حیالتی

انرا ،دهید و هنگا ،اینرار دستتان را روی شرم ،ران و باسین
گذاشته تا مطمئن شوید که این اندامها حرکت نمی کنند ،برای
تقویت ماهیچه های کف لگن آنها را به آهستگی منق ض کرده
برای  5ثانیه نگه دارید سپس آنها را رها کنید و بین انق اضا
یک استراحت  10ثانیه ای داشته باشید .بهتر است هر روز -5
 3بار و هربار  5-15انق اض را انرا ،دهید.
چند نکته در مورد ورزشهای کگل:
 بیاد داشته باشید که ن اید این ورزشیها را در حیین
ادرار کردن برای بیش از دو بار در میاه انریا ،دهیید
زیرا نهایتا می تواند منرر به ضعف ماهیچه هیا شیود
پس بعد از یادگیری اینرار را در زمانهای دیگری غیر
از زمان ادرار انرا ،دهید.
 در زنان ورزشهای شدید و یا نادرست ممرین اسیت
باعث سفتی شدید ماهیچه های وا ن شده و منرر به
درد در هنگا ،نزدیری جنسی شود.
 ورزخ بیش از حد می تواند ماهیچه هیا را خسیته و
باعث نشت بیشتر ادرار گردد.
 در صور قط ورزشها ممرین اسیت بیی اختییاری
ادراری با همان شد اولیه برگشت پیدا کند.

 ممرن اسیت ماههیا طیول برشید تیا شیما اثیرا

برای شستشو استفاده کرده ،زمانی کیه تشیک
خشک شد بر روی لره ها جوخ شیرین مالییده

سودبخش اینرار را مشاهده نمایید.

و سپس بطور کامل تمیز کنید.
 کاهش وزن افراد چاق می تواند منرر به کیاهش

ورزیده کردن مثانه:
اینرار شامل یک برنامه منظم و مشخص برای افیزایش زمیان
بین فواصل ادرار کردن می باشد .باید بتدریج و بطیور مینظم

تعداد دفعا بی اختیاری گردد.
 توجه داشته باشید که کیاهش مصیری مایعیا

فواصل زمانی بین ادرار کردن را افزایش دهید تا به هدی ادرار

نمی تواند مشرل شما را برطری کند زیرا اینرار

هر  3-4ساعت یر ار برسید و اگر در زمانی زودتر تماییل بیه

باعث میشود که مسیر داخلی مثانه و پیشیابراه

ادرار کردن داشتید در م لی که قرار داریید بمانیید تیا ایین

ت ریک شده و نهایتا منرر بیه افیزایش نشیت

از بین برود و سر وقت مورد نظر به آهستگی به توالت

ادرار شود و از طرفی منرر به غلیظ شیدن ادرار

احسا

و تولید بوی بسیار بد می گردد .پس نییازی بیه

بروید.

کاهش مصری مایعا در طیول روز نداریید امیا
بهتییر اسییت  2-4سییاعت ق ییل از رفییتن بییه

رعایت نکات زیر را به شما توصیه می کنیم:

رختخواب از مصری نوشیدنی اجتناب کنید بیه

 برای اجتناب از ت ریک پوست و عفونیت ،ناحییه پرنییه
( م ل خروج ادرار ) به توصیه های زیر عمل کنید:
 بالفاصله بعد از ادرار م ل را تمیز کنید.

پوست می شوند استفاده نرنید.
 بعد از حما ،از یک کر ،مرطیوب کننیده کیه حیاوی
وازلین ،زینک اکساید ،النولین و ییا پیارافین اسیت
استفاده کنید زیرا این م صوال داف آب هسیتند و
پوست را در برابر ادرار حفظ میرنند.
 برای کاهش بو نوشیدن بیشتر مایعا

توصیه می شیود و

برای از بین رفتن بوی تشک از مقدار مساوی آب و سرکه

ادراری

 نوشیدنی های کافئین دار مثل قهیوه و الریل را
کنار گذارید.

زبر بر روی پوست نرشید زیرا آب داغ و وسایل تمیز
 از صابونهایی که باعث خشیری زییاد و ییا ت رییک

بی اختیاری

ویژه اگر در شب دچار این مشرل می شوید.

 حین حما ،کردن از آب ولر ،استفاده کنید و وسیایل
کننده زبر می توانند باعث آسیب پوست شوند.

مركزآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت
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راضیه تقی زاده
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