Pelvic floor exercises for
women

ப ண்களுக்கொன இடுப்புத்
தள உடற் ேிற்சிகள்
The Continence Service
யநொேொளிக்கொன தகவல் சிற்யறடு
அறிமுகம்
இவற்றில் எவவயேனும் உங்களுக்குப் ப ொருந்தக் கூடிேவவேொக
உள்ளனவொ?
"உடற் ேிற்சிகவளச் பசய்யும் ய ொது, எப்ய ொதுயே எனக்கு சிறுநீர்
கசிகிறது."
"தும்மும் ய ொது, எனது கொல்கவளக் குறுக்கொக வவக்கியறன்."
"அதிகளவில் வொய்விட்டுச் சிொித்யதன், சிறுநீர் கழிந்து
நவனந்துவிட்யடன்."
"நொன் பசல்லும் இடபேல்லொம் கழிப் வற உள்ளதொ என்று அறிே
விரும்புகியறன்."
"யதவவப் டும் ட்சத்தில் கழிப் வறக்குச் பசல்கியறன்."

அவ்வொறு ப ொருந்தினொல், இடுப்புத் தள உடற் ேிற்சிகளொல் உதவ
முடியும். அவவ எவவ என் வதயும், அவற்வறச் பசய்யும்
முவறகவளயும் இந்தச் சிற்யறடு எடுத்துக்கூறும்.
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இடுப்புத் தளம் என் து என்ன?
இடுப்புத் தளம் என் து சிறுநீர்ப்வ க்கும் குடல் குதிக்கும்
ஆதரவளித்து, நீங்கள் சிறுநீர் ேற்றும் ேலம் கழிக்கும் சேேத்தில்
உங்களுக்குக் கட்டுப் ொட்வட அளிக்கும் தவசகளின் ஒரு குழுவொகும்
( டம் 1-ஐப் ொர்க்கவும்).
குழந்வதப்ய று, நொட் ட்ட இருேல், யசதேொன நரம்புகள்,
அளவுக்கதிக எவடயுடன் இருத்தல், ப ொதுவொன கட்டுறுதி
இல்லொவே ஆகிேவற்றொல் அந்தத் தவசகள் லவீனேவடேலொம்.
இருேல், தும்ேல், சிொித்தல், உடற் ேிற்சி பசய்தல் ஆகிேவற்றின்
ய ொது, லவீனேவடந்த தவசகளொல் சிறுநீர்க் கசிவு
ஏற் டுத்தப் டலொம். இது ேனவுவளச்சல் ஒழுக்கு எனப் டும்.
இடுப்புத் தளத் தவசகளுக்கு உடற் ேிற்சி பசய்வது, அத்தவசகள்
லேொக்கப் ட்டு, ேனவுவளச்சல் ஒழுக்வகத் தடுக்க உதவலொம்.
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Brayshaw ேற்றும் லர்.
(1994)

டம் 1-இல் ப ண்ணின் இடுப்புத் தளத் தவசகள்
கொட்டப் டுகின்றன

இடுப்புத் தள உடற் ேிற்சிகள்
உடற் ேிற்சி 1
உங்கள் இடுப்புத் தளத் தவசகவள இறுகச் பசய்வதற்கு, உங்கள்
முழங்கொல்கவளச் சிறிதளவு விலக்கி வவத்து, பசௌகொிேேொன
நிவலேில் அேருங்கள் அல்லது டுங்கள்.
வொயு பவளியேறொேல் ிடித்து வவக்க முேற்சிப் து ய ொல, உங்கள்
குதவழிவேச் சூழ்ந்துள்ள தவசகவள யேயல இழுங்கள், ிறகு சிறுநீர்
பவளியேறுவவதப் ிடித்து வவக்க முேற்சிப் து ய ொல,
சிறுநீர்வழிவே யநொக்கி யேயல இழுங்கள். ஐந்து எண்ணும் வவர
அப் டியே இருங்கள், எல்லொ யநரமும் வழக்கம் ய ொல
மூச்சுவிடுங்கள்.
ின்னர் விடுவித்து, ஒவ்பவொரு முவற யேயல இழுப் தற்கும்
இவடேில் ஐந்து அல்லது அதிகேொக எண்ணும் வவர ஓய்வொக
இருங்கள். இந்த உடற் ேிற்சிவே எட்டு முவற ேீண்டும் பசய்யுங்கள்
(NICE, 2013).
இந்த உடற் ேிற்சிவே உங்களொல் எளிதொகச் பசய்ே முடிகிற ய ொது,
அதிக ட்சேொக 10 எண்ணும் வவர, நீண்ட யநரத்திற்குப் ிடித்திருக்க
முேற்சியுங்கள்.
உடற் ேிற்சி 2
முடிந்த வவர விவரவொக ஐந்து முதல் ஆறு முவற இடுப்புத் தளத்
தவசகவள இறுகச் பசய்ேவும், ிறகு அவற்வற விடுவிக்கவும்
முேற்சியுங்கள். நீங்கள் இருமும் ய ொது, தும்மும் ய ொது, சிொிக்கும்
ய ொது இந்தத் தவசகள் உடனடிேொகச் சுருங்குகின்றன. ஆதலொல்,
நீங்கள் இருே, தும்ே, சிொிக்க அல்லது எவதயேனும் எடுக்கக் குந்த
முன், இந்தத் தவசகவள யேயல இழுக்க ஒரு தருணம்
4

எடுத்துக்பகொள்ளுங்கள். இது இடுப்புத் தளத்திற்கு ஆதொரேளித்துப்
ொதுகொக்கிறது.
உடற் ேிற்சி 3
உங்கள் இடுப்புத் தளம் ஒரு லிஃப்வடப் ய ொல இருப் தொகக்
கற் வன பசய்யுங்கள். குதவழிவேச் சுற்றியுள்ள தவசகவள இறுக்கி,
ிறகு சிறுநீர்வழிவேச் சுற்றியுள்ள தவசகவள இறுக்குங்கள்.
இப்ய ொது, முதல் ேொடிக்குச் பசன்றொல் எப் டிேிருக்குயேொ
அயதய ொல் இன்னும் பகொஞ்சம் இறுக்குங்கள், ிறகு இரண்டொம்
ேொடி, ிறகு மூன்றொம் ேொடி எனச் பசல்வதொக நிவனத்து
இறுக்குங்கள்.
இப்ய ொது, ஒவ்பவொரு ேொடிேொக - மூன்றொம், இரண்டொம், முதலொம்
ிறகு ேீண்டும் தவரத்தளம் - பேதுவொகத் திரும் ி வொருங்கள், எல்லொ
யநரத்திலும் நீங்கள் வழக்கம் ய ொலச் சுவொசிப் வத
உறுதிப் டுத்துங்கள். இவத பேதுவொக ஐந்து முதல ஆறு முவற
ேீண்டும் பசய்யுங்கள்.
இந்த உடற் ேிற்சிகவளச் பசய்ே முேற்சியுங்கள், சிலவற்வற
யவகேொக, சிலவற்வற பேதுவொக, நொபளொன்றுக்கு மூன்று முவற.
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உடற் ேிற்சிகவள எப்ய ொது பசய்ே யவண்டும்?
எந்தபவொரு தவசவேயும் ய ொலயவ, இடுப்புத் தளத் தவசகளுக்கு
அதிக உடற் ேிற்சி யேற்பகொண்டொல், அவவ அதிக
லமுள்ளவவேொக ேொறும். இந்த உடற் ேிற்சிகவள எந்த
யநரத்திலும், எந்த இடத்திலும் யேற்பகொள்ளலொம். அவற்வற நீங்கள்
பசய்வது ஒருவருக்கும் பதொிேொது. ஆகயவ, பதொவலய சி அடிக்கும்
ஒவ்பவொரு முவறயும், பதொவலக்கொட்சிவே இேக்கும் ய ொது, ொனம்
ருகும் ய ொது அல்லது உங்கள் ற்கவளச் சுத்தம் பசய்யும் ய ொது
ய ொன்ற எந்த யநரத்திலும் இந்த உடற் ேிற்சிகவள ேீண்டும் பசய்ே
உங்களுக்கு உதவும் தூண்டுதவலக் கண்டு ிடியுங்கள்.

எப்ய ொது எனக்கு யவறு ொடு பதொியும்?
ஒழுங்கொக மூன்று ேொதங்களுக்கு உடற் ேிற்சிகவள யேற்பகொண்ட
ிறகு, யேம் ொடு பதொிே யவண்டும்.

ஆதொரங்கள்
National Institute for Health and Care Excellence (2013). Urinary
incontinence: The management of urinary incontinence in women
NICE guidelines [CG171]. NICE: London. கிவடக்கும் வவலத்தளம்:
https://www.nice.org.uk/guidance/cg171
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உங்களுக்கு ஏதும் யகள்விகள் இருந்தொல் அல்லது இந்தச் சிற்யறடு
ற்றி உங்களுக்கு ஏயதனும் புொிேொவிட்டொல், பதொடர்புபகொள்ள
யவண்டிே முகவொி:
The Continence Service
Brierley Hill Health and Social Care Centre
Venture Way
Brierley Hill
DY5 1RU
01384 321517 (கொவல 8.30 முதல் ேொவல 4.30 வவர, திங்கள்
முதல் பவள்ளி வவர)
இந்தச் சிற்யறட்வட ின்வரும் தளத்திலிருந்து திவிறக்கலொம்
அல்லது அச்சிடலொம்:
http://dudleygroup.nhs.uk/services-and-wards/continenceservice-community/
யநொேொளிக்கொன இந்தத் தகவல் சிற்யறடு குறித்து உங்களுக்கு
ஏயதனும் கருத்து இருந்தொல், patient.information@dgh.nhs.uk
என்ற முகவொிக்கு ேின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்
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உருவொக்கிேவர்: Tracy Whitehouse; Hazel Hadley, Clinical Specialist Physiotherapist. ேதிப் ொய்வு பசய்த யததி: அக்யடொ ர் 2015. அடுத்த
ேதிப் ொய்வு: அக்யடொ ர் 2018. திப்பு: 3. DGH யேற்யகொள்: DGH/PIL/00650
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