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GOOD BLADDER HABITS FOR
EVERYONE

ஒவ்ெவா வ ம் அ சாிக்கேவண் ய
சிறந்த சி நீர்ப்ைப பாவைன

GOOD BLADDER HABITS CAN HELP IMPROVE BLADDER
CONTROL

சி நீர்ப்ைபயின் சிறந்த பாவைன அதைன கட் ப்பாட் க்குள்
ைவத்தி க்க ெபாி ம் உத ம்

You need good bladder habits for a healthy life.

ஆேராக்கியமான வாழ் க்கு சி நீர்ப்ைபைய நீங்கள் நல்ல
ைறயில் பாவிக்க ேவண் ம்.

Poor bladder habits can lead to poor bladder control, and even
wetting yourself. Here are some easy steps that everyone can
take to keep a healthy bladder.

HINTS TO KEEP YOUR BLADDER HEALTHY
Step 1 – Use good toilet habits
 It is normal to go to the toilet 4 to 8 times a day and no
more than twice a night.
 Don’t get into the habit of going to the toilet “just in case.”
Try to go to the toilet only when your bladder is full and you
need to go. (Going to the toilet before you go to bed is fine).
 Take your time so that your bladder can empty. If you rush,
and do not empty your bladder fully, over time, you could
get a bladder infection.
 Women should sit to go to the toilet. Do not hover over the
toilet seat.
Step 2 – Keep good bowel habits
Eat lots of fruits and vegetables and stay active to keep
your bowels regular.
 Do not strain when using your bowels as this can weaken
your pelvic floor muscles (the muscles that help your
bladder and bowel control).



Step 3 – Drink plenty of water
 Drink 1.5 - 2 litres of fluid each day unless your doctor says
this is not okay.
 Cut down on how much caffeine and alcohol you drink.
These may upset your bladder. Do not drink too much
coffee, tea or cola. Instant coffee has less caffeine than
brewed coffee. Tea has less caffeine than coffee.

தவறான த்திரப்ைப பாவைன அதைன கட் ப்ப த்த
யாத நிைலக்கு இட் ச்ெசல் ம்; மற் ம் நீங்கேள சி நீாில்
நைனந் விடேவண்
ம் ஏற்படலாம். சி நீர்ப்ைபயிைன
சிறந்த ைறயில் ைவத்தி க்க ஒவ்ெவா வ ம் கைடப்பி க்க
ேவண் ய சில சுலபமான வழி ைறகள் இங்ேக தரப்ப கின்றன.
சி நீர்ப்ைபயிைன ஆேராக்கியமாக ைவத்தி க்க சில
குறிப் க்கள்
ப








ப
ைற 2 - சிறந்த மலங்கழிக்கும் பழக்கத்திைனக்
கைடப்பி க்கேவண் ம்
 மலம் கழிக்கும் பழக்கத்திைன ஒ ங்கு ப த் வதற்காக
நிைறய பழங்கள், மரக்கறிவைககைள உண்ப டன்
சு சு ப் ட ம் இ க்கேவண் ம்
 மலம் கழிக்கும்ேபா க
யற்சி ( க்குதல்)
ெசய்யேவண்டாம். ஏெனன்றால் இ இ ப்பி ள் இ க்கும்
கீழ் தைச நார்கைள பல னமைடயச்ெசய் வி ம்.
(சலப்ைப மற் ம் குடல்கைள கட் ப்ப த்த உத ம் தைச
நார்கள் இைவயாகும்).
ப
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ைற 1 - கழிவைறைய சிறந்த ைறயில் பாவித்தல்.
ஒ நாைளக்கு 4 – 8 ைறகள் கழிவைறையப் பாவிப்ப
சாதாரணமான ஆனா ம் இரவில் இ தடைவக்குேமல்
ஆகா .
ெவ மேன (சும்மா) ேபாகேவண் ம் என்பதற்காக
கழிவைறக்கு ேபாகும் பழக்கத்திைன ஏற்ப த்திக்
ெகாள்ளேவண்டாம். த்திரப்ைப நிைறந்தெபா
,
ேபாய்த்தான் ஆகேவண் ம் என்றால் மாத்திரம்
கழிவைறக்குப் ேபாக யற்சிக்க ம்.(ப க்ைகக்குப்
ேபாக ன்னர் கழிவைறக்குப் ேபாவதில் தப்பில்ைல).
சி நீர்ப்ைப ெவற்றாகும்வைர ெம வாக சற் ேநரெம த்
ெவளிேயற்ற ம். அவசரப்பட் , உங்கள் த்திரப்ைபயிைன
ற்றாக ெவ ைமயாக்கா ேபானால், காலப்ேபாக்கில்
உங்க க்கு சி நீர்ைப ெதாற் ேநாய் (அழற்சி)
ஏற்படக்கூ ம்.
ெபண்கள் கழிவைறயில் அமர்ந் கழிக்கேவண் ய
அவசியம், கழிவைற ஆசனத்தின் ேமலாகத் ெதாங்கி
நின் ெகாண் கழிக்கேவண்டாம்.

ைற 3 - நிைறய நீர் ப க ம்.
உங்கள் ைவத்தியர் இ சாிஅல்ல என் ெசான்னாலன்றி
ஒவ்ெவா நா ம் 1.5 – 2 லீற்றர் நீர் ஆகாரம் அ ந்த ம்.
நீங்கள் ப கும் ெவறியம் (caﬀeine) மற் ம் ம வின்
அளவிைனக் குைறக்க ம். இைவ உங்கள்
சி நீர்ப்ைபயிைன ந வைடயச்ெசய்யலாம். கூ யளவில்
காப்பி, ேதநீர் அல்ல “ேகாலா” அ ந்தேவண்டாம்.
வ கட்டப்பட்ட காப்பிையக்காட்
ம் உடன காப்பியில்
குைறந்தள ெவறியேம (caﬀeine) காணப்ப கிற .
காப்பிையக்காட்
ம் ேதயிைலயில் குைறந்தள
ெவறியேம (caﬀeine) காணப்ப கிற .
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Step 4 – Look after your pelvic floor muscles
 Keep your pelvic floor muscles strong with pelvic floor
muscle training.
 You can get a Pelvic Floor Muscle Training leaflet for Men,
or for Women.
 See your doctor, physiotherapist or continence nurse to
check that you are training your muscles the right way.
Step 5 – Seek help from your doctor, physiotherapist or
continence nurse if you:
 wet yourself, even a few drops, when you cough, sneeze,
laugh, stand, lift or do sports or other activity;
 have an urgent need to pass urine, have a strong feeling of
not being able to hold on, or often don’t get to the toilet in
time;
 pass small amounts of urine, often and regularly. That is
more than 8 times per day in small amounts (less than
about what a tea cup holds);
 have to get up more than twice in the night to pass urine;
 wet the bed over the age of five years;
 have trouble starting your stream of urine, or have a stream
that stops and starts instead of a smooth flow;
 strain to pass urine;
 feel that your bladder is not empty when you have passed
urine;
 have burning or pain while passing urine;
 have to give up things you enjoy like walking, aerobics or
dancing because of poor bladder or bowel control; or
 have any change in your regular bladder habits that you are
worried about.

NATIONAL CONTINENCE HELPLINE 1800 330 066

|

ப
ைற 4 - இ ப்பின் அ யி ள்ள தைசநார்கைள
பராமாிக்க ம்.
 இ ப்பின் அ மட்டத்தி ள்ள தைச நார்க க்கு பயிற்சி
அளித் அவற்ைற உ தியாக ைவத்தி க்க ம்.
 ஆண்க க்கும் அல்ல ெபண்க க்கும் என இ ப்பின்
அ மட்டத்தி ள்ள தைச நார்க க்கான பயிற்சியளிக்கும்
ண் ப்பிரசுரங்கைள நீங்கள் ெபற் க்ெகாள்ளலாம்.
 நீங்கள் சாியான ைறயில் தைச நார்க க்கு பயிற்சி
அளிக்கிறீர்களா என்பதைன பாிசீ ப்பதற்காக உங்கள்
ைவத்தியைரேயா, இயற்ைக உடற்கூற் ைவத்தியைரேயா
(physiotherapist) அல்ல உணர் கைளக் கட் ப்ப த்த
ைவக்கும் (continence) தாதிையேயா கலந்தாேலாசிக்கலாம்.
ப
ைற 5 - டாக்டாின், உடற்கூற் ைவத்தியாின் அல்ல
“காண் னன்ஸ்” தாதியின் உதவிைய நாடேவண் ய நீங்கள்:
 இ
ம்ேபா , ம் ம்ேபா , சிாிக்கும்ேபா ,
நிற்கும்ேபா , பாரம் க்கும்ேபா அல்ல விைளயாட்ேடா
அன்றி ேவ ெசயற்பா களின்ேபா சி நீரால்
நைனந் விட்டால் - ஒ சில ளிகளாலாயி ம்;
 சி நீர்கழிக்க ேவண் ய அவசரத்ேதைவேயற்ப ன், ேம ம்
அடக்க
யாத உத்ேவக உணர் அல்ல ேநரத் டன்
கழிவைறக்குப் ேபாக
யாவிட்டால்;
 அ க்க ஒ ங்காக சிறிய அளவில் சி நீர் கழித்தால்.இ
ஏற்ப வ நாள் ஒன்றிற்கு சிறி சிறிதாக 8தடைவகள்
(ஒ ேதநீர் ேகாப்ைப ெகாள் ம் அளவி ம் சற் குைற );
 சி நீர் கழிப்பதற்காக ஓர் இரவில் இ தடைவக க்கு ேமல்
ப க்ைகைய விட்ெட ந் ெசல்லேவண் இ ந்தால்;
 ஐந் வயதானபின்ன ம் ப க்ைகயில் சி நீர் கழித்தால்;
 சலம் ெதாடர்ந் கழிக்க ஆரம்பித்த ல் பிரச்சிைன அல்ல
ெதாடர்ச்சியாக ெம வாக ெவளிேய வதற்குப் பதிலாக
ஓட்டம் தைடப்பட் பினனர் ஆரம்பித்தால்;
 சலம் கழிப்பதில் ேவதைன ஏற்பட்டால்;
 நீங்கள் சி நீர் கழித்
த்தபின்ன ம் த்திரப்ைப
ெவ ைமயாகவில்ைல என் ம் உணர் இ ந்தால்;
 சலம் கழிக்கும்ேபா எாி அல்ல ேவதைன ஏற்பட்டால்;
 நீங்கள் வி ம்பி அ பவிக்கும் நடத்தல், உடல்
உ திையப்ேப ம் பயிற்சி அல்ல நடனம்
ேபான்றவற்ைற சலப்ைப, மலக்குடைல கட் ப்ப த்த
யாைமயால் ைகவிடேவண் யி ந்தால்;
 உங்கள் ஒ ங்கான சி நீர்ப்ைப பாவைனயில் ஏதாவ
மாற்றம் ஏற்பட் அ பற்றிய வ த்தமைடந்தால்.
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SEEK HELP

உதவி ேகா ங்கள்

Qualified nurses are available if you call the
National Continence Helpline on 1800 33 00 66* (Monday to
Friday, between 8.00am to 8.00pm Australian Eastern Standard
Time) for free:
 Information;
 Advice; and
 Leaflets.

நீங்கள் National Continence Helpline (ெஹல்ப் ைலன்) 1800 33 00 66*
என்ற இலக்கத்தில் அைழத்தால், தகுதிவாய்ந்த ம த் வ
தாதிமார் இலவசமாகக் கிைடப்பார்கள் (திங்கள் தல்
ெவள்ளிவைர ஆஸ்திேர ய கீைழத்ேதய நியமித்த ேநரம் (EST)
காைல 8 மணிக்கும் மாைல 8 மணிக்கும் இைடயில்):
 தகவல்கள்;
 ஆேலாசைன;

ண் ப்பிரசுரம்.

If you have difficulty speaking or understanding English you
can access the Helpline through the free Telephone Interpreter
Service on 13 14 50. The phone will be answered in English,
so please name the language you speak and wait on the
phone. You will be connected to an interpreter who speaks
your language. Tell the interpreter you wish to call the National
Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to
be connected and the interpreter will assist you to speak with a
continence nurse advisor. All calls are confidential.
Visit bladderbowel.gov.au or continence.org.au/other-languages
* Calls from mobile telephones are charged at applicable rates.

ஆங்கில ெமாழிைய ேபசுவதிேலா அல்ல விளங்கிக்
ெகாள்வதிேலா கஸ்டமி ப்பின் ெதாைலேபசி
ெமாழிஉைரப்பவாின் ேசைவையப்பயன்ப த்தி ெஹல்ப்
ைல டன் 13 14 50 இல் ெதாடர் ெகாள்ளலாம். ெதாைலேபசி
அைழப்பான ஆங்கிலத்தில் பதிலளிக்கப்ப ம், எனேவ,
நீங்கள் ேபசும் ெமாழி என்ன என்பதைனச்ெசால் விட் சற்
ெதாைலேபசியில் தாமதிக்க ம். உங்களின் பாைஷையப்
ேபசும் ஒ ெமாழிெபயர்த் ைரப்பவர் உங்க டன்
ெதாடர் ெகாள்வார். நீங்கள் National Continence Helpline
ஐ1800 33 00 66 இலக்கத்தில் அைழக்க வி ம் வதாகக்
கூ ங்கள். ெதாடர் கைள ேமற்ெகாள்வதற்காக
ெதாைலேபசியில் காத்தி ங்கள், நீங்கள் கழி கட் ப்ப த் ம்
ெபா ட்க க்கான ஒ தாதி ஆேலாசக டன் ேபசுவதற்கு
ெமாழிெபயர்த் ைரப்பவர் உத வார். சகல அைழப் க்க ம்
இரகசியமாக ைவத்தி க்கப்ப ம்.
பார்க்க ம் bladderbowel.gov.au அல்ல
continence.org.au/other languages

* ைகப்ேபசி அைழப் க்க
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க்கு ெபா த்தமான கட்டணம் அறவிடப்ப ம்.
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