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Общи указания за упражнения за мус-
кулите на тазовото дъно
Това е обща програма с упражнения за мускулите 
на тазовото дъно. Обсъдете с лекар схема с инди-
видуални за вашите нужди упражнения.

Винаги правете упражненията с изпразнен пико-
чен мехур.

Първото упражнение е предназначено за предна-
та част на тазовото дъно.

• Заемете удобна за вас позиция – легнали, 
седнали или прави.

• Стегнете и изтеглете нагоре мускулите на 
тазовото дъно, сякаш се опитвате да спрете 
изпускането на урина, и ги отпуснете рязко. 
Направете това упражнение бързо до 10 пъти.

• След това повторете упражнението, но този 
път се опитайте да задържите 5 секунди, пре-
ди да отпуснете. Направете това по-бавно уп-
ражнение до 10 пъти. Може да са необходими 
няколко седмици, преди да успявате да задър-
жите 5 секунди, преди да отпуснете. Мускули-
те трябва да заякнат.

Мускулите на тазовото дъно поддържат пикочния 
мехур и червата (Фиг.1a и 1б). Те се отпускат с 
течение на времето, поради заболяване или хор-
монални промени. Отпуснатите мускули на тазо-
вото дъно могат да доведат до изпускане на ури-
на. Бремeнносттта или раждането също водят до 
отслабване на мускулите на тазовото дъно при 
жените. Операция на простатата, най-вече ради-
кална простатектомия, може да отслаби мускули-
те на тазовото дъно при мъжете.

Структурирана програма от упражнения, която 
да заздрави мускулите на тазовото дъно, може 
да доведе до облекчаване на симптомите на  ин-
континенция на урината. Програмата се състои от 
специално изготвени упражнения за трениране на 
мускулите.

Винаги се консултирайте със специалист, 
преди да правите тези упражнения.
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Фиг. 1б: Долни пикочни пътища при жената
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Фиг. 1a: Долни пикочни пътища при мъжа
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Информацията тук е актуализирана през 
ноември 2014 г. 

Листовката е част от Информацията на ЕАУ за пациенти 
относно  инконтиненция на урината. В нея се съдържа 
информация от общ характер относно диагностицирането и 
оценката на състоянието, както и възможните видове лечение. 
Ако имате конкретни въпроси относно индивидуалното си 
здравословно състояние, се обърнете към лекаря си или 
друг здравен специалист. Никоя листовка не може да замени 
личния разговор с лекар.

Информацията тук е изготвена от Европейската асоциация 
по урология (ЕАУ) в сътрудничество с Отдела по женска и 
функционална урология към ЕАУ (ESFFU) и Европейската 
асоциация на медицинските сестри в областта на урологията 
(EAUN).

Съдържанието на тази листовка отговаря на Указанията 
на ЕАУ.

Повече информация относно урологичните заболявания 
можете да намерите на нашия уебсайт: 
http://patients.uroweb.org/bg
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Тези упражнения дават най-добри резултати, ако се правят всеки ден. Необходими са поне три месеца, 
за да заякнат мускулите. Не забравяйте, че тренирате мускули и претоварването им може да навреди. 
Не правете повече от 10 повторения при всяко упражнение на тренировка и не правете повече от 3 
серии на ден. Медицинската сестра или урологът ще ви изготвят индивидуална програма.

Следващото упражнение е предназначено за задната част на тазовото дъно. 

• Стегнете и избутайте напред мускулите, сякаш се опитвате да спрете потока от ректума и отпуснете. Пов-
торете упражнението до 10 пъти.

• Направете същото упражнение отново, но този път се опитайте да задържите в стегнато положение за 5 
секунди, преди да отпуснете. Повторете 10 пъти.


