
 

  

ان العملية  حديثي  لخت

واألطفال   الوالدة  

Infant circumcision   

 



 ماهي الطرق المستخدمة لختان األطفال ؟ 

 )الرجاء إضافة صورة(  : طرق 3هناك  

 الزائد  الجلد إزالة يتم حيث( Gomco) جومكو مشبك  ستخدام ا -1

 بعد الذكر  على  حلقات أي  وجود بدون لحظتها في

 .العملية

 في الزائد الجلد على  (Plastibell)  بالستيكية حلقة ستخدام ا -2

 مما الزائد الجلد  إلى الدم  وصول منع  على تعمل و الذكر

 غيريت  .أيام 10إلى 5  بعد تدريجيا   سقوطه إلى يؤدي

 أمرا   يعدو أسود أو غامق بني  إلى حول الحلقة الجلد لون

 .األسود الميتبالجلد سقوط الحلقة  إلى حين طبيعيا  

 الذكر شكل  نيتب  توضيحية صورة

 حال في الختان عملية بعد لطفلك

 البالستيكية  الحلقة إستعمال

 

إزالة جراحية للجلد الزائد تحت التخدير العام.  -3  



قبل عملية الختان ؟ ما هي تعليمات ما  

 

 إغسل  .العملية صباح في كالمعتاد طفلك حمم •

  جاورها. وما الذكر منطقة  جيدا  

 

 طفلك حفاظ بتغير قم مباشرة عملية الختان قبل  •

بعد  ما لإلستعمال  نظيف آخر حفاظ بإحضار قم  •

   .الختان عملية

 

 إلى  طبيعي بشكل  يرضع أن طفلك يستطيع •

 .بساعة العملية ماقبل 

  

 

 .طفلك )مصاصة( لهاية بإحضار قم •

 

 

 



 الختان؟  عملية بعد  ماذا

 اإلستحمام

 العملية، ال يستلزم عمل مغاطس مائية.يوم  •

 

يبدأ الطفل بعمل   العملية، بعد يوم أول  •

  10لمدة مغاطس مائية دافئة للمنطقة 

جفيف الذكر  يتم ت  باليوم   مرات 3-2،دقيقة

 .ح وذلك لمدة أسبوع ووضع المرهم على الجر 

 

في حال إستخدام الجومكو فقط )يتم سحب الجلد بشكل   •

العضو الذكري لتجنب اإللتصاقات  خفيف إلى تحت رأس 

  . أيام من الختان 10بعد    الجلدية

 

 منطقة  على براز وجود حال في طفلك تستطيع تحميم •

 .في حال صعوبة التبول لدى الطفل   أو العملية 

 

 يوم. 12- 7من المتوقع سقوط الحلقة في خالل  •

 

 



 الختان؟  عملية بعد  ماذا

 

 الحفاظ 

 في ممكن  وقت  أسرع  في طفلك حفاظ بتغير قم •

   .إتساخه حال

 

 األلم

حسب  مسكن لأللمأو تحميلة  شراب طفلك  أعط

  .تعليمات الطبيب

 

 والعودة للمدرسة والحركة اط النش

 .الذكر منطقة على  ضغط أي وضع تجنب •

 في الطفل  كرسي أمان حزام أن  تأكد

 .الطفل  فخذي ن ي ب  بقوة غير مشدود السيارة

والشرب بعد اإلجراء ألكل يستطيع الطفل ا  •

ساعتين   بعد،  مباشرة للمخدر الموضعي

في حال عدم وجود رغبة في  للتخدير العام 

 . ؤالتقي



 ؟ الحظأن أ  علي يجب  ماذا

 

 النزيف 

 طفلك حفاظة في الدم من  القليل  وجود الطبيعي من 

 سقوط بعد وكذلك الختان عملية بعد ساعات لعدة

 حال في إستعمالها. حال في  البالستيكية  الحلقة

بغزارةالرجاء الضغط على الجرح بإستخدام   النزيف إستمرار

  .شاش أو منشفة نظيفة والتوجه مباشرة  إلى الطوارئ

 

 اإللتهاب 

 األسابيع في الذكر في وكدمات تورم وجود الطبيعي من 

 عدة التورم يحتاج أن المحتمل  من  .الختان عملية بعد األولى

  .بالكامل  يختفي  حى شهور

 

 أكثر حرارة أو ألم، إحمرار( وجود مع إزدياد التورم حال في

أو زيارة   طبيبك بإستشارة قم )درجة مئوية 38،5 من 

   .إلتهاب وجود عدم من للتأكدالطوارئ 



 

 

 

 

 

   مالحظة : 

 

سيتكون غشاء أصفر خفيف على الجرح مما يعد أمرا  طبيعيا   

ويختلف عن الصديد )الصديد يكون  أثناء عملية التئام الجرح 

 سائال  ومصاحب لتورم وألم وإنتفاخ في الجرح( 

يتم عمل غرز جراحية تذوب  في حال عمل إزالة جراحية للجلد  •

 .أشهر 3-2خالل 

  



 بطبيبك؟ تتصل متى

 البولية المسالك جراحة قسم على  باإلتصال قم

 الجامعي فهد  الملك بمستشفى

   2012 :تحويلة    0138966666  :رقم

 : خالل أوقات الدوام الرسمي ,أو توجه الى قسم الطوارئ

 

 :التالية الحاالت إحدى  وجود حالة في

 .غزيرة وبكميات مستمر نزيف .1

 

 في وسخونة  إحمرار وجود مع الذكر تورم  إزدياد .2

 وجود إفرازات حال في أو العملية  منطقة

 العملية  منطقة من  سائلةصفراء

 

 مستمر ألم وجود أو طفلك حرارة درجة إرتفاع .3

 

 بعد األولى ساعة 12 ال  خالل طفلك تبول عدم .4

 العملية 

 من  يوما   12 خالل  البالستيكية الحلقة سقوط عدم .5

 العملية 



 

 

 

 

 

 

 المراجعة والتدقيق:

 قسم المسالك البوليةتمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريين 

 بمستشفى الملك فهد الجامعي. 
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