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ــل  ــة عــن بعــض األســئلة الشــائعة عــن اإلحلي ــب هــو اإلجاب ــذا الكتي ــه: الهــدف مــن ه تنبي
ــن  ــوال ع ــن األح ــال م ــي أي ح ــي ف ــب ال يغن ــه. الكتي ــال وطــرق عالج ــدى األطف الســفلي ل
المعلومــات أو التعليمــات المعطــاه لكــم مــن الطبيــب أو الممــرض.  الرجــاء إستشــارة طبيبــك 

فــي حــال وجــود أي تســائل يتعلــق بحالــة طفلــك.

ماذا تعرف عن اإلحليل السفلي لدى األطفال؟

هــي حالــة مرضيــة فــي اإلحليــل,، تصيــب تقريًبــا 1 لــكل 300 مولــود جديــد مــن الذكــور، 
تتســم بوجــود خلــل فــي تكويــن اإلحليــل وقــت الحمــل.

فــي هــذه الحالــة تكــون فتحــة اإلحليــل فــي الجــزء الســفلي مــن الذكــر بــدل عــن رأس الذكــر، 
فــي أي مــكان مــا بيــن رأس الذكــر إلــى تحــت كيــس الصفــن )صــورة(

فــي بعــض األطفــال يالحــظ وجــود إنحنــاء فــي الذكــر مصاحــب لإلحليــل الســفلي.  كمــا يالحــظ 
وجــود نقــص فــي الجلــد فــي الجــزء الســفلي مــن الذكــر.  ال ينصــح بعمــل ختــان لألطفــال 
فــي حــال وجــود إحليــل  ســفلي وذلــك للحاجــة فــي إســتعمال الجلــد لعمــل ترميــم لإلحليــل فــي 

لمستقبل. ا

لماذا يعاني طفلي من مشكلة اإلحليل السفلي؟

ال ُيعــرف إلــى اآلن لمــاذا يصــاب كثيــر مــن األطفــال بمشــكلة اإلحليــل الســفلي.  نســبة قليلــة 
فقــط مــن األطفــال يصابــون بهــا نتيجــة عوامــل وراثيــة.

ماهي أهمية إصالح اإلحليل السفلي؟

اإلحليــل الســفلي يأثــر علــى الشــكل الخارجــي للذكــر.  كمــا يمكــن أن يتســبب اإلحليــل الســفلي 
ــك مــن الممكــن أن  ــا وبشــكل مســتقيم. كذل ــال بالتبــول واقًف ــدى بعــض األطف ــة ل فــي صعوب
يتســبب اإلحليــل الســفلي مــا بعــد البلــوغ وفــي حــال وجــود إنحنــاء فــي الذكــر بصعوبــة فــي 

عمليــة اإلتصــال الجنســي.

ماهو عالج اإلحليل السفلي؟

توجــد درجــات مختلفــة لإلحليــل الســفلي، البعــض منهــا بســيط بينمــا البعــض اآلخــر شــديد.  
بعــض الحــاالت البســيطة مــن الممكــن أن ال تحتــاج إلــى أي عــالج.  فــي حــال إحتــاج طفلــك 



إلــى عــالج فإنــه يكــون مــن خــالل عمليــة جراحــة تحــت التخديــر الكامــل.  يتــم عمــل العمليــة 
عــادًة مــا بيــن عمــر 6 – 24 شــهر.  يعتبــر هــذا العمــر هــو األمثــل حيــث أن حجــم الذكــر 

يكــون مناســًبا لعمــل العمليــة باإلضافــة لصغــر عمــر طفلــك بحيــث ال يتذكــر العمليــة. 

النتائــج الحديثــة لعمليــة إصــالح اإلحليــل الســفلي مشــجعة.  أكثــر مــن 90% مــن األطفــال 
المصابيــن باإلحليــل الســفلي يتــم حســم المشــكلة فــي عمليــة جراحيــة واحــدة.

فــي حــال أن طفلــك يعانــي مــن تشــوه شــديد فــي اإلحليــل الســفلي مــن الممكــن أن يحتــاج إلــى 
أكثــر مــن عمليــة.  فــي هــذه الحالــة ، يتــم اإلنتظــار فتــرة مــا بيــن 6 – 12 شــهر مــا بيــن 

كل عمليــة و العمليــة  التــي تليهــا.

هل يحتاج أن يبقى طفلي في المستشفى؟

ــم  ــد ) يت ــوم الواح ــات الي ــالل عملي ــن خ ــا م ــن إصالحه ــفلي يمك ــل الس ــواع اإلحلي ــر أن أكث
ــراء  ــون إلج ــال يحتاج ــن األطف ــة م ــبة قليل ــوم(.  نس ــس الي ــي نف ــت ف ــى البي ــروج  إل الخ
عمليــات معقــدة تســتدعي المكــوث ليلــة واحــدة تقريًبــا فــي المستشــفى.  عنــد اللــزوم، يتــم 

ــن. ــس الصف ــي كي ــة ف ــزال الخصي ــة إن ــة لعملي ــل الســفلي باإلضاف ــل إصــالح اإلحلي عم

العملية
ما قبل العملية:

فــي حــال تشــخيص طفلــك بمشــكلة، اإلحليــل الســفلي مــن الممكــن أن يطلــب طبيبــك إجــراء 
بعــض الفحوصــات مــا قبــل العمليــة.  كمــا أنــه مــن الممكــن أن يحتــاج بعــض األطفــال لحقــن 

هرمــون الذكــورة فــي فخــذ الطفــل لتحفيــز الذكــر علــى النمــو و تســهيل العمليــة.

عندمــا يتــم إعطائــك تاريــخ العمليــة ســوف يتــم تزويــدك ببعــض المعلومــات عــن أيــن تذهــب، 
تعليمــات الصيــام، باإلضافــة إلــى معلومــات أخــرى تســاعد علــى التحضيــر للعمليــة.

من المهم إتباع التعليمات بدقة حتى ال يتم إلغاء العملية.

ماذا يحدث خالل العملية؟

ــاج حــاالت  ــل.  تحت ــي اإلحلي ــف حســب شــدة التشــوه ف ــة يختل ــة واإلفاق ــت العملي طــول وق
التشــوه البســيطة فــي اإلحليــل مــع وجــود إنحنــاء بســيط فــي الذكــر إلــى عمليــات بســيطة فــي 
العــادة.  فــي حــال وجــود تشــوه متوســط أو شــديد فــي اإلحليــل ســتحتاج العمليــة إلــى وقــت 

أطــول مــع اإلحتيــاج لوضــع قســطرة بوليــة مــا بعــد العمليــة.

فــي خــالل عمليــة إصــالح اإلحليــل الســفلي يتــم إصــالح إنحنــاء الذكــر أواًل.  بعــد ذلــك يتــم 
إصــالح اإلحليــل بإســتعمال الجلــد الزائــد فــي الذكــر أو إســتعمال أنســجة أخــرى فــي الجســم 

حســب الحاجــة.  يتــم بعــد ذلــك إصــالح رأس الذكــر وإزالــة الجلــد الزائــد منــه. 



أهداف العملية:

• إصالح إنحناء الذكر.

• إيصال اإلحليل إلى أعلى نقطة ممكنة في الذكر.

• جعل الذكر يظهر بمظهر طبيعي قدر اإلمكان.

• تمكين الطفل من التبول بشكل طبيعي ومستقيم مع الحصول على إنتصاب مستقيم.

• إزالة الجلد الزائد.

ما بعد العملية:

ســوف تالحــظ وجــود تــورم وكدمــات فــي الذكــر بعــد العمليــة.  ســوف يعــود الذكــر إلــى شــكله 
ــى عــدة أشــهر  ــاج التــورم إل ــا بعــد 2 – 3 أســبوع.  مــن الممكــن أن يحت الطبيعــي تدريجًي
ليختفــي بالكامــل.  وجــود بقــع دم صغيــرة أو نزيــف خفيــف بعــد العمليــة يعــد أمــًر طبيعًيــا.

الغيار: 

ســوف يتــم وضــع غيــار شــفاف حــول الذكــر للتخفيــف مــن التــورم وحمايــة للجــرح.  ســوف 
تــذوب الغــرز تلقائًيــا بعــد عــدة أســابيع.  

ــارك عــن  ــم إخب ــار الشــفاف وســوف يت ــار آخــر فــوق الغي ــم وضــع غي مــن المحتمــل أن يت
ــه. وقــت إزالت

األلم:

يتم استعمال عدة طرق للمساعدة على تخفيف األلم لدى طفلك.

• ســوف يتــم إعطــاء طفلــك أدويــة مخففــة لأللــم ) تخديــر موضعــي أو تحميــالت ( فــي نهايــة 
العمليــة.  ســوف تســاعد هــذه األدويــة علــى تخفيــف األلــم بعــد إســتيقاظ طفلــك مــن التخديــر 

العــام لمــدة ال تقــل عــن 4 – 6 ســاعات.

• حــال وصــول طفلــك إلــى المنــزل، قــم بإعطائــه شــراب البنــادول بالتنــاوب مــع البروفيــن 
كل 4 ســاعات.  تســتطيع إعطــاء طفلــك المســكنات لمــدة التزيــد عــن 5-7 أيــام كحــد أقصــى 

علــى أن ال تزيــد عــدد الجرعــات عــن 5-7 جرعــات فــي اليــوم الواحــد.

• يتحســن األلــم عــادة بعــد 48 ســاعة، مــع إحتمــال إســتمرار األلــم لمــدة 5 – 7 أيــام. يرجــى 
إستشــارة طبيبــك فــي حــال إســتمر األلــم أكثــر مــن ذلــك.

• األطفــال اللذيــن يذهبــون إلــى المنــزل بــدون قســطرة بوليــه مــن الممكــن أن يعانــوا مــن 
ــوم. ــول لمــدة 1 – 2 ي ــكاء وقــت التب بعــض اآلالم و الب



القسطرة أو الدعامة
يتــم خــروج بعــض األطفــال إلــى المنــزل بوجــود قســطرة بوليــة فــي الذكــر.  تســاعد هــذه 

ــة. ــي بعــد العملي ــل البول ــى إخــراج البــول وشــفاء اإلحلي القســطرة عل

العناية بالقسطرة:

• إحــرص علــى عــدم شــد القســطرة خــالل عمليــة تغييــر الحفــاظ لطفلــك أو تحميمــه.  مــن 
المستحســن أن يشــارك شــخصين فــي عمليــة تغييــر الحفــاظ ) يقــوم الشــخص األول بتغييــر 

الحفــاظ بينمــا يقــوم الشــخص اآلخــر بإلهــاء الطفــل(

• سوف يتم وصف مضاد حيوي لطفلك للمساعدة على منع حدوث إلتهاب بولي.

ــدوث  ــى ح ــؤدي إل ــا ي ــة مم ــارة المثان ــى إث ــة عل ــل القســطرة البولي ــن أن تعم ــن الممك • م
ــى إنزعــاج  ــة.  مــن الممكــن أن تــؤدي هــذه اإلنقباضــات إل ــة فــي المثان إنقباضــات ال إرادي
طفلــك ممــا يجعلــه يقــوم بســحب قدميــه أو الضغــط علــى الذكــر.  تعــد اإلنقباضــات الالإراديــة 
أمــًرا طبيعًيــا.  ســوف يتــم صــرف شــراب ) Oxybutinin  ( لطفلــك فــي حــال أنــه عانــى 
مــن هــذه اإلنقباضــات .  مــن األعــراض الجانبيــة لهــذا الــدواء إحمــرار فــي الوجــه، جفــاف 

فــي الفــم واإلمســاك.

• ســوف تالحــظ فــي بعــض األحيــان تســرب البــول حــول القســطرة أو خروجــه بإندفــاع شــديد 
خــالل القســطرة.  فــي هــذه الحالــة تأكــد مــن عــدم وجــود إنثنــاء فــي القســطرة.

• تســرب البــول بشــكل كبيــر حــول القســطرة مــع عــدم خــروج البــول مــن خــالل القســطرة 
قــد تكــون عالمــة علــى إنســداد القســطرة.  قــم بحقــن القســطرة بـــ 10 مــل مــن المــاء المعقــم 

فــي حــال تــم توجيهــك بذلــك.  فــي حــال فشــلك بذلــك الرجــاء اإلتصــال بالطبيــب. 

يتــم تثبيــت القســطرة فــي مكانهــا بإســتعمال خيــط جراحــي وســوف يتــم إزالتــه فــي العيــادة 
بعــد 5 – 10 أيــام.  أعــط طفلــك جرعــة مــن شــراب البنــادول 30 دقيقــة قبل إزالة القســطرة.

بعــد إزالــة القســطرة، مــن الممكــن أن يعانــي طفلــك مــن بعــض األلــم وطشــاش فــي البــول 
خــالل أول عمليــة تبــول.  ســوف تالحــظ تحســن بعــد عــدة أيــام. 

الحفاظ:

ــوم فيهــا  ــى الذكــر فــي كل مــرة تق ــة مناســبة مــن مرهــم ) Fucidine  ( عل • ضــع كمي
ــم بوضــع  ــاظ ق ــك ال يســتعمل الحف ــي حــال أن طفل ــدة أســبوعين.  ) ف ــاظ و لم ــر الحف بتغيي

ــوم. مرهــم الـــ) Fucidine  ( 3 – 4 مــرات فــي الي

• قم بتغيير الحفاظ عند اللزوم.

• قــم بغســل منطقــة الدبــر بالمــاء والصابــون بعــد كل عمليــة إخــراج.  إمســح بلطــف أي بــراز 
علــى األنبــوب أو منطقــة العمليــة بعيــًدا عــن الذكــر.  فــي حــال إتســاخ األنبــوب أو منطقــة 
العمليــة بشــده قــم بغســل المنطقــة بلطــف بالمــاء والقليــل مــن الصابــون وضــع طفلــك بعدهــا 

فــي مغطــس مــاء نظيــف فقــط.

• ألبس طفلك مالبس خفيفة لمنع وجود أي ضغط على منطقة الذكر.



• فــي حــال كبــر ســن طفلــك، مــن المحتمــل توصيــل القســطرة بكيــس بولــي يتــم تثبيتــه علــى 
ســاق الطفــل.

الحرارة:

ــا بعــد  يعــد االرتفــاع البســيط فــي درجــة الحــرارة ) إلــى 38.5 درجــة مئويــة( أمــًرا طبيعًي
ــادة شــرب الســوائل  ــع زي ــة م ــادول، إســتعمال اســفنجة مبلل ــاء شــراب البن ــة.  إعط العملي
ســوف يســاعد علــى خفــض درجــة حــرارة طفلــك.  قــم بإستشــارة طبيبــك فــي حــال إســتمرار 

إرتفــاع الحــرارة ألكثــر مــن يوميــن.

عالمات اإللتهاب:

• إرتفاع حرارة الجسم ألكثر من يومين.

• إزدياد تورم الذكر مع وجود إحمرار، ألم وحرارة في منطقة العملية باللمس.

• وجود إفرازات أو بول ذو رائحة كريهة.

النزيف:

فــي يــوم العمليــة، الحــظ وجــود نزيــف ) دم أحمــر فاقــع( كل ســاعتين، مع اإلكتفــاء بمالحظته 
ــف  ــم بإســتعمال شــاش نظي ــف ، ق ــال وجــود نزي ــي ح ــوم.  ف ــت الن ــرة واحــدة خــالل وق م
للضغــط بلطــف علــى الذكــر لمــدة 5 دقائــق.  الرجــاء اإلتصــال بطبيبــك فــي حــال عــدم توقــف 

النــزف.

مالحظــة: وجــود بقــع صغيــرة مــن الــدم ) أحمــر غامــق أو بنــي ( تحــت الغيــار أو فــي الحفــاظ 
يعــد أمــًرا طبيعًيا.

األكل:  خــالل أول ســاعتين مــا بعــد العمليــة قــم بإعطــاء طفلــك مــاء أو عصيــر التفــاح.  فــي 
حــال تقبلــه لذلــك يســتطيع طفلــك تنــاول الحليــب وبعــض المأكــوالت اللينــة مثــل الزبــادي، 
الشــوربة أو اآليــس كريــم. يســتطيع طفلــك تنــاول األكل بشــكل طبيعــي بعــد مــرور 12 ســاعة 

علــى العمليــة.

• شــجع طفلــك علــى الشــرب بكميــات كبيــرة.  ســوف يســاعد ذلــك علــى تكويــن كميــة كبيــرة 
مــن البــول ومنــع إنســداد القســطرة.

• جّنــب طفلــك اإلمســاك بإعطائــه األغذيــة الغنيــة باألليــاف مثــل الخضــار، الفواكــه وحبــوب 
القمــح الكاملــة.  إن الدفــع بقــوة كبيــرة لإلخــراج قــد يــؤدي إلــى الضغــط علــى مــكان العمليــة، 

كمــا أنــه مــن الممكــن أن يزيــد مــن اإلنقباضــات الالإراديــة للمثانــة.

اإلستحمام:

• فــي أول يــوم بعــد العمليــة، نظــف جســم طفلــك بإســتخدام إســفنجة مبللــة بالمــاء.  ضــع 
ــد  ــر بع ــن الذك ــى الجــزء المكشــوف م ــم الـــ ) Fucidine  ( عل ــة مناســبة مــن مره كمي
تنظيــف طفلــك وبعــد كل عمليــة تغييــر حفــاظ.  يســاعد مرهــم )  Fucidine  ( علــى منــع 

اإللتهــاب و إزالــة الغيــار فيمــا بعــد.



ــع  ــس ) م ــي مغط ــك ف ــع طفل ــك.  ض ــم طفل ــدأ بتحمي ــة إب ــد العملي ــاعة بع • 24 – 48 س
القســطرة ( فــي مــاء نظيــف وبــدون صابــون لمــدة 10 – 15 دقيقــة.  إســتعمال المغطــس 

ــى الشــفاء. ــر و المســاعدة عل ــف الذك ــار، تنظي ــة الغي ــى إزال يســاعد عل

ــم بتنشــيف الذكــر بلطــف بإســتخدام منشــفة نظيفــة ) تجنــب الفــرك  ــك ق ــم طفل • بعــد تحمي
( إبــدأ بمحاولــة إزالــة الغيــار الشــفاف بحــذر. مــن الممكــن أن تحتــاج إلــى عــدة أيــام كــي 

ــار. ــة الغي تســتطيع إزال

• حمــم طفلــك باســتعمال المغطــس وقــم بوضــع مرهــم الـــ ) Fucidine ( 1 -2 مــرة فــي 
اليــوم ولمــدة 5 أيــام أو لحيــن إزالــة القســطرة.  أكمــل تحميــم طفلــك بالمغطــس مــع وضــع 
مرهــم الـــ ) Fucidine  ( 1 – 2 فــي اليــوم ولمــدة 5 أيــام بعــد إزالــة القســطرة.  حمــم 

طفلــك بشــكل طبيعــي بعــد ذلــك.

• ســوف يظهــر لــك تــورم فــي الذكــر مــع وجــود كدمــات فــي البدايــة.  ســوف تالحــظ تحســن 
تدريجــي فــي كل يــوم.  مــن الممكــن أن يأخــذ التــورم عــدة أشــهر إلختفائــه بالكامــل.

• مــن الممكــن أن تالحــظ وجــود غشــاء أصفــر علــى رأس الذكــر بعــد العمليــة.  ال يعــد هــذا 
الغشــاء عالمــة علــى وجــود إلتهــاب.  ســوف يختفــي هــذا الغشــاء تدريجًيــا بعــد عــدة أيــام. 

النشاط و الحركة:

ــة.  يســتطيع  ــد اإلفاق ــن بع ــي القدمي ــك بالدوخــة و الضعــف ف • مــن الممكــن ان يشــعر طفل
ــة. ــي للعملي ــوم التال ــى نشــاطه الطبيعــي فــي الي ــك العــودة إل طفل

ــب  ــة لتجن ــد العملي ــبوعين بع ــالل أول أس ــة خ ــة لصيق ــى مالحظ ــك إل ــاج طفل • ســوف يحت
حــدوث إصابــات بمنطقــة الذكــر.  تجنــب األلعــاب الضاغطــة علــى منطقــة الذكــر ) الدراجــة، 
الحصــان الهــزاز، والمشــاية( جنــب طفلــك اإلســتحمام فــي المســابح العامــة و اللعــب باأللعاب 

الرمليــة.

ــتخدام  ــد إس ــة عن ــرة أو فوط ــة صغي ــتعمال بطاني ــك بإس ــدى طفل ــر ل ــة الذك ــن منطق • حص
ــيارة. ــي الس ــل ف ــي الطف ــاص بكرس ــزام الخ الح

المضاعفات المحتملة:

مــن النــادر حــدوث مضاعفــات بعــد عمليــة إصــالح اإلحليــل الســفلي ) أقــل مــن 5% (. مــن 
الممكــن التهــاب الجــرح خــالل أول 6 أســابيع بعــد العمليــة. 

• تكــون ناســور بولــي فــي الذكــر يخــرج مــن خاللــه البــول.  فــي حــال عــدم إلتئــام الناســور 
خــالل 6 أشــهر مــن تاريــخ العمليــة ســوف يحتــاج الطفــل إلى عمليــة أخرى إلغالق الناســور.

ــام الطفــل بالدفــع  • تضيــق فتحــة مجــرى البــول ممــا يــؤدي إلــى ضعــف قــوة التبــول و قي
ــة. ــول الطفــل خــالل أول 6 أشــهر بعــد العملي ــول.  ينصــح بمتابعــة تب بقــوة إلخــراج الب



متى اتصل بالطبيب؟

ــة 1051#  ــم 0138966666 وتحويل ــة: رق ــالك البولي ــة المس ــم جراح ــى قس ــل عل اتص
ــة: ــي حــال مالحظــة إحــدى الحــاالت التالي ــب ف واستشــر الطبي

• النــزف: وجــود دم أحمــر فاقــع مــع عــدم توقفــه بعــد الضغــط بلطــف علــى الذكــر لمــدة 5 
دقائــق.

• انسداد القسطرة مع فشل إزالة اإلنسداد من خالل حقن الماء المعقم.

• سقوط القسطرة.

• حــرارة ) 38.5 درجــة مئويــة( مســتمرة ألكثــر مــن 48 ســاعة مــع مصاحبتهــا إلفــرازات 
أو رائحــة كريهــة.

• استمرار األلم بالرغم من إعطاء المسكنات الموصوفة.

• قيام الطفل بالدفع بشدة للتبول أو عدم قدرته على إخراج البول.

مع تمنياتنا لكم بالشفاء


