
الرعاية املزنلية مابعد عملية اخلتان
النشاط واحلركة:

نشاط خفيف يف أول يوم مع مالحظة لصيقة.
جتنب الذهاب إىل النادي، ركوب الدراجة أواألنشطة الرياضية األخرى ملدة 1-2 أسبوع.

ميكن الرجوع بعد ذلك إىل النشاط الطبيعي بالتدريج.

املدرسة:
باإلستطاعة العودة إىل املدرسة بعد العملية بـ 3-5 أيام.

اإلستحمام:
ــد  ــا بع ــة خــالل الـــ24 ســاعة األوىل م ــك بإســتخدام إســفنجة رطب ــف جســم طفل تســتطيع تنظي
العمليــة. إبــدأ بعــد ذلــك بتحميــم طفلــك يف مغطــس دافــئ ملــدة 15-20 دقيقــة مــن مرتــن إىل ثــالث 

مــرات يف اليــوم وملــدة أســبوع.

الغيار:
يف حــال وجــود غيــار مــكان العمليــة، ســوف يتــم الطلــب منــك إزالتــه بعــد 24-48 ســاعة مــع إحتمــال 

ســقوطه تلقائيــا )مثال:عند اإلســتحمام(.
قم بوضع مرهم فيوسيدين )Fucidine( على مكان العملية بعد كل عملية إستحمام.

ينصــح مبالحظــة وجــود نزيــف كل ســاعتن يف أول يــوم بعــد العمليــة كمــا ُيكتفــى مبالحظــة وجــود 
 )Fucidine( نزيــف مــرة واحــدة وقــت النــوم، يف حــال وجــود نزيــف، قم بإســتعمال شــاش مــع مرهــم
للضغــط خبفــة علــى الذكــر مــدة 3-5 دقائــق. يف حــال عــدم توقــف الزنيــف قــم بإحضــار طفلــك 

إىل املستشــفى.

مالحظة:
ــد  ــام بع ــدة أي ــر لع ــورم يف الذك ــا. ســوف تالحــظ وجــود ت ــرًا طبيعي ــد أم ــف يع ــزف خفي  وجــود ن

ــر. ــى الذك ــف عل ــر خفي ــال وجــود غشــاء أصف ــع إحتم ــة م العملي
سوف تالحظ حتسن يف التورم مع إختفاء الغشاء تدرجييا خالل عدة أسابيع.

األدوية:
قم بإعطاء شراب البنادول كل 6-8 ساعات حسب اإلحتياج يف حال وجود أمل.

األكل:
قــم بإعطــاء طفلــك مــاء، عصــر التفــاح أو جلــي خــالل أول ســاعتن بعــد العمليــة. يف حــال تقبــل 
ــس  ــوربة واآلي ــادي، الش ــل الزب ــة مث ــوالت اللين ــض املأك ــك بع ــد ذل ــه بع ــتطيع أن تعطي ــك تس طفل

ــايل. ــوم الت ــك األكل بشــكل طبيعــي يف الي كــرمي. يســتطيع طفل
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