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مقدمة
 سوف يتم عمل ختان لطفلك بإستخدام إحدى طريقتني:

ــد الزائــد يف حلظتهــا بــدون وجــود أي حلقــات  1. إســتخدام مشــبك Gomico حيــث يتــم إزالــة اجلل
علــى الذكــر بعــد العمليــة.

ــى منــع وصــول  ــد الزائــد يف الذكــر تعمــل عل ــى اجلل 2. إســتخدام حلقــة بالســتيكية )Plastibell( عل
الــدم إىل اجللــد الزائــد ممــا يــؤدي إىل ســقوطه تلقائيــً بعــد 5-10 أيــام. إن تغــر لــون اجللــد حــول 
احللقــة إىل بــي غامــق أو أســود يعــد أمــرًا طبيعيــًا وســيعود إىل اللــون الطبيعــي تلقائيــًا بعــد ســقوط 

احللقــة.

صــورة توضيحيــة تبــني شــكل الذكــر لطفلــك بعــد عملية اخلتــان يف حــال إســتعمال احللقة البالســتيكية 
)Plastibell(

ماقبل عملية اخلتان
ــة  ــل عملي ــا. قب ــا جاوره ــر وم ــة الذك ــدًا منطق ــل جي ــة. إغس ــاح العملي ــاد يف صب ــك كاملعت ــم طفل مح
اخلتــان مباشــرة قــم بتغيــر حفــاظ طفلــك. قــم بإحضــار حفــاظ آخــر نظيــف لإلســتعمال مــا بعــد 
ــن  ــاعة. يستحس ــة بس ــل العملي ــي إىل ماقب ــكل طبيع ــع بش ــك أن يرض ــتطيع طفل ــان. يس ــة اخلت عملي

ــك. ــة )مصاصــة( طفل ــم بإحضــار هلاي ــان. ق ــة اخلت ــل عملي ــا قب ــادول م ــك شــراب بن إعطــاء طفل



ما بعد عملية اخلتان
اإلستحمام

يف أول يومــني بعــد العمليــة، قــم بتنظيــف جســم طفلــك بإســتخدام إســفنجة مبللــة للتنظيــف. تســتطيع 
حتميــم طفلــك يف حــال وجــود بــراز علــى منطقــة العمليــة أو يف حــال عــدم قــدرة الطفــل علــى التبــول. 

محــم طفلــك بعــد ذلــك مــن مــرة إىل مرتــني يف اليــوم إىل أن تقــع احللقــة يف حــال إســتعماهلا.

احلفاظ
ــة يف  ــة العملي ــك يف أســرع وقــت ممكــن يف حــال إتســاخه. قــم بدهــن منطق ــر حفــاظ طفل قــم بتغي
الذكــر مبرهــم فيوســيدين )Fucidine( يف كل مــرة تقــوم فيهــا بتغيــر احلفــاظ وملــدة شــهر مــن تاريــخ 

العمليــة.

األمل
أعط طفلك شراب البنادول كل 6-8 ساعات بإنتظام ملدة 24-48 ساعة بعد العملية.

النشاط واحلركة
جتنــب وضــع أي ضغــط علــى منطقــة الذكــر. تأكــد أن حــزام أمــان كرســي الطفــل يف الســيارة ال يكــون 

مشــدودًا بقــوة بــني فخــذي الطفــل.

ماذا جيب عليك أن تالحظ
الزنيف

مــن الطبيعــي وجــود القليــل مــن الــدم يف حفــاظ طفلــك لعــدة ســاعات بعــد عمليــة اخلتــان وكذلــك بعــد 
ســقوط احللقــة البالســتيكية يف حــال إســتعماهلا. يف حــال إســتمرار الزنيــف بكميــات كبــرة الرجــاء 

إستشــارة طبيبــك.

اإللتهاب
مــن الطبيعــي وجــود تــورم وكدمــات يف الذكــر يف األســابيع األوىل بعــد عمليــة اخلتــان. مــن املحتمــل أن 
حيتــاج التــورم عــدة شــهور حــى خيتفــي بالكامــل. يف حــال أن الــورم يــزداد مــع وجــود إمحــرار، أمل أو 

حــرارة أكثــر مــن )C°38.5( قــم بإستشــارة طبيبــك للتأكــد مــن عــدم وجــود إلتهــاب.



مى تتصل بطبيبك

ــم :  ــي رق ــد اجلامع ــك فه ــفى املل ــة مبستش ــالك البولي ــة املس ــم جراح ــى قس ــال عل ــم باإلتص ق
1051  : حتويلــة   0138966666

يف حالة وجود إحدى احلاالت التالية:
1. نزيف مستمر وبكميات كبرة

ــود  ــال وج ــة أو يف ح ــة العملي ــخونة يف منطق ــرار وس ــود إمح ــع وج ــر م ــورم الذك ــاد ت 2. إزدي
ــة ــة العملي ــن منطق ــراء م ــرازات صف إف

3. إرتفاع درجة حرارة طفلك أو وجود أمل مستمر
4. عدم تبول طفلك خالل الـ 12 ساعة األوىل بعد العملية

5. عدم سقوط احللقة البالستيكية خالل 10 أيام من العملية


