
 
  

 مراقبتها پس از انجام ختنه

تؼذ اس اًجام ختٌِ تاًذی آغطتِ تِ صل ٍاسلیي یا کزم 

ضَد. در تسیاری هَارد،  هی  تتزاسیکلیي رٍی سز آلت قزار دادُ

. اًذکی تَرم ٍ  یاتذ رٍس تْثَد هی 01تا  7پَست در هذت 

. تایذ اًتظار هطاّذُ کوی خَى ّن در  قزهشی طثیؼی است

چْارم پَضک ًَساد خًَی  اها اگز تیص اس یکپَضک داضت 

 .، حتوا تایذ پشضک را هطلغ کزد تَد

 ساػت تؼذ اس ختٌِ تحت ًظز تاضذ  2حذاقل تا کَدک تایذ  -0

در چٌذ رٍس اٍل ، دٍر هحل ختٌِ اسآلَدگی ٍ هذفَع دٍر  -2

ًگِ داضتِ ضَد ٍ در صَرت آلَدگی تا هذفَع ، تا آب ٍ 

 صاتَى تویش ضستطَ ضَد .

تار یا  3پواد تتزاسیکلیي یا ٍاسلیي طثی رٍی آلت رٍسی  -3

 تیطتز استفادُ ضَد .

در صَرت تیقزاری قطزُ استاهیٌَفي تا ًظز پشضک تجَیش -4

 ضَد .

 

 

 

 

 

پَضک ًَساد حتی الوقذٍر تاس تاضذ ٍ یا در صَرت تستِ  -5

 تَدى سفت ًثاضذ .

ساػت پس اس ختٌِ تایذ ادرار کٌذ ، در  24ًَساد حذاکثز تا -6

 غیز ایٌصَرت تِ پشضک هزاجؼِ ًوائیذ .

ًاحیِ ختٌِ تِ پشضک در صَرت تَرم ضذیذ یا ػفًَت  -7

 هزاجؼِ ًوائیذ .

خًَزیشی ٍ یا تغییز رًگ ٍ تیزُ ضذى ًَک آلت  ٍ خَى -8

 هزدگی را ّز چِ سزیؼتز تِ پشضک اطالع دّیذ. 

 رٍس پس اس ختٌِ تِ پشضک هزاجؼِ ًوائیذ . 7حذاکثز  -9

تا چٌذ رٍس  در صَرتیکِ کَدک تشرگتز است ، تْتز است  -01

 .  تحزک سیاد ًذاضتِ تاضذ
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 از ختنه بيشتر بذانيذ

ختٌِ ػولی است کِ در آى پَست اضافِ سز آلت تٌاسلی 

ضَد ٍ تا ٍجَد آًکِ در کطَر ها اػتقادات ٍ  تزداضتِ هی

، اها اهزٍسُ اس  ّای هذّثی ػاهل اصلی اًجام آى تَدُ تَصیِ

ضَد ٍ حتی در  ػٌَاى یک جزاحی ػلوی یاد هیُ  ختٌِ ب

ایي  تسیاری اس کطَرّا تا ٍجَد آًکِ اس ًظز هذّثی ًیاسی تِ

درصذ  81دٌّذ ٍ هثال در آهزیکا  کار ًیست اها آى را اًجام هی

درصذ اس  95ٍ در ایزاى ًیش حذٍد  ضًَذ ًَساداى پسز ختٌِ هی

 . ضًَذ پسزاى ختٌِ هی

 

 

 

 

 
 

 

 ضرورت ختنه 
ضًَذ احتوال ػفًَت ادراری در آًْا  کَدکاًی کِ ختٌِ هی

.  کوتز است تزاتز 05ضًَذ  ًسثت تِ کَدکاًی کِ ختٌِ ًوی

تحقیقات ًطاى دادُ کِ تا اًجام ختٌِ احتوال اتتال تِ سزطاى 

ضوي آًکِ  .ضَد آلت تٌاسلی در سٌیي تاال تِ هزاتة کوتز هی

ّایی کِ تؼذ  ایي جزاحی سادُ ٍ سزپایی احتوال اًتقال ػفًَت

اس اسدٍاج هوکي است اس طزیق راتطِ سًاضَیی ایجاد ضَد را 

حتوال اًتقال ػفًَت ایذس ًیش تِ . ّوچٌیي ا دّذ کاّص هی

تٌاتزایي تاتَجِ تِ ایٌکِ ػفًَت  .ضَد ایي تزتیة کوتز هی

ضَد  ، تَصیِ هی هاُ تیطتز است 6ادراری در کَدکاى سیز 

 . ختٌِ در سٌیي پاییي اًجام ضَد

 کذام روش را انتخاب کنيم؟
ريش برای ختىه يجًد دارد؛ یکی ريش جراحی ي 1

در رٍش جزاحی، پشضک اتتذا در پَست  . دیگری حلقه

، تؼذ پَست  کٌذ جلَی آلت تٌاسلی ضکاف کَچکی ایجاد هی

هتز پَست اضافی تخیِ  هیلی 2کطذ ٍ تا حفظ  را تِ ػقة هی

، تِ کوک یک حلقِ پَست هاًٌذ  . در رٍش حلقِ ضَد هی

 .  افتذ ٍ تؼذ اس چٌذ رٍس هی تٌذًاف خطک ضذُ 

 

 زمان ختنه
داًٌذ.  را هٌاسة هیّای اٍل تَلذ  ، ّفتِ هتخصصاى اطفال

هیاى تزخی هتخصصاى اطفال ًیش ایي دیذگاُ هطزح است کِ 

. اها آًچِ  گی کَدک اًجام داد رٍس 31تْتز است ختٌِ را تؼذ اس

هاّگی  08اّویت دارد ایي است کِ تْتز است ختٌِ تا قثل اس 

اًجام ضَد سیزا احتوال ػفًَت ادرار در ایي سهاى سیاد است ٍ 

، ایي احتوال تاالتز ّن  ِ اًجام ًطَددر صَرتی کِ ختٌ

 .رٍد هی

 

 مشريط به آوکه:
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 گزم داضتِ تاضذ . 2511ٍسى تاالی *

ًاٌّجاریْای هجاری ادرار ٍ تیواریْای خًَزیشی دٌّذُ *

 ارثی ًذاضتِ تاضذ .
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