
 ختنه

زداشتي قسوتی اسپَست اضافی سز الت بختٌِ 

هی باشذ طَری کِ اس تجوع تزشحات سیز 

 قابل تویش کزدى باشذ.ٍپَست جلَگیزی شذُ 

یک عاهل باسدارًذُ اس سزطاى الت ختٌِ 

ّای یواری دربتٌاسلی ٍ ایذس هی باشذ.

اختالالت خًَزیشی دٌّذُ هثل ّوَفیلی ختٌِ 

 اًجام ًوی شَد

 مراقبت های بعد از عمل ختنه

  فشارهالین  باخًَزیشی خفیف را هیتَاى

گاس تویشبِ هذت پٌج الی دُ دقیقِ بٌذ 

 آٍرد.

  ساعت پس اس ختٌِ  42گاس پاًسواى

بزداشتِ هی شَد ٍ پیش اس بزداشتي 

پاًسواى بْتز است ک پاًسواى را با 

زم هزطَب کٌیذ تا بِ راحتی اس لآب ٍ 

 رٍی سخن بزداشتِ شَد.

 هقذاری  اس بزداشتي پاًسواى  بعذ

واد تتزا پٍاسلیي بْذاشتی بِ ّوزاُ 

سایکلیي حذاقل سِ بار در رٍس بِ هذت 

 رٍی هحل ختٌِ  قزار دّیذ. یک ّفتِ

  رٍس طَل  01الی 7بْبَدی آلت هعوَال

هیکشذ ٍلی در سٌیي باالتز بْبَدی 

 دیزتز حاصل هی شَد.

  در ابتذا ًَک الت هتَرم  ٍ قزهش خَاّذ

بَد ٍ هوکي است هقذاری قزهشی خَى 

 در پَشک  کَدک هشاّذُ کٌیذ.

  چٌذ رٍس اٍل تزشح سرد رًگ رٍی آلت

 هشاّذُ هیشَد کِ طبیعی است ٍ خَد

 بخَد اس بیي هی رٍد.

 َبستِ ًشَد شک ًَساد حتی الوقذٍر پ

یا اس پَشک یک سایش بشرگتز استفادُ 

 شَد.

  هحل ختٌِ را بِ آراهی با آب ّز رٍس

خالی شست شَ دادُ ٍ با پارچِ تویش 

ٍ اس دستوال هزطَب  خشک کٌیذ

 استفادُ ًکٌیذ.

  در صَرت آغشتِ شذى هحل ختٌِ با

هذفَع آى را با آب ٍلزم شستشَ دادُ 

سپس خشک ًواییذ. با تَجِ بِ 

بَدى ادرار ًیاس بِ شستشَی استزیل 

 هکزر ًیست.

  ِشستشَی هحل ختٌِ با بتادیي تَصی

 ًوی شَد.

  بزای تسکیي درد هیتَاى اس

قطزُ یا شزبت استاهیٌَفي بز 



اساس تجَیش پششک استفادُ 

 کزد.

  ٌِاگز سي کَدک ٌّگام خت

بیشتزاس دٍ سال است اجاسُ 

دٍیذى یا باسی کزدى سیاد بِ اٍ 

باعث ًذّیذ،چَى هوکي است 

 خًَزیشی هحل سخن شَد.

 - حوام کزدى کَدک اس رٍس سَم بالهاًع

است.حوام تزجیحا کَتاُ هذت باشذ ٍ 

 بْتز است بالفاصلِ خشک گزدد.

  بخیِ ّای هحل سخن اس ًَع

جذبی است ٍ ًیاسی بِ بزداشتِ 

 شذى ًذارد.

درصورت مشاهده شدن موارد زیر 

 :حتما به پسشک مراجعه کنید

 ذم بزطزف شذى آى افشایش قزهشی ٍ ع

 رٍس پس اس ختٌِ  5-3بیي 

  تغییز رًگ ٍ تیزگی ًَک

آلت،خًَوزدگی ٍسیع در آلت ٍبیضِ 

 ًَساد

  ساعت  8-6ًاتَاًی در ادرار کزدى  در

 اٍل پس اس ختٌِ 

 تزشح ٍ تَرم ٍ تاٍل چزکی 

 .کل آلت قزهش ٍ هتَرم هیباشذ 

 جهت مراجعه سرپایی بعد از ترخیص:

تخصص دکتر امراله سلیمی فوق 

 جراحی کودکان

درمانگاه  22میدان امام بعد از کوچه 

 عصر. 7تا 5دارالشفا. دوشنبه وچهارشنبه 

درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت 

 .صبح 01تا  8معصومه سه شنبه 
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