
 

 والدين گرامي 

ضمن تشكر از حسن انتخاب شما جهت انجام ختنه در 

بهمن ، اطالعات مورد نياز و  22درمانگاه ارولوژي بيمارستان 

مراقبت هاي پس از آن در اين بروشور جهت استفاده ارائه 

 .مي گردد 

 :تعریف ختنه 

عمل برداشتن پوست اضافه نوک  آلت تناسلی در جنس 

 .داردمذکر ختنه نام 

 : فواید ختنه 

درصد  02-22شيوع عفونتهای ادراری به ميزان  کاهش -

 .در کودکانی که در سنين نوزادی ختنه شده اند 

  .کاهش ميزان ابتال به سرطان سر آ لت  -

 .ایستی ختنه ا نجام شودبر چه مواردی ند*

 .اگر والدین به انجام ختنه رضایت ندارند  -

 .با شد اگر شکل آلت تناسلی غير طبيعی  -

بایستی حتما با پزشک ختنه در هر صورت قبل از انجام  -

 . متخصص اطفال مشورت شود

 :عوارض ختنه *

 درد -

 خونریزی  -

 عفونت  -

 :زمان ختنه *

روز اول عمر ختنه  22بهتر است فرزندتان را در 

بهترین زمان ختنه از بدو تولد تا شش .نمایيد 

دیرتر ختنه ماهگی است و اگر ميل دارید که کودک 

 .سالگی محول نمایيد  5شود این کار را به بعد از 

ماه را می توان  6اگر چه نوزاد و کودک زیر . * 

بدون بيهوشی کوتاهمدت یا عمومی ختنه کرد اما 

ماه استفاده از 6برای ختنه کردن کودکان باالتر از 

بيهوشی عمومی یا کوتاه مدت پسندیده تر است 

. 

 :ام عمل ختنه مراقبتهای پس از انج

معموال گریه در اولين دفعات ادرار کردن بعد از  -

نوک آلت تناسلی در ظاهر ممکن .ختنه وجود دارد

 است کامال قرمز رنگ باشد 

ورم درست در زیر نوک آلت تناسلی طبيعی  -

 .است 

یک لخته خون در محل برش ممکن است تشکيل  -

 .شود 

وجود  ترشح سروزی زرد یا  صورتی ممکن است  -

داشته باشد و واکنش طبيعی پوستی است که 

می خواهد جوش بخورد و پس از چند روز خود 

 .بخود رفع خواهد شد 

 .منطقه را تميز نگه دارید  -

 .دستها را قبل از تعویض  پوشک اطفال بشویيد   -

  .پوشک نوزاد را مکرر تعویض نمایيد  -

 02-22در صورت خونریزی ، تب، عدم دفع ادرار  -

 .ساعت پس ازختنه به پزشک خود اطالع دهيد 

بعد از اتمام ختنه ممکن است به منظور  -

جلوگيری از چسبندگی محل به پوشک بچه از گاز 

 .وازلينه استفاده شود 

توصيه های از رده خارج شده شامل قرار دادن  -

کودک در لگن یا وان آب گرم ، محدود نمودن 

فعاليت و تحرک کودک و استراحت مطلق کردن 

وی ، عدم شستشوی موضع ختنه را در مورد 

 . کودک به کار نبرید 

معموال پس  از ختنه پنج روز باید صبر کرد و  -

روز  پنجم همچنين از .سپس کودک را حمام داد 

به بعد اگر الزم باشد می توان اطراف موضع ختنه 

 .و جای بخيه ها را کمی چرب کرد 

روغنی که برای چرب کردن می توان استفاده  -

کرد وازلين طبی یا مثال پماد ویتامين آ می تواند 

 .باشد

استفاده از  پمادهای آنتی بيوتيک دار به صورت  -

 . ارد یک قانون در این موارد لزومی ند

در ختنه هایی که به روش جراحی انجام می   -

شود از نخهای قابل جذب برای زدن بخيه استفاده 

می شود که نياز به کشيدن ندارد و به تدریج و حد 

. هفته خود بخود جذب می شود   6اکثر در مدت 

اگر پس از مدتها مشاهده شد که هنوز یکی دوتا 

ود باقی از نخهای بخيه جذب نشده و سر جای خ

مانده است جهت کشيدن آنها با رعایت اصول 

بهداشتی و ضد عفونی به  پزشک خود مراجعه 

  .نمایيد 

چندین ساعت پس از ختنه نوزاد ممکن است  -

خواب آلود و گيج باشد و برای تغذیه بيدار نشود 

ساعت  2استامينوفن خوراکی بعد از عمل هر .

 22بار در  5حداکثر مقدار دارو .تجویز می شود 

 .است  mg/kg/day 57ساعت یا 



در صورت بروز هرگونه مشکلی در این زمينه در  -

روز می توانيد به بخش  هر ساعتی از شبانه

 .بهمن مراجعه نمایيد 22اورژانس بيمارستان 

در ختنه هایی که از حلقه استفاده شده  -

شستشو با سرم شستشو یا آب جوشيده سرد 

شده از روز دوم پس از عمل پيشنهاد می گردد و  

پس از افتادن حلقه  که از روز سوم تا هفتم اتفاق 

بویژه در کودکانيکه افتد باید نوک مجرای کودک  می

پوشک گرفته ميشوند با نوک پماد چشمی جنتا 

 تا حداقل ده روز روزانه یکبار ) مایسين متسع گردد 

اگر روز هفتم به بعد حلقه نيفتاد با پزشک معالج (

    .تماس گرفته شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی مشهد انشکده  پزشکید

 بهمن 22بیمارستان معاونت آموزشی 

 

 ختنه و مراقبتهای پس از آن   

 

 

 

 

 

 بهمن 22احد آموزش بیمارستان و

 وژیـــــکلینیک ارول
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