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    نشرة معلومات الرعاية الالحقة لختان َصبِي  
 الفازلين-1

الجرح والحشفة )رأس القضيب( تكون مغطاه بعد الجراحة بَمرَهم الفازلين)فازلين أبيض(. وهذا له نفس تأثير ِضمادة ربط الجروح: 
اخلي القصير. إذا ما كان ابنكم يرتدي حفاضات فمن المهم حيث أنه يغطي الجرح ويمنع التصاق الحشفة بالحفاضات أو بالسروال الد

 مع تغيير كل حفاضة الدهان بالفازلين مرة أخري. بعد مرور أسبوع علي العملية الجراحية يمكنكم التوقف عن فعل ذلك. 

  

 النزيف  -2

ولكن إذا كان الجرح ينزف حقا) يتساقط  القليل من النزيف يعتبر أمر طبيعي ) بقع دم صغيرة في الحفاضات أو المالبس الداخلية (,
)   9213 692-035الدم على هيئة قطرات(, يجب عليك أن تتصل بالطبيب المناوب ل "مركز ختان هولندا" عن طريق الهاتف رقم 

لعودة مرة أخري إذا لزم األمر يمكنكم ا يمكنكم االتصال بهذا الرقم لمدة يومين بعد الختان ليال ونهارا.(. 035مالحظة: رمز الهاتف 

    مع ابنكم للمركز الذي تم فيه الختان من أجل عالج النزيف.
  
 التبول -3

لم يحدث ذلك, يجب عليكم االتصال بنا   ساعة بعد عملية الختان ينبغي أن يكون ابنكم قد قام بالتبول. إذا 12  في موعد ال يتجاوز
 . 9213 692-035علي الهاتف رقم 

  

 تخفيف األلم -4

مرور ساعة علي عملية الختان قوموا بإعطاء ابنكم تحميلة شرجية واحدة )لُبوس( من الپاراسيتامول, ثم بعد كل أربع ساعات بعد 
 تحميلة پاراسيتامول أخري طبقا لجدول الجرعات التالي:

 جرعة الپاراسيتامول )أسيتامينوفين(                                       وزن المريض

 ملغ 60تحميلة شرجية من الپاراسيتامول  1                                            كيلو 5> 

 ملغ 120تحميلة شرجية من الپاراسيتامول  1                                         كيلو 7 – 5

 ملغ 240تحميلة شرجية من الپاراسيتامول  1                                       كيلو 15 – 7

 ملغ 500تحميلة شرجية )أو قرص( من الپاراسيتامول  1                                     كيلو 30 – 15

 ملغ 1000قرص من الپاراسيتامول  1                                         كيلو  30< 

  

 في الحمام -5

قيقة في حمام من الماء الفاتر لتنظيف القضيب والجرح. ويفضل عدم د 15منذ اليوم التالي لعملية الختان يجب وضع ابنكم لمدة 
 استخدام الصابون أو الشامبو. بعد الحمام يجب دهن الحشفة والجرح مرة أخري بالفازلين.

  

 الغرز -6

أسابيع. عندما تبدأ الغرز في التفكك بعد يوم أو عشرة , يمكن أن  3إلي  2من تلقاء نفسها بعد مرور   قابلة للذوبان وتتساقطالغرز 
 تنزف من جديد. هذا ليس خطيرا وسيتوقف نزول الدم من تلقاء نفسه. 

  

 التورم, وازرقاق الجلد -7

مع تلون القضيب وكيس الصفن باللون األزرق. ويأتي ذلك من وخز وحقن  في األيام األولي بعد الختان قد يتورم القضيب نوعا ما
   المخدر. وهذا سيختفي من تلقاء نفسه.

  
 طبقة)افرازات( صفراء علي الحشفة -8

زة. وقد تبدو كغشاء. سبب تكون هذه الطبقة هو أن الطبيب قام بفصل القل طبقة صفراءقد تنشأ علي الحشفة  فة وقد تبدوا أحيانا ُمقز ِ
 عن الحشفة. تختفي هذه الطبقة) االفرازات ( الصفراء في غضون أسبوع من تلقاء نفسها باالستحمام. 

  

 العدوي -9

لوجود عدوي الجرح. باإلضافة إلي ذلك قد   , إذن تلك اشارةغليظا ومحمرا ومسببا لأللم بشدةبعد أيام قليلة إذا أصبح القضيب 
ادة ما يشربون بطريقة سيئة بسبب األلم. في حالة حدوث عدوي الجرح, يرجي االتصال يصاب ابنكم بالحمي. األطفال الرضع ع

االتصال بالطبيب المناوب ل  مساءا 5صباحا إلي  8األسبوعية من بالطبيب الممارس العام, ولكن يمكنكم أيضا في أيام العمل 
 9213 692-035"مركز ختان هولندا" علي الهاتف رقم 

  



 المتابعة -10

انت النتيجة جيدة والجرح يشفي بشكل طبيعي, إذن فال يوجد ضرورة للمتابعة. أما إذا كان ال يزال هناك سبب يستدعي إذا ك
, أو  2376333-0900         المراجعة, يرجي االتصال هاتفيا للحصول علي موعد صباح يوم الثالثاء أو الجمعة علي هاتف رقم

 .  info@besnijdeniscentrum.nl  ونييمكنكم ارسال رسالة إلي البريد االلكتر

  

 المهدئة: انظر إلي المعلومات في الجزء الخلفي من هذا النموذج !   إذا تم استخدام مادة الميدازوالم -11

  

 ج الرعاية الالحقةالجزء الخلفي من نموذ

  
 لقد خضع ابنكم لعملية الختان عندنا تحت تأثير مادة مهدئة مضادة للقلق واألرق ) الميدازوالم (.

  

أشخاص بالغين, بحيث إذا ما اقتضت الضرورة يمكن طلب المساعدة   إنه من الحكمة طوال األربع ساعات القادمة أن يبقي بجواره
 إذا نشأت مشاكل.

  

ت القادمة يجب عدم تركه يقف أو يسير منفردا. حيث أنه ال يمتلك بعد السيطرة الكاملة علي عضالت )ساقه( وهو ما طوال الساعا
 يتواجد معه خطر السقوط.

  

   برجاء الحذر مع الحلوى الصغيرة وما إلي ذلك؛ فربما يرغب في ابتالعها.

  

  

  

 9213 692-035رقم الهاتف حال حدوث مشاكل حادة هو 
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