«ختنه»

 .3يه ّفتِ پس اص ختٌِ تِ پضضه اًجام دٌّذُ

ختٌِ ػثاست اص ػولي است وِ دس آى پَست اؾافي

هشاجؼِ ضَد.

ًاحيِ سش آلت تشداضتِ هي ضَد ٍ تْتشيي صهاى اًجام

 .4تا صهاًي وِ ضيش خَاس پَضه هي ضَد .سٍصاًِ

آى دس دٍسُ ًَصادي است  .تش اساس تحميمات اًجام

حذالل  1-2تاس ًَن هجشا سا تا پوادي هٌاسة چشب

 .1آى چِ دس حذيثي اص ًثي اوشم (ظ) ًمل ًوَدُ اًذ

ضذُ ختٌِ ًَصادي تِ هيضاى  20تشاتش ضاًس ػفًَت

ًواييذ.

تْتشيي ٍلت ختٌِ ،سٍص ّفتن روش ضذُ است.

فوائد ختنه نوزادي

 .2دس سي ًَصادي .وليِ دس تشاتش ػفًَت تسياس حساس

ادساسي سا واّص دادُ ٍ اص آسية غيش لاتل تشگطت
عالئم خطر جهت مراجعه فوري

وليِ دس سالْاي تؼذ پيطگيشي هي ًوايذ .يىي اص

تش تَدُ ٍ خطش آسية تِ وليِ ٍ حتي هشي ٍ هيش دس

سٍضْاي هتذاٍل دس دٍسُ ًَصادي اًجام ختٌِ تا حلمِ ٍ

اثش ػفًَت ادساسي ٍجَد داسد.

تا تيحسي هَؾؼي است  ،وِ سٍضي آساى  ،سشيغ ٍ ون

 .1خًَشيضي هذاٍم طي چٌذ ساػت پس اص اًجام

 .3تش اساس تشسسي ّاي اًجام ضذُ

ػاسؾِ تَدُ ٍ حلمِ دس صهاًي ووتش اص يه ّفتِ جذا

ختٌِ.

ػفًَت ادساسي تِ طَس هطخع دس پسشاى ختٌِ ًطذُ

هي گشدد .لزا تا اًجام ختٌِ طي يه هاُ اٍل تَلذًَ ،صاد

 .2تَسم ٍ لشهضي ضذيذ آلت.

تاالتش تَدُ است ٍ اًجام ختٌِ دس واّص ٍلَع ػفًَت

ٍ خاًَادُ تا حذالل استشس  ،آسية سٍحي ٍ ّضيٌِ دس

 .3ػذم ادساس ًوَدى ًَصاد طي  24ساػت پس اص

ادساسي ٍ ّوچٌيي واّص ػَاسؼ هشتثط تا آى هفيذ

اًجام ختٌِ.

هي تاضذ.

ٍ .4جَد تشضح چشوي ٍ لشهضي ضذيذ هحل ختٌِ.

 .4گاّي تشس اص تٌگي ًَن هجشاي ادساس است وِ

همايسِ تا اًجام آى دس

سٌيي تاالتش  ،اص تواهي فَايذ

ختٌِ تْشُ هٌذ هي گشدًذ ٍ ّوچٌيي تا سػايت دستَسات
تْذاضتي هي تَاى اص ػاسؾِ تٌگي ًَن هجشاي ادساس

 .5تيمشاسي ٍ يا تي حالي ضذيذ ًَصاد پس اص

پيطگيشي ًوَد.

ختٌِ.

ديذ ًتيجِ ايي تَغيِ چيست .دس ايي هَاسد هؼوَالً

 .6جذا ًطذى حلمِ طي يه ّفتِ اٍل.

ٍالذيي تا  2سالگي الذام تِ ختٌِ ًوي وٌٌذ تلىِ خيلي

 .7سايش هَاسد غيش طثيؼي تِ ًظش ٍالذيي.

ديشتش اص آى يؼٌي دس حذٍد دُ سالگي الذام تِ ايي واس

توصيه هاي الزم به والدين پس از انجام ختنه

 .1تا صهاى جذا ضذى حلمِ تا حذ هوىي اص پَضه

اًجام

هيضاى ضيَع

ووتش استفادُ ًوَدُ ٍ حتي الومذٍس پَضه تاص تَدُ ٍ
يا سشيؼتش تؼَيؽ ٍ ضل تش تستِ ضَد.
 .2هي تَاًيذ چٌذ ساػت پس اص اًجام ختٌِ هحل
آًشا تِ آ ساهي تا آب ضستِ ٍ سشيؼاً خطه ٍ تا پواد
چشب ًواييذ.

اص آلَدگي هحل ختٌِ تا هذفَع

تاػث تَغيِ ي ختٌِ ي ديشسس هي ضَد

هي وٌٌذ صيشا اص تي َّضي هي تشسٌذ ٍ هي گَيٌذ تْتش
ٍالديي گراهي در صَرت هشاّدُ ّر يك از عالئن فَق
سريعاً بِ اٍرشاًس ٍاقع در طبقِ ّوكف بيوارستاى
هراجعِ ًواييد .تا پس از ٍيسيت ٍ ّواٌّگي با پسشك
اًجام دٌّدُ ختٌِ ،اقدام الزم بِ فَريت اًجام شَد.

است تچِ تضسي تش ٍ لَي تش ضَد .تايذ تَجِ ًوَد وِ
ًمص پيطگيشي وٌٌذُ ختٌِ دس تيواسي ّاي هختلف
صهاًي واهال تحمك هي ياتذ وِ ايي ػول دس دٍساى
ًَصادي اًجام ضَدّ .ش چِ صهاى اًجام ختٌِ تِ تاخيش

جلَگيشي ضَد.
1

؛ ٍلي تايذ

2

3

تيافتذ اهىاى تشٍص ػَاسؼ ًاضي اص ػذم اًجام ختٌِ

صخن ختٌِ ًيض جَش هي خَسد تِ ػالٍُ احتوال ػفًَت

تيطتش خَاّذ ضذ ٍ ّشچِ دس سٌيي پاييي تش اًجام

ختٌِ ًيض دس ايي صهاى ًاچيض است صيشا ّن آًتي

ضَد تا ػَاسؼ ووتشي تَام خَاّذ تَد.

وَسّاي هادس دس خَى تچِ ٍجَد داسد ٍ ّن ايي ًاحيِء

تٌاسلي تا اًجام ختٌِ ،

 .5دس حميمت سشطاى آلت

لاتليت پيطگيشي لطؼي داسد .آى ّن فمط تا ختٌِ
دٍساى ًَصادي  .سشطاى آلت دس هسلواًاى ٍ ًيض
يَْدي ّا تِ دليل اًجام فشاگيش ختٌِ ي ًَصادي تسياس
ًادس هي تاضذ.
 .6تٌگي ًَن هجشاي ادساس يه ػاسؾِ

خطشًان

ًيست ٍ تِ ساحتي لاتل پيطگيشي ٍ دسهاى است .ايي
حالت تِ غَست يه غطاي ًاصن است وِ تسياس
آساى دس هطة تذٍى تيَْضي ٍ

تِ طَس سشپايي تاص

هي ضَد دس حالي وِ اگش تِ خاطش تشس اص آى ختٌِ اص

پش خَى دس تشاتش ػفًَت واهالً هماٍم است.
 .8يىي اص هْوتشيي فَايذ ختٌِ ًَصادي پشّيض اص آثاس
سٍحي ختٌِ ديشسس است وِ تِ خػَظ دس وطَس ها
تِ ػلت تشس ٍالذيي اص تيَْضي ػول ختٌِ ديشسس تا
تي حسي هَ ؼػي اًجام هي ضَد آثاس سٍحي ايي ًَع
جشاحي تشاي ّويطِ دس رّي وَدن تالي هاى دُ ٍ اثش

ً .9ىتِ ي هْن تشاي پيطگيشي تٌگي

اغلة ٍالذيي تِ

تؼذ اص ختٌِ تيطتش تؼَيؽ وٌين ٍ اطشاف هحل آى سا تا

سٌيي تاالتش يؼٌي  7سالگي تِ تؼذ هٌتمل هي وٌٌذ ٍ
تسياسي اص وَدواى اص طشيك هيىشٍب ّاي صيش پَست
اؾافي دچاس ػفًَت ّاي ادساسي هماٍم ٍ آثاس سَ ء آى
تش وليِ ّا اص طشيك تاال سفتي ػفًَت هي ضًَذ.

Circumcision

ًَن هجشاي

سٍي اضتثاُ تا يه يا دٍسالگي تِ تؼَيك اًذاختِ ضَد
خاطش تشس ٍ تِ تْاًِ ؾؼيف تَدى وَدن ختٌِ سا تِ

ختنه نوزادي

سَئي هي گزاسد.

ادساس آى است وِ وٌِْ ّاي ًَصاد سا دس يه ّفتِ اٍل

ختٌِ تا تيَْضي اًجام هي ضَد ٍ

داًطگاُ ػلَم پضضىي
ضْيذ تْطتي

ٍاصليي تپَضاًين ٍ تِ ًَصاد ضيش هادس تيطتشي تذّين تا
ادساس سليك ضذُ ٍ

ًَن هجشاي ادساس سا ًسَصاًذ .تا

سٍش فَق تٌگي

ًَن هجشاي ادساس واهالً واّص

هي ياتذ.

نشریه شماره :15
قطب ارٍلَشی کشَرٍ ،احد آهَزش پرستاری

 .7اص فَايذ ديگش ختٌِ ي ًَصادي تشهين ػالي ًسجي

بيوارستاى شْيد دکتر لبافي ًصاد

دس ايي سي است ٍ تمشيثا ّن صهاى تا افتادى تٌذ ًاف،

تلفي23601 :
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