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ختنه از بعد هاي مراقبت  

 

 .پرپًس پًستي است كٍ قسمت اوتُايي آلت تىاسلي را مي پًضاوذ. عمل جراحي ترداضته پرپًس استختىٍ 

  دالیل ختنه کردن 

الثتٍ ايه مادٌ . مي پًضاوذ، دائما مادٌ سفیذ روگي ترضح مي ضًد تطًر طثیعي در زير پًستي كٍ آلت تىاسلي كًدک را

 .كىىذگي دارد ي ماوع چسثیذن پًست تٍ سر آلت مي گردد چرک ویست ي خاصیت ورم

 

 

 

 

 

 داوطگاٌ علًم پسضکي ي خذمات تُذاضتي درماوي تُران

   مذيريت امًر پرستاری–معايوت درمان 

 مرکس طبی کودکان
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 در مًارد وادر عفًوت . عفًوي ضذٌ ي پًست سر آلت ویس دچار عفًوت مي گردد  در تعضي از مًاقع ايه ترضحات

 . مي ضًد ادراری عفًوت مًجة ضیرخًاران در وًزادان ياً مستًر مخصًظ

ٍ َای ختىٍ وطذٌ   پسر  در عفًوت ادراری آمار وطان دادٌ است كٍ  تىاتر . مراتة تیطتر از پسرَای ختىٍ ضذٌ است تٍ تچ

 . جلًگیری  كىذ یردستگاٌ ادرا پیذايص عفًوت  از مي تًاوذ در مًاردیايه ختىٍ 

: چيس هایی که به آن نياز دارید

 (تة سىج)ترمًمتر 

 پماد آوتي میکريتیال مثل تتراسیکلیه يا جىتامايسیه  

 كًدک را حذاقل تٍ مذت يك َفتٍ يا تا زماوي كٍ پًست تُثًد مي ياتذ در يان حمام قرار وذَیذ  .

 تا زماویکٍ آلت كًدک تُثًد ویافتٍ از تکار تردن صاتًن،  لًسیًن، پًدر ي دستمال . محل را تا آب خالي تطًئیذ

. ايه كار را تٍ آرامي اوجام دَیذ چًن ممکه است دردواک تاضذ. مرطًب اجتىاب كىیذ

  ريز ايل تعذ از ختىٍ يازلیه يا پماد آوتي میکريتیال يا پماد تتراسیکلیه تر ريی آلت تمالیذ ايه كار را 4 تا 3 در طي 

 .تٍ آرامي اوجام دَیذ چًن ممکه است دردواک تاضذ

 

  در َر تار تعًيض پًضك تچٍ مي تًاویذ ريی پًضك در قسمتي كٍ مجاير آلت قرار مي گیرد يازلیه يا پماد

 .تمالیذ (D) ي ييتامیه د (A)ييتامیه آ 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA+%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA+%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA+%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87
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  دقیقٍ معمًالً سثة تًقف خًوريسی مي گردد15 تا 10اگر خًوريسی رخ داد، فطردن محل خًوريسی تٍ مذت  .

  ساعت پس از ختىٍ تايذ ادرار كىذ6كًدک ضما ظرف مذت  .

: در صورتی که هر کدام از موارد زیر اتفاق افتاد با پسشك تماس بگيرید

افسايص خًوريسی يا ترضح از آلت   

.  ساعت ادرار وکىذ8 تا 6كًدک تٍ طًر طثیعي طي  

تغییر روگ سر آلت تٍ روگ آتي يا سیاٌ  

.  درجٍ تاضذ8/37درجٍ حرارت كًدک تیص از  

ظاَر واخًش كًدک  

تًی وامطثًع يا ترضح زرد روگ از سر آلت  

 . ريز تذتر ضًد3َر گًوٍ تًرم يا قرمسی در اطراف وًک آلت كٍ پس از  

          در صًرتي كٍ ختىٍ در ديرٌ وًزادی اوجام ضذٌ است يالذيه عسيس تايذ در مًرد احتمال ضعیف ضذن جريان 

.  سال ايل تٍ علت تىگي وًک مجرای ادرار آگاٌ تاضیذ2ادرار در طي 


