
ختنه 
Circumcision



بهترين زمان ختنه كردن:
بر اساس نظرمتخصصين نوزادان، زمان مناسب براي 
ختنه كردن، از 6 ســاعت پس از تولــد تا پيش از ترخيص 
و يا تــا حداكثر تا پايان دوره ي نوزادي ) 28 روز نخســت 
زندگي(است.مشــروط بر اين كه نوزاد سالم و وزن بيش از 
2500 گرم داشته باشد.  البته بعضی از متخصصين 30 تا 

40 روزگی را توصيه می كنند.

موارد منع ختنه:
  بيماري هاي خون ريزي دهنــده در خانواده )مانند 

هموفيلي و...(
  اختالالت مجرا )هيپوسيادياس ، دوگانه بودن مجرا 

و انحراف محور(
آلت پنهان شده در نوزادان چاق يا مبتال به هيدروسل 

و فتق بزرگ

نگاه كلي:
ختنه كردن، عمل جراحي كوچكي است كه سابقه ي 
پنج هزار ساله دارد. ذر اين عمل جراحي كوچك، پوستي 
كه سر الت را پوشانده اســت با روش هاي مختلف دور مي 

كنند تا سر الت برهنه و ازاد گردد.

داليل ختنه كردن:
ختنه يكــي از عادت هاي اجتماعي و ســنت بعضي 
از اديان مي باشــد. به طور طبيعي در زير پوستي كه الت 
تناسلي كودك را مي پوشــاند، دائما ماده ي سفيد رنگي 

ترشح مي شود.

البته اين ماده چرك نيســت و خاصيت نرم كنندگي 
دارد و مانع چســبيدن پوســت به ســر آلت مي گردد. به 
ندرت اين ترشحات ،عفوني يا پوست سر آلت دچار عفونت 
مي شود. شــيوع عفونت هاي ادراري در شيرخواران ختنه 

نشده بيشتر از اين شيرخواران ختنه شده است.

روش هاي مختلف ختنه كردن:
*گذاردن حلقه ي پالستيكي: اين روش متداول 
ختنه كردن اســت. بدين ترتيب كه حلقه ي پالستيكي را 
روي نوك الت قرار مي دهند و با نخ، گره مي زنند. 5 تا 7 روز 
آن را به همين حال نگه مي دارند. در نتيجه پوســت جلو 
نخ، سياه مي شــود و با حلقه مي افتد. اين روش را معموال 

قبل از سه ماهگي به كارمي برند.
*با روش بريدن و دوختن: اين روش معموال پس 
از ســه ماهگي به كار مــي رود، اگر از محــل ختنه ، خون 
ريزي زياد باشــد، بايد ســريعا به پزشــك مراجعه كرد تا 
از خون ريــزي جلوگيري نمايد. محل ختنــه بايد با اب و 

صابون شسته شود و در معرض هوا قرار بگيرد.



مراقبت هاي پس از ختنه: 
  حداقل نوزاد، دو ســاعت پــس از ختنه تحت نظر 

باشد.
  محل ختنــه از الودگي در چنــد روز اول محافظت 
شــود و در صورت الودگي با مدفوع، با اب و صابون، تميز 

شستشو داده شود.
  روي حلقه و آلت، روزي ســه بار يا بيشــتر از پماد 

تجويز شده استفاده شود.
  هفت روز پس از ختنه به پزشك مراجعه شود.

  در صورت بي قراري از قطره ي استامينوفن استفاده 
شود.

  پوشــك نوزاد حتي المقدور باز باشــد و در صورت 
بستن، محكم بسته نشود.

  تجويز انتي بيوتيك ضرورتي ندارد.

نشانه هاي خطر:
خون ريزي يــا تغيير رنگ و تيره شــدن نوك الت و 

خون مردگي وسيع الت و بيضه 
تورم شــديد الت و بيضه )افتادن حلقه كمتر از 3 روز 

يا نيفتادن تا 15 روز(
اگر حداكثر تا 24 ســاعت پس از ختنه، ادرار نكرد به 

پزشك مراجعه شود.
عفونت هاي محل ختنه)قرمزي يا ترشح چركين( 

 هــر نكتــه اي كه بــه نظــر والدين غيــر طبيعي 
باشد.

در صورت بروز عالئم خطر، هر چه سريع تر به پزشك 
مربوطه، مراجعه نماييد.
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