
Health Topic: What is a Circumcision? - Arabic 

 ما ھو الختان؟ 
الختان ھو اإلزالة الجراحیة لقطعة الجلد التي تغطي رأس القضیب (والتي یطلق علیھا القفلة). وغالبًا ما تتم فور الوالدة 

 بواسطة طبیب تولید األم.

الرعایة الصحیة أو وألسباب مختلفة، قد یوصى بعدم إجراء عملیة الختان للطفل بعد الوالدة مباشرةً بسبب مشكلة حادة في 
لسبب تشریحي یتطلب التقییم من قبل جراح مسالك بولیة متخصص في األطفال. وكما ھو الحال مع أي إجراء جراحي، فإن  

 ھناك مخاطر وفوائد ترتبط بھ. 

 دور القفلة 

خرى. فھي تحمي  یتمثل دور القفلة على القضیب في حمایة رأس القضیب (الحشفة) من البول والبراز ومسببات االلتھاب األ
 ضد حدوث العدوى والتندب في فتحة البول وتحمي ضد تحسس الحشفة.

شاع الختان ألسباب غیر دینیة في   1950و 1920وبالنسبة لألشخاص من الدنیانة الیھودیة، فإن الختان طقس دیني. وبین 
 الدول المتحدثة باللغة اإلنجلیزیة. 

لوسطى وأمریكا الجنوبیة وأغلب أنحاء أوروبا. وتزید نسبة الذكور غیر المختتنین  إال أن الختان لیس شائعًا في آسیا وأمریكا ا
 %.80في العالم عن 

 فوائد الختان 

الحد من مخاطر حاالت عدوى المسالك البولیة. إن مخاطر إصابة الموالید الذكور بعدوى مجرى البول خالل العام   •
لك تكون أكثر شیوًعا في الذكور غیر المختتنین. والمخاطر  األول من حیاتھم تكون قلیلة. إال أن حاالت العدوى ت

 تكون قلیلة حتى في الذكور غیر المختتنین.
وھي حالة تقوم فیھا القفلة بتغطیة رأس  الشبم (تضیق القفلة) تمنع أو تعالج المشاكل التالیة التي تصیب القضیب: •

القضیب بإحكام زائد وال یمكن سحبھا (جذبھا ألسفل بحیث تكشف عن رأس القضیب). والشبم (تضیق القفلة) غیر  
، التھاب قد یحدث في رأس القضیب. وھو التھاب الحشفة شائع ویمكن محاولة عالجھ بواسطة األدویة الموضعیة.

 ت ھذه الحالة بشكل متكرر، قد یتم التفكیر في الختان. غیر شائع كذلك. إذا حدث
یقلل من خطر اإلصابة بسرطان القضیب لدى الذكور األكبر سنًا. وبالرغم من أن ھذا السرطان نادر جًدا، فھو أقل   •

 شیوًعا لدى الذكور المختتنین. وھو یحدث أكثر لدى الذكور الذین ال یتبعون نظاًما جیًدا للحفاظ على النظافة.

 إجراء الختان 

  عندما یجري أخصائیو المسالك البولیة الختان، فإن ذلك یتم عبر رعایة المرضى الخارجیین في المستشفى الرئیسي أو منشأة
دقیقة ویتم استخدام التخدیر العام أو   60-45. وتستمر الجراحة لمدة )متوفر باللغة اإلنجلیزیة فقط ()Libertyمجمع لیبرتي ( 

اإلحصار النخاعي. وسیتحدث معك أخصائي التخدیر بشأن التخدیر / السیطرة على األلم الذي یتم اختیاره لطفلك. ویستخدم  
  أخصائیو المسالك البولیة لدینا أسلوب "الجراحة الیدویة" وھو یختلف عن أسالیب المشبك أو استخدام الحلقة البالستیكیة

)Plastibell.( 

یتم إغالق الشق الجراحي (المنطقة التي یتم قطعھا) إما بغزر الخیط الجراحي القابل للذوبان أو غزر الخیط الجراحي القابل  
 للذوبان والصق الجلد الموضعي.

 السیطرة على األلم 

https://www.cincinnatichildrens.org/patients/visit/directions/neighborhood/locations/liberty
https://www.cincinnatichildrens.org/patients/visit/directions/neighborhood/locations/liberty
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باإلضافة إلى التخدیر العام. ویتم إعطاء ھذا الدواء المخدل أثناء اإلجراء، قد یتم إعطاء الطفل تخدیًرا موضعیًا (دواًء مخدًال) 
أخصائي (یتم إعطاؤه بواسطة  إحصار عجزي  عبر إحصار أعصاب القضیب (حقنة موضعیة حول قاعدة القضیب) أو

. واإلحصار العجزي ھو حقنة تؤخذ لمرة واحدة بمخدر موضعي في منطقة عظمة  )متوفر باللغة اإلنجلیزیة فقط( التخدیر)
 العصعص. ویوفر كال نوعي اإلحصار راحةً من األلم لمدة تصل من ست إلى ثمان ساعات بعد إعطاء المخدر الموضعي.

، سیتم إعطاء الطفل تخدیر موضعي بدون )متوفر باللغة اإلنجلیزیة فقط( اإلحصار النخاعيإذا تم اإلجراء مع استخدام 
التخدیر العام. ویقوم أخصائي التخدیر بإعطاء اإلحصار النخاعي. اإلحصار النخاعي ھو حقنة تؤخذ لمرة واحدة بتخدیر  

موضعي (دواء مخدل) في الظھر، أسفل النخاع الشوكي. ویوفر ھذا النوع من اإلحصار راحة من األلم أثناء اإلجراء لمدة قد  
 ل من ست إلى ثمان ساعات بعد إعطاء اإلحصار النخاعي. تص

)) كل أربع  Tylenol) (تایلینول (acetaminophenللسیطرة على األلم بعد اإلجراء، یمكن إعطاء أسیتامینوفین (
ساعة. یمكن إعطاء األطفال الذین ال یقل عمرھم عن   24ساعات، ولكن یجب عدم إعطاء ما یزید عن خمس جرعات خالل 

وام وصفة طبیة لدواء أقوى لتسكین األلم. استخدم ھذه الوصفة الطبیة فقط للشعور الكبیر باالنزعاج ویعطى حسب  أع 4
 التعلیمات.

ساعة بعد الجراحة. بعد ھذا الوقت، یعطى الدواء  24إننا ننصح بتلقي المریض الدواء المسكن لأللم حسب الجدول خالل أول 
 حسب الحاجة فقط.

 بعد الختان 

لختان، قد یبدو طرف القضیب حساًسا. وقد یتیغیر لونھ ویبدو متورًما لبضع أسابیع. وكثیًرا، ما یتكون مخاط أصفر اللون  بعد ا
أو قشرة تغطي رأس القضیب. وسیختفي ھذا مع الوقت. ال تحاول غسلھ أو فركھ لیزول حیث أنھ جزء طبیعي من عملیة  

 الشفاء. 

-24جراح. قد یكون ھناك ضمادة بالستیكیة شفافة حول القضیب ویجب إزالتھا خالل سیعتمد نوع الضمادة المستخدمة على ال
 یتبول طفلك خالل ثمان ساعات من الجراحة أو إذا تدحرجت الضمادة وشكلت رباًطا محكما، أزلھا علىساعة. إذا لم  48

 .الفور. ال تجزع إن سقطت الضمادة مبكًرا

) على المنطقة التي تم  Neosporin) أو نیوسبورین (Polysporinسبورین (فور إزالة الضمادة، ابدأ بوضع مرھم بولی
قطعھا، مع كل تغییر للحفاضة لمدة أسبوع بالنسبة للرضع، أو لمدة ثالثة أو أربعة یومیًا لمدة أسبوع بالنسبة لألطفال األكبر  

 سنًا الذین استغنوا عن الحفاضات. 

بدًال من الضمادة، قد یضع الجراح الصق على الجلد. سیتقشر ھذا الالصق ویقع خالل أسبوع تقریبًا. قد ترى الغرز الجراحیة  
تحت الجلد. ال تقلق إذا لم تذب على الفور. قد یستغرق زوالھا بضعة أسابیع. السبب الوحید للقلق إذا ما سببت شعوًرا 

ساعة بعد    24رھم بولیسبورین أو نیوسبورین على طرف القضیب بدًءا من مرور باالنزعاج أو التھیج. بإمكانك وضع م
 الجراحة.

 تجنب وضع البودرة أو مستحضرات الترطیب على منطقة اإلربیة بعد الجراحة. فإنھا قد تسبب تھیج القضیب. 

باإلسفنجة. إذا كان طفلك بسن    ال تحمم طفلك أو تجلسھ في الماء (حوض االستحمام) لمدة خمسة أیام. وال بأس من االستحمام
 یسمح لھ باالستحمام تحت الدش، فال بأس بذلك حتى بعد الجراحة مباشرةً. 

لمدة أسبوعین بعد الجراحة، ال تضع طفلك في مشایة أو نطاطة اللعب. تجنب حمل الطفل مع وضع رجلیھ عبر وركك.  
ھیاكل التسلق أو المشاركة في حصة األلعاب لمدة أسبوعین.   بالنسبة للطفل األكبر سنًا، تجنب ركوب الدراجة، أو التسلق على

 ال بأس من وضع الطفل في مقعد السیارة الخاص باألطفال وبكرسي األكل. 

https://www.cincinnatichildrens.org/health/c/caudal-block
https://www.cincinnatichildrens.org/health/s/spinal-block
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یمكن لطفلك العودة إلى المدرسة أو دار الرعایة النھاریة عندما یشعر بالراحة وعدم احتیاجھ إلى مسكن طبي بوصفة طبیة.  
 ومین إلى خمسة أیام. وعادةً ما یكون ھذا خالل ی

 اتصل بطیب طفلك في حالة حدوث ھذه األعراض 

 عدم القدرة على التبول بعد مرور ست إلى ثمان ساعات على الجراحة •
 درجة فھرنھایت أو أعلى 101حمى بدرجة  •
 إفرازات خضراء أو صفراء من خط الغرز مع زیادة االحمرار والتورم واأللم  •
 القدرة على االحتفاظ بالسوائل التقیؤ ألكثر من ثالث مرات، وعدم •
 األلم الشدید للغایة، ال ینتھي أو یقل باستخدام األدویة المسكنة لأللم •
نزیف ال یمكن السیطرة علیھ بالضغط المستمر. إذا الحظت نز الدم ببطء، فھذا طبیعي. إذا كان ذلك بتقاطر مستمر،   •

دقیقة بدون النظر وبدون تقلیل الضغط. إذا استمر النزف، اتصل بالمكتب أو طبیب المسالك  15اضغط بثبات لمدة 
 البولیة المناوب على الفور.
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