
 مراقبت بعد از عمل ختنه به روش سنتی و حلقه
دقیقه باید بعد از عمل جراحی تحت نظر باشد و  03بیمار حداقل -1

در  -2از نظر خونریزی چک شود سپس اجازه ترخیص داده شود 

ساعت اول محل عمل از نظر  0منزل هر یک ساعت یکبار برای 

اگر  -0خونریزی و تورم چک شود ورم مختصر همیشه وجود دارد 

 03ل خونریزی به مدت خونریزی بعد از ختنه رخ داد، فشردن مح

دقیقه   معموالسبب  توقف خونریزی می گردد اما اگر بیش از یک 

 چهارم پوشک نوزاد خونی بود . پزشک معالج را مطلع سازید . 

پس از اولین ادرار پانسمان اولیه را دور انداخته و شستشوی محل  -4

 ختنه انجام شده و تمیز و خشک گردیده و سپس پانسمان گاز استریل

 و کمی پماد تتراسایکلین روی محل عمل گذاشته شود . 

دور نگهداشتن محل عمل از آلودگی و مدفوع در چند روز اول و  -5

 در صورت آلودگی با مدفوع با آب و صابون تمیز گردد . 

تسکین درد بعد ازختنه با تجویز قطره استامینوفن دو قطره به ازاء  -6

بار در روز ( باعث کاهش درد می  0 روز ) 2تا  0هر کیلوگرم  به مدت 

 گردد . 

 دو روز پس از عمل استحمام نوزاد امکان پذیر است . -7

ساعت پس از عمل ادرار نماید در غیر  02نوزاد بایستی حداکثر تا  -8

 اینصورت به پزشک معالج اطالع دهید 



دلمه بستن و ترشحات زرد رنگ الزاما به معنای عفونت نیست و در  -9

 ی از موارد طبیعی است. بسیار

 : نکات مورد نظر در ختنه به روش حلقه 

روز حلقه نیفتاد براحتی نخ را پزشک باز می کند و حلقه  04اگر تا  -0

 را خارج می کند 

روز است اگر تا  5 -02به طور معمول طول درمان افتادن حلقه  -2

روز  حلقه هنوز باقی است ) دیر افتادن حلقه ( نوزاد را هر 8روز 

دقیقه در وان آب ولرم قرار دهید تا  5-03استحمام کنید و هر بار 

 محل چسبندگی حلقه نرم شود و زخم جدا شده و رینگ خارج شود .

تورم پوست در زیر حلقه معموال به میزان شایع اتفاق می افتد و  -0

جای نگرانی  ندارد. همچنین کبودی محدود در پوست ریشه آلت به 

ده ی بیحسی طبیعی می باشد. با این حال در صورت دلیل تزریق ما

 نگرانی ، می توانید به پزشک معالج مراجعه نمایید.

معموال حلقه از یک گوشه و معموال از زیر جدا می شود و ممکن  -4

 است تا افتادن کامل زمان ببرد.
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