إرشادات ألولياء اﻷمور حول تطهير األوالد الذكور
لقد قمنا للتو بتطهير ابنك نحن في  Parsennklinikken ASنقدم لكم اإلرشادات التالية:
مسكنات اآلالم
التخدير املوضعي الذي استخدم في عملية التطهير فّعال ملدة ساعتني
قبل إجراء العملية قمنا بإعطاء الطفل تحميلة باراسيتامول بالتناسب مع وزنه
يمكنكم اعطاء الطفل تحميلة باراسيتامول أربع مرات خالل  24ساعة
عادة ال يحتاج الطفل لجرعات من باراسيتامول بعد مضي يومني  ،وعند الضرورة يمكن إعطاؤه
مرتني باليوم.
إذا استمر األلم عند الطفل بعد جرعات الباراسيتامول يجب على األهل مراجعة املركز أو أقرب
طبيب مناوب.
مرحلة التئام الجرح
عند عملية الطهور تم تثبيبت حلقة بالستيكية عند رأس القضيب
من الطبيعي أن يتغير لون الجلد إلى األسود حتى تسقط الحلقة
تسقط الحلقة مع الخيط عادة في فترة تتراوح من  8 - 4أيام وال تسقط هذه الحلقة دفعة واحدة.
ويلتئم الجرح بنفس طريقة التئام الحبل السري.
في حاالت نادرة ال تسقط الحلقة بعد عشرة أيام عندها يجب مراجعة املركز الصحي.

العناية بالجرح
من الضروري جدا تنظيف الجرح باملاء عن طريق الغسل وليس املسح  ،وذلك يوميا عند تغيير
.الحفاضات
بإمكانكم استخدام الصابون أو الشامبو عند االستحمام ولكن من الضروري غسل الجرح
.باملاء جيدا )بدون املسح على الجرح( و إزالة بقايا الشامبو قبل دهن املعقم على الجرح
اسم املعِّقم Pyricept krem :يدهن  3-2مرات يوميا ً أول  5-3أيام ويمكن شراؤه بدون وصفة
طبية .وال يجب استخدام أي مرهم آخر أو البودرة لحني سقوط الحلقة تماما ً.

نشاطات
ال داعي لتغيير نظام طعام الطفل ،ويفضل في أول يومني أن يبقى الطفل في البيت وأال يوضع
في العربة ملدة طويلة ،ويجب الحذر من اهتزاز الطفل بقوة.
بعد ثالثة أيام بإمكان الطفل أن يمارس نشاطاته االعتيادية.
التهاب الجرح ومشاكله
يجب اإلنتباه لعدم حصول نزيف في الجرح فهذا أمر خطير ﻷن الطفل ال يملك كمية كبيرة من
الدم .
في حال وجود نزيف أو رؤية بعض نقاط الدم املتخثرة على الحفاضة يجب مراجعة املركز أو
أقرب طبيب مناوب بالسرعة القصوى.
إذا كان الطفل هزيال أو كانت قابليته للطعام قليلة يجب مراجعة املركز أو أقرب طبيب مناوب
بسرعة ﻷنها ربما تكون أعراض التهاب.
يجب مراجعة الطبيب عند الحاالت التالية
إذا لم يتبول الطفل بعد مرور عشر ساعات على العملية يرجى االتصال
•
برقم الطوارئ في الحال.
إذا تساقط دم من الجرح أوفي حال وجود دم متخثر على الحفاضة
•
يرجى االتصال برقم الطوارئ في الحال.
عند نزول الحلقة على القضيب وظهور ورم على رأس القضيب يرجى
•
االتصال برقم الطوارئ في الحال.
عند وجود عالمات التهاب من انتفاخ أو احمرار على البطن أو
•
الفخذين أو القضيب يرجى االتصال برقم الطوارئ في الحال.
•

إذا لم تسقط الحلقة بعد مرور عشرة أيام يرجى االتصال باملستوصف.

إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار يمكنكم االتصال باملركز خالل وقت
•
الدوام.

في حال وجود أي شيء غريب بعد العملية أو في حال رغبة األهل بإجراء كشف الحق للطفل بإمكانكم
.أخذ موعد مسبق عند الجراح خالل وقت الدوام
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