
عيادة النساء األفريقيات: إجراء عملية تصحيح الختان ـ نوفمبر ٢٠١٨

عيادة النساء األفريقيات
إجراء عملية تصحيح الختان

حول إجراء عملية تصحيح الختان
ستقوم ممرضة بعملية تصحيح الختان. ستكونين مستيقظة لكن سيتم إعطاؤك 

تخديًرا موضعًيا لتخدير المنطقة.

ر الذي  ُيطلب منك قبل الحضور إلى موعدك في المستشفى استعمال الكريم المخدِّ
أعطي لك. سيساعد ذلك على تخدير المنطقة مما يخفف من األلم عندما يتم حقنك 

ر. إذا تم هذا اإلجراء في موعدك األول، ستحرص الممرضة على  بحقنة المخدِّ
وضع الكريم وإتاحة ما يكفي من الوقت كي يسري مفعول قبل أن تبدأ باإلجراء. 

يستغرق إجراء عملية تصحيح الختان ما بين ٣٠ ــ ٤٠ دقيقة.

ل( وستبقين في العيادة  وبعد ذلك، سُتعطين مادة  قلوية بولية )دواء لتسهيل التبوُّ
لمدة ثالثين دقيقة أخرى لحين تستعيدين عافيتك، ثم يمكنك بعدئذ الذهاب إلى 

المنزل.

ُيستحسن أن يكون برفقتك من يمكنه البقاء معك وأخذك إلى المنزل بعدئذ. 

بعد إجراء عملية تصحيح الختان

ستشعرين بأن جسمك مختلف بعد عملية تصحيح الختان. على سبيل المثال: 

• ل، سيخرج البول بشكل أسرع وأقوى. كما سيصدر صوتاً أعلى. 	  عند التبوُّ

•  قد يكون تدفق الحيض أقصر وأغزر وأكثر كثافة. كما قد تشعرين بقدر أقل من 	
األلم وكمية أقل من تجلطات الدم.

•  ستكون ممارسة الجنس أقل إيالماً وستشعرين بمرونة أكبر في مهبلك  نظًرا 	
ع مدخله. لتوسُّ

من األهمية بمكان الحضور إلى قسم الطوارئ في مستشفى النساء أو زيارة 
طبيبك أو مراجعة قسم الطوارئ في المستشفى المحلي إذا حدث أّي من األمور 

التالية:

•  كنت قلقة جراء كمية النزيف.	

• لم تتمكنين من التبّول. 	

• تشعرين بألم من القطب وهذا األلم يزداد.	

• تعانين من الحمى أو القشعريرة أو من شعور عام بالتوعك.	

• لديك إفرازات مهبلية لها رائحة كريهة. 	

االعتناء بنفسك
قد تشعرين باأللم بعد الخضوع لعملية تصحيح الختان. قد تعانين من الورم 

وتشعرين ببعض األلم عند ذهابك إلى المرحاض. قد تشعرين أيًضا بحرقة بسيطة 
لبضعة أيام وهذا أمر طبيعي.

إليك بعض األفكار حول كيفية تخفيف الشعور باأللم واالعتناء بالقطب الجراحية. 

• خذي مسكنات األلم اللطيفة مثل الباراسيتمول. 	

•  استعملي عبوات الثلج بانتظام في اليوم األول فهذا ُيساعد على التخلُّص من 	
الورم. 

• كما أن الماء الدافئ مع الملح قد يؤدي إلى تخفيف األلم. 	

• غّيري الفوط الصحية بانتظام.	

•  بعد االستحمام بالُدش أو في حوض االستحمام، نّشفي المنطقة باللمس 	
اللطيف باستعمال منشفة نظيفة لمنع حصول اإللتهابات.

•  احتفظي بإبريق من الماء النظيف إلى جانب المرحاض في المنزل. بعد 	
استعمالك المرحاض، إغسلي المنطقة ثم نشفيها بلطف.

• ستتحلَّل القطب الجراحية لوحدها وتختفي مع مرور الوقت. 	

•  ستحتاجين ألخذ قسط من الراحة لثالث أو أربعة أيام إلى أن تستعيدين 	
عافيتك بالكامل. تجّنبي األعمال المنزلية المجهدة. 

•  يمكنك ممارسة الجنس من جديد بعد ثالثة أسابيع أو عندما تشعرين بعدم اإلنزعاج.	

المتابعة 
سنراك مرة أخرى بعد أربعة أسابيع. ويهدف ذلك إلى التأُكد من أنك تتعافين 

بشكل جيد. سيتم تحديد موعد لك قبل عودتك إلى المنزل. 

بيانات االتصال بالعيادة 
 FARREP موظفات برنامج األسرة والتثقيف بخصوص الحقوق اإلنجابية

موجودات من اإلثنين إلى الجمعة، من ٩ صباًحا إلى ٥ مساًء.

هاتف: 3058 8345 )03(

farrep.program@thewomens.org.au :بريد إلكتروني

أو اتصلي بإحدى موظفات برنامج األسرة والتثقيف بخصوص الحقوق اإلنجابية 
FARREP في المركز المحلي للصحة الُمجتمعية.

معلومات ذات صلة الموقع اإللكتروني للمستشفى: 

• عيادة النساء األفريقيات 	

• استعمال الكريم )لعملية تصحيح الختان(	

دة حول احتياجات العناية الصحية بك، يجب أن تسعى للحصول على استشارة من أحد مهنيي الصحة. إن المستشفى الملكي للنساء ال يقبل أي مسؤولية جراء  إخالء المسؤولية تقتصر صفحة الوقائع هذه على المعلومات العامة فقط. للحصول على نصيحة محدَّ
الخسارة أو الضرر الناجم عن االعتماد على صفحة الوقائع هذه بدالً من مراجعة أحد مهنيي الصحة. إذا كنِت بحاجة إلى العناية الطبية العاجلة، الرجاء اإلتصال بأقرب قسم طوارئ. © جميع الحقوق محفوظة للمستشفى الملكي للنساء ٢٠١٦ ــ ٢٠١٨.

ARABIC - REVERSING YOUR CIRCUMCISION


