ختان األوالد فً نٌوكاسل
معلومات تهم أولٌاء األمور واألوصٌاء
هذا المنشور لٌس الغرض منه التروٌج لعملٌة الختان .فهذا القرار ٌرجع لألسر المعنٌة باألمر .والهدف من هذا
المنشور هو توضٌح بعض األمور التً تحتاج ألخذها فً االعتبار من أجل؛ التؤكد من أن تلك العملٌة تتم
بؤسلوب آمن.

ما الذي تحتاج إلى معرفته




بالرغم من أن معظم األوالد ٌتعافون بسرعة وبدون مشكالت ،ولكن الختان هو جراحة مثل أٌة
جراحة أخرى تحمل مخاطر حدوث مضاعفات .وٌنبغً أن ٌقوم الشخص الذي سٌجرٌها بإطالعك
على تلك المضاعفات المحتملة.
ال توفر خدمة الرعاٌة الصحٌة الوطنٌة فً نٌو كاسل التموٌل لعملٌات ختان الذكور ،إال إذا كان ذلك
لدواع طبٌة.
وٌدرك المجلس الطبً العام أن هناك أسباب دٌنٌة وثقافٌة قد تكون وراء إجراء عملٌات الختان
للذكور.

العمر
من األفضل أن تتم عملٌة الختان لطفلك وهو فً سن صغٌرة قدر المستطاع.
الموافقة





من الضروري أن ٌمنح األبوان و/أو الطرفان المسإوالن عن الرعاٌة موافقتهما قبل إجراء العملٌة.
والموافقة تعنً أنك توافق على إجراء ختان البنك وأنه قد تم شرح العملٌة والمخاطر المحتملة لك
بوضوح.
ً
ٌنبغً أن تطرح كل األسئلة التً تجول بخاطرك ،مثال :حول المخاطر والفوائد المرتبطة بتلك
الجراحة .وٌسعد كل العاملٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة والذٌن ٌتولون إجراء تلك الجراحة باإلجابة
على استفساراتك .ومن الضروري أن تشعر بثقة فً الطبٌب الذي تتعامل معه .واألمر ٌرجع إلٌك فً
مسؤلة الرضا عن الطبٌب الذي سٌجرٌها من حٌث الخبرة والكفاءة.
البد أن ٌسؤل الطبٌب المختار عن صحة ابنك ،والتارٌخ الصحً لألسرة قبل إجراء الختان .وٌنبغً أن
ٌكون الطفل بصحة جٌدة قبل إجراء الختان له.

النظافة والتعقٌم
ٌنبغً أن تكون المنشآت نظٌفة والمعدات معقمة ،وأن تستخدم اآلالت التً ٌتم التخلص منها بعد ذلك؛ من أجل
تقلٌل مخاطر نقل العدوى للطفل بعد العملٌةٌ .قوم الطبٌب الجٌد باستخدام المعدات والتقنٌات المصممة
خصٌصا ًاإلجراء الجراحة بؤفضل الوسائل المتاحة وأكثرها أما ًنا.
إن الختان هو عملٌة جراحٌة ،وتحتاج أن تتم فً مكان مناسب وهادئ ونظٌف ،وباستخدام معدات معقمة؛ فمن
الضروري مراعاة ذلك إذا أردت أن تكون عملٌة الختان مناسبة تحتفل بها األسرة.

تواجدك أثناء إجراء عملٌة الختان
إذا أردت أن تكون بجوار طفلك أثناء إجراء جراحة الختان له ،فعلٌك مناقشة األمر مع الشخص الذي سٌجرٌها.
فهناك بعض األطباء ،ولٌس كلهم ،ال ٌفضلون حضور األهل ،ولذا ٌجب منافشة األمر عند االتصال بهم قبل
العملٌة.

التعامل مع األلم
قد تكون عملٌة الختان مإلمة بالنسبة البنك  .والبد أن ٌتم إخبارك بكٌفٌة التعامل مع األلم أثناء العملٌة وكٌف
ٌمكن أن تقلل من شعور الطفل باأللم فً المنزل بعدها .وإن لم ٌخبرك أحد بذلك ،فتؤكد من أن تسؤل بنفسك.

الرعاٌة بعد العملٌة
البد أن ٌبقى الطفل فً المستشفى لمدة  30دقٌقة على األقل بعد إجراء الجراحة لهٌ .نبغً أن ٌطلعك فرٌق
العمل عما ٌجري بعد العملٌة وكٌفٌة رعاٌة طفلك .والبد أن تحصل على نشرة مفصلة تؤخذها معك للمنزل
توضح طرٌقة رعاٌة الطفل ،بما فً ذلك متى وأٌن تتوجه لطلب المساعدة وأٌة عالمات ٌنبغً االنتباه إلٌها.
والبد من وجود رقم لالتصال به إذا شعرت بما ٌقلقك.
إذا كنت قل ًقا بشؤن ابنك بعد جراحة الختان ،فالبد من االتصال بالطبٌب .وإن لم تستطع التواصل معهم ،أو إن لم
تقنع بالنصٌحة المقدمة إلٌك ،فٌنبغً االتصال بالممارس العام الذي تتعامل معه أو تصطحب ابنك لقسم الحوادث
والطوارئ الذي تتبعه.
تذكر ،إذا حضرت إلجراء عملٌة الختان ولم تكن راض ًٌا عن أي شًء ،أو إذا شعرت بالقلق بشؤن صحة ابنك
ألي سبب من األسباب ،فال ٌجب علٌك المضً فً األمر فً ذلك الوقت .فؤي طبٌب جٌد سٌقوم باالستماع إلٌك
والتعرف على مخاوفك وتحدٌد موعد آخر أو إلغاء العملٌة إذا كانت هذه رغبتك.

الشكاوى

إن لم تكن راض ًٌا عن الخدمة المقدمة لك ،تكلم أوالً مع الطبٌب الممارس الذي أجرى عملٌة الختان .وإن لم تكن
متؤك ًدا من الشخص الذي ٌجب التحدث إلٌه ،أو إذا أردت الحصول على مزٌد من المعلومات بشؤن هذا المنشور،
بمكنك االتصال ب NHS PALSالمحلية (خدمة العالقات واالستشارات الخاصة بالمرضى والتابعة لخدمة
الرعاٌة الصحٌة الوطنٌة) .وستتولى هذه المنظمة تقدٌم النصٌحة لك بشؤن اإلجراء الذي ٌجب علٌك فعله .الرقم
فً نٌو كاسل :هاتف مجانً ،0800 0320202 :إلرسال رسالة نصٌة.01670 511098 :
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