
 والدین کے لیے طبی مشورہ
 ختنہ کے بارےمیں سوچ رہے ہیں 

اپنے بچے کے لیے مذہبی وجوہات کی بنا پر



سروس کا انتخاب کرنا
ختنہ، کسی بھی دوسرے آپریشن کی طرح، کسی کلینک یا   

ہسپتال میں کروانا محفوظ ہوتاہے نہ کہ گھرمیں۔ مناسب 
 کوالیفائڈ اورتربیت یافتہ صحت کے ماہرکویہ آپریشن 
مہارت اورعدم عفونت کے جدید معیارات کے مطابق 

کرناچاہیے۔ 

این ایچ ایس لڑکوں کے ختنوں کے لیے ادائیگی نہیں کرتا جب تک اس کی   
کوئی طبی وجہ نہ ہو۔ ٓاپ کوصحت کے کسی نجی ماہرسے رابطہ کرنے 

کی ضرورت ہوگی جوکہ اسکی فیس لے گا۔بہت سے فیصلوں کی طرح، یہ 
اچھا ہوگا اگراس بارےمیں اپنے ڈاکٹرکے ساتھ بات کرنے کے ساتھ ساتھ 

اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کی سفارشات بھی حاصل کی جائیں۔

تمام ڈاکٹرزجنرل میڈیکل کاؤنسل کے ساتھ اندراج شدہ ہوتے ہیں   
)www.gmc.org/doctors/register( اورانکی خدمات اور مقامات 

 کیئرکوالٹی کمیشن کی جاب سے منظور شدہ ہوتے ہیں )www.cqc.org.uk(۔ 
ختنہ سرانجام دینے والے تمام ماہرین ڈاکٹرنہیں ہوتے۔ اگرٓاپ کوکوئی 

شک ہوتو، ان کی تفصیل کوجی ایم سی کی ویب سائٹ پرٓاسانی سے دیکھا 
جاسکتاہے۔

میرے بچے کاختنہ کب ہوناچاہیے؟
بہت سے والدین ختنہ اس وقت کرواناچاہتے ہیں جب ان کابچہ ابھی بہت چھوٹاہو، قبل   

اس سے کہ اس کو پتہ چلے کہ ان کے اردگردکیاہورہاہے اورقبل اس سے کہ وہ 
چلناشروع کریں۔ اس عمل کوزندگی کے پہلے چنددنوں کے اندرسرانجام 

دیاجاسکتاہےمگراس وقت تک نہیں جب تک دودھ پالنے کاعمل مناسب طورپرشروع 
نہیں ہوجاتااوریہ بات واضح ہوکہ بچہ ٹھیک ہے اوراسکو طبی مسائل کاسامنانہیں ہے۔ 

جوبچے قبل ازوقت پیداہوتے ہیں ان کےسلسلے میں انکی پیدائش متوقع تاریخ تک 
انتظارکرنے کی ضرورت ہے اورانکاوزن 5 پاؤنڈ )2.5 کلوگرام( سے زیادہ ہوناچاہیے۔

عضِومخصوص کی فالتوجلدکوہٹانے کے 
 لیے جوآپریشن کیاجاتاہے اسکا نام ختنہ ہے۔ 
کچھ مذاہب میں لڑکوں کے ختنے کروانے 

کاعمل شدیدروایت ہے اوربہت سے 
خاندانوں کے لیے یہ چیزاہم ہے۔



پیچیدگیوں میں درج ذیل ہوسکتی ہیں:
عضومخصوص )اریتھرا( کے   

اندرپیشاب کی نالی کونقصان، یہ 
نالی تنک ہوسکتی ہے اورپیشاب 

کرنے میں مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔

عضِومخصوص کے سرکاحادثاتی   
طورپرکٹ جانا، جوکہ شاذو نادر 

ہوتاہے۔

خون میں انفیکشن یا خون میں   
زہر)سیپٹی کیمیا(

خخصوصی طورپرمجامعت کے   
دوران عضِومخصوص کی 

حساسیست میں کمی۔

اس عمل میں کیاخطرات ہیں؟
تمام اقسام کے ٓاپریشن کی طرح ختنے 

کے ٓاپریشن میں بھی کچھ خطرات ہوتے 
ہیں۔ تاہم، انگلینڈمیں طبی وجوہات کی بنیاد 

پرکیے جانےوالے ختنوں میں شاذونادر 
ہی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔

ختنوں سے متعلقہ مسائل میں خون کے 
بہنے کا عمل اور انفیکشن کافی عام ہوتے 

ہیں۔ 

ختنہ کاعمل ٓاپکے بیٹے کے لیے 
دردانگیزہوسکتاہے۔ محفوظ 

اورمؤثرادویات کے ذریعے درد کوکم 
اوریہاں تک کہ اسکوختم کیاجاسکتاہے۔ 

براہ مہربانی دردُکش ادویات کے استعمال 
کے بارےمیں اپنی ہیلتھ کیئرٹیم سے بات 

کریں۔

 اس دن کیاہوگا؟
دونوں والدین کواپنی رضامندی دینے کےلیے موجودہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک اہم   

فیصلہ ہے جوکہ ٓاپ اپنے بچے کی جانب سے کررہےہوتے ہیں۔ ایسے نوجوان 
لوگ جنہیں ان مسائل کوسمجھنے میں کافی فراست ہوتی ہے ان کویوکے میں اس 

بات کی اجازت ہے کہ وہ فیصلے کے سلسلے میں اپنی ٓاواز اٹھا سکیں۔ 

صحت کے ماہرٓاپ کابچے کامعائنہ کریں گے یہ دیکھنے کےلیے ٓایاکہ   
عضِومخصوص اوردوسرے بیرونی حصے مکمل اورصحت مندہیں۔ اگراس موقع 

پرکسی قسم کا شک ہوتو، ٓاپریشن کوملتوی کرنے کی ضرورت ہوگی۔ 

ہیلتھ کیئرماہرطریقے اوردیکھ بھال کے بعد ٓاپکے بیٹے کی ضرورت کے بارے   
میں بتائیں گے۔

مقامی انسیتھیٹک کوہمیشہ استعمال کیاجائے گا۔ چھوٹے بچے بھی اسی طرح درد   
محصوس کرتے ہیں جیسے بڑے بچے اور بالغ افراد۔

اگرکسی قسم کے سواالت ہوں تووہ پوچھیں تاکہ جب ٓاپ اپنے بچے کوگھرالئیں   
توٓاپ یہ جان کرپراعتمادہوں کہ کون سی چیزکی توقع کی جاسکتی ہے۔



آپکواس بات کویقینی بناناچاہیے کہ آپ کواس   
بات کا علم ہوکہ جب بچہ دوبارہ گھرجائے 

توکسی قسم کی انفیکشن یا زیادہ خون بہنے کی 
عالمات کی صورت میں کس طرح طبی مشورہ 
حاصل کیاجاسکتاہے۔ ہیلتھ کیئرماہرآپکومعلوماتی 
پرچہ دیں گے جس میں یہ بتایاگیاہوگاکہ اگرکوئی 

مسئلہ ہو توکیاکرناہوگا اورآپکونمبردیاجائے 
گااگرضرورت پڑے تومزیدمشورہ کےلیے اس 

پر فون کیاجاسکے گا۔
یاد رکھیں، اگرآپ پریشان ہیں، توآپ ہمیشہ   

مدد اورمشورہ اپنے جی پی سے حاصل 
کرسکتے ہیں یا جب آپکی مقامی پریکٹس 
بندہوتوآپ 111 پرفون کرنے کے ذریعے 

سے مدد لے سکتے ہیں۔.
آپریشن کے بعد کے مشورہ کے لیے براہ   
www.sheffieldccg.nhs.uk مہربانی

کومالحظہ کریں اور ‘اپنی صحت’ نامی 
ہیڈنگ کے نیچے مالحظہ کریں۔

اس کے بعداگرکسی قسم کے 
مسائل ہوں توکیاہوگا؟

مزیدمعلومات
 www.nhs.uk مزیدمعلومات کے لیے مالحظہ کریں

 اگرٓاپکویہ معلومات نامہ کسی دیگرزبان، ٓاڈیو،جلی حروف یا بریل میں چاہیےتوہمیں
SHECCG.comms@nhs.net پرای میل کریں یا 1398 305 0114 پرفون کریں۔

اس معلومات نامہ کو www.sheffieldccg.nhs.uk سے ڈاؤنلوڈ کیاجاسکتاہے۔

ناگہانی صورت میں )اگرٓاپکابچہ بہت 
بیمارنظرٓائے، نیپی میں سے خون نکل رہاہو یا 

ٓاپکابچہ پیشاب نہ کرسکتاہو( توفوری 
طورپرپچے کومقامی اے اینڈای ڈیپارٹمنٹ میں 

لے جائیں یا 999 پر کال کریں۔


