
መምርሒ ታሓከምቲ (ብስምፕሊፋይድ ቻይንዝ ክተውርድዎ ትኽእሉ ኢኹም) 

 ቅድሚ ግረዛ  

1. አብታ ህጻንኩም ትግርዙላ ማዓልቲ አብ ጽ/ቤትና ምቾት ንክስመዖ ካብ ገዛኹም ቕድሚ ምውፃኹም ክትምግብዎ 
ከምዘለኩም ንሕብረልኩም። 

2. ንህፃንኩም ቕድሚ ቆፆረኹም 1 ሳዓት ኣቐዲምኩም 1 ሚሊ ቴምፓራ ወይ ድማ ታይሌኖል ክትህብዎም አለኩም። 
ሞቲን፣ አሌቭ፣ አድቪል፣ ኢቡፕሮፌን ወዘተ ከይትህቡዎም። 

3. አብ ትበፅሕሉ እዋን ህፃኩም እንተጠሚይዎ ን15 ደቒቓ ዝኣክል ክትምግብዎ ትኽእሉ ኢኹም። 

4. ብተወሳኺ እውን ነቲ ህፃን ትሓቑፉሉ 2 ኮበርታ ክተምፅኡ ከምዘለኩም ኣስታውሱ። 

5. ዝኾነ ዓርኪኹም ክመፅእ አብ ዘይካአለ ግዜ እቲ ህፃን ብዶ/ር ቻንግ ወይ ድማ ብዶ/ር ፖሎክ ንኽግረዝ ፍቓድ 

ከምዝሃበ/ት ናይ ፅሑፍ መታሓሳሰቢ ክልእኽ/ትልእኽ አለዎ/ዋ። ***ነቲ ፍቓድ ካብዚ ፕሪንት ክትገብርዎ ወይ ድማ ነዚ 

ብናይ ኢድ ፅሑፍ ክትግልብጥዎ ትኽእሉ ኢኹም***። 

6. ግረዛ ካብ 5-6 ዝኾኑ አባላት ስድራ አብ ዘለውዎ ዝካድ ስለዝኾነ ካልኦት አባላት ስድራኹም እውን አብ ግዚኦም 
ንኽርከቡ ይግበሩ።  

*** ካብ 2 ዝኾኑ ሰባትን እቲ ህፃንን ንላዕሊ ዝኣክል ቦታ ከምዘየብልና ልቢ በሉ። እስካብ ዝካኣለኩም ኣሕዋትኩምን ኣሓትኩምን 

ኣዝማድኩምን አብ ገዝኦም ንኽኾኑ ወይ ድማ ድሕሪ ምዝገባ 1 ወላዲ ናብቲ መማሓላለፊ እቲ ኣዳራሽ ወይ ድማ አብ መሬት 
ንኽኾኑ ብምግባር ንካልኦት ስድራታት ንከይርብሹ ኩነታት አማዓራርዩ ይግባእ። 

ድሕሪ ግረዛ 

 
እቲ ብልዕቲ ዝተኣሰረሉ መእሰሪ እንተተፈቲሑ አብ ናይ መጀመሪያ 24 ሳዓታት ብቫዝሊን ብምግባር ዝቕየር ኣርባዕተ መኣዝን 

ምስሊ ዘለዎ ፃዕዳ መእሰሪ ይራኣይ አሎ። አብ ውሽጢ 24 ሳዓት ዝቕየር ወይ ድማ ኣቐዲሙ እንተወዲቑ ክትገድፍዎ ትኽእሉ ካሊእ 
ነዊሕ ፃዕዳ መጠቕለሊን መእሰሪ መሳርሒን እውን አብ ከባቢ እቲ ብልዕቱ ይራኣይ አሎ 

 

 

 

https://www.pollockclinics.com/circumcision/patient-manuals/
https://pollockclinics.com/wp-content/uploads/2016/02/CIRCUMCISION-CONSENT-FORM.pdf


ህፃንኩም ምስተገረዘ አብ ናይ መጀመሪያ 24 ሳዓታት ብከመይ ክትሕብሕብዎ አለኩም፡  

1. ህፃንኩም ብክንክን አብ ቦትኡ ክተቐምጥዎ አለኩም (ብፍላይ ድማ ኣእጋሩ ጥብቕ ኢሎም ክቕመጡ አለዎም)። ኣእጋሩ 

አብ ዝፈናጥረሉ እዋን ዘይተመቸዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕሪ 24 ሳዓታት ድማ ተመቺዎ እንተዘይሪኢኹምዎ 
ክጨባበጥ የብሉን። 

2. አብ ጫፍ ብልዕቲ ህፃንኩም ዝቕመጥ ኣርባዕተ ማኣዝን ዘለዎ ፃዕዳ መእሰሪ ምስ ቫዝሊን አሎ። ነቲ መእሰሪ መሳርሒ አብ 

ቦትኡ ምስፀንሐ ድሕሪ 24 ሳዓት ኣልቕቑዎ። እንተተፈቲሑ ድማ ኣይትጨነቑ ጥራሕ ብሓዱሽ 3×3 ብዝኾነ መእሰሪ 
ብዝተወሰኑ ቫዝሊን ገይርኩም ቐይርኩም አብቲ ጫፍ ብልዕቱ ብምግባር ነቲ ዳይፐር ዕፀውዎ፤፤  

3. ብልዕቲ ዝኾ ዝደመየ ነገር ከይህልዎ አብቲ ዝቕጽል 24 ሳዓታት በቢሳዓቱ ዳይፐር ህፃንኩም ተኸታተልዎ።  

4. እቲ ፃዕደሸ እሰሪ ብሽንቲ ወይ ድማ ብፀሕፃሕ እንተረሲሑ ኣይትጨነቑ ጥራሕ ግደፍዎ። ነቲ ብልዕቱ እንተይነኻአም 
መቐጭኡ ብሙውቕ ማይ ክትሓፅብዎ ወይ ድማ ብመፅረጊ መቐመጭኡ ክትሓፅብዎ ትኽእሉ ኢኹም። 

5. አብ ልዕሊ ብልዕቲ ወድኹም ነዊሕ ፃዕዳ መእሰሪ እውን ክህሉ እዩ። ነዚ መእሰሪ እዚ ን24 ሳዓታት ንኽፀንሕ ይግበሩ። 

ቕድሚኡ እንተተፈቲሑ ግን ኣይትጨነቑ ግደፉዎ። ድሕሪ 24 ሳዓታት ንከተላቕቕዎ አንተለኹም ረሲሑ ወይ ድማ 
ተጣቢቑ እንተረኺብኩሞ ብዝተወሰነ መልክዑ አጠንኪርኩም ክትስሕብዎን ትኽእሉ ኮይኑ ነዚ አብ ትገብርሉ እዋን 
ዝተወሰነ ናይ ደም ምፍሳስ ከጋጥም ከምዝኽእል ትፅቢት ግበሩ። እዚ ዝተለመደ እዩ አብቲ ክሊኒክ አብ ዝመፃኣኹምሉ 
እዋን ከምዘምሃርናኩም አብቲ ጫፍ እቲ ብልዕቱ ብዝተወሰነ ምፅቓጥ ከድሊየኩም ይኽእሉ እዮም። ነቲ ክዳን ካብ 
ሰውነቱ ኣርሒስኩም ንምውፃእ ዝተወሰነ ሙውቕ ማይ ክትጥቐሙ ትኅእሉ ኢኹም። ዝተወሰነ ዝደሚ ነገር 

እንተኣጋጢሙኩም ካብ 3-5 ደቒቓታት ዝኣክል ፀቒጥኩም ክትፀንሑ ትኽእሉ ኢኹም። 

6. ድሕሪ ናይ መጀመሪያ 24 ሳዓታት ዝኾነ ይኹን መጠቕለሊ ኣይደልን፤ ብቕብኣት ምቕባእ ጥራሕ እዩ ዘድሊ። 

7. ውላድኩም ምስተገረዘ አብ ውሽጢ ናይ መጀመሪያ 24 ሳዓታት ስሚዒታዊ ምኳን ወይ ድማ ድቓስ እንተብዚሑ ፀገም 
ዘምፅእ ኣይኮነን።  

ድሕሪ ግረዛ ሓፈሻዊ ክግበር ዝግባእ ክንክን፡- 

 
አብዚ ከምትርእይዎ አብ ጫፍ ብልዕቲ እቲ ህፃን ዝተደረበ ስጋ ዝመስል ነገር አለዎ። እዚ ድማ ብሓኻይምን ቐሊል ምስትኽኻል 

ዘድልዮ አብነት “ድልድል” እዩ። 

 
ድሕሪ ግረዛ ቐፃሊ ሰሙን ድማ አብ ኣፃብዕትኹም ፍኹስ ዝበለ ቫዝሊን አብ ኢድኩም ብምግባር ብምሓዝ ነቲ ጫፍ ብልዕቲ ርጉድ 
ዝበለ ቕብኣት ብምግባር ነቲ ዝተገረዘ ቦታ በቲ ቕብኣት ድረዝዎ።  



እቲ ቆርበት ብዝተወሰነ ካብ ቦትኡ ሓሊፉ ነቲ ጫፍ እቲ ብልዕቱ እንተሸፊንዎ ኣውሪድኩም ምሕያዊ ክተረጋግፁ አለኩም። አብ ናይ 

መጀመሪያ 2 ማዓልቲ ነቲ ቆርበት ኣይትድፍእዎ ምኽንያቱ ድማ እቲ ዝተጠብሐ ቦታ ክሓብጠጥ እዩ። ነቲ ቆርበት ብምትሕሓዙ 

ወይ ድማ በቲ ሙኮስ ምክንያት ምስቲ ጫፍ እቲ ብልዕቲ ዝተታሓሓዘ “ድልድል ዝሰርሐ” ቆርበት ምውጋድ የድሊ እዩ። ብልዕቲ 
ወድኹም ብግልጺ ምርኣዩ እንተተዳኣተጠራጢርኩም ኣድላይ እንተኾይኑ በቶም ሓኻይምና ተራእዩ ነቲ ቆርበት ከስተኻኽልዎ 
ኣምፅእዎ።  

መብዛሕትኦም ህፃናት ፀጥ አብ ዝበለ ቦታ ክግረዙ ይፈትው። ካብ ዝተወሰኑ ደቒቓታት ንላዕሊ ዝበኪ ህፃን መብዛሕትኡ ግዜ አብቲ 
እዋን ግረዛ ብዝስሕቦ ኣየር ስለዝፅገም ክነፍሰሉ አለዎ።  

እቲ ከባቢ ፅሩይን ደረቕ አብ ዝኸውን እዋን ተሎ ንኽሓዊ ዝሕግዝ ኮይኑ እቶም ሓኻይምና ፀገም የብሉን (እቲ ልሙድ ካብ3-5 

ማዓልቲታት) እስካብ ዝብልኹም ወድኹም ክትሓፅብዎ የብልኩምን። አብዢ እዋን ነቲ ብልዕቲ ንምፅራግ መውቕ ማይን ንፅህ 
ክዳንን የድሊ እዩ። ነቲ ከባቢ ብልዕቱን ፍረነብሱን ብሙውቅ ማይን ብምፅራግ በቢማዓልቱ ምኽዳን እኹል እዩ። ርሑስ ፎጣ፣ 
አልኮል፣ ሑሩጭን ሎሽን ከሕምሙዎ ስለዝኽእሉ ኣይትጠቐሙ። 

አብ ናይ መጀመሪያ ሰሙን ስሚዒታዊ ስለዘይገብርዎን ነቲ ከባቢ ደረቕን ንፁህን ንኽኸውን ሰለዝሕግዝዎ ዝውገድ ዳይፐር 
ንኽጥቐሙ ይምከር። እቲ ህፃን ምስተገረፀ ንሰለስተ ማዓልቲታት ዝኣክል ዝተወሰኑ ሰባት ጥራሕ ንክሕዝዎ ምግባር የድሊ። ነቲ 
ህፃን ምስተገረዘ ናይ መኪና ወንበር ከሕምሙዎ ስለዝኽእሉ ኣድላይ ዘይኺነ ጉዕዞ ኣይኺዱ።  

ድሕሪ ግረዛ ዝሓውየሉ ከይዲ: 

መብዛሕትኡ ግዚ ቐልጢፉ ዝሓዊ ኮይኑ እዚ ድማ ድሕሪ ብዙሓት ደረጃታት ዝኸውን እ። ግረዛ ከም ካሊእ ዓይነት ኣቖራርፃ ምኳኑ 
ተገንዘቡ። ንክሓዊ ብዙሓት ወሰንቲ ኩነታት አለው ኮይኑ ግና እቲ ዝድለ ነገር ነፍሰወከፍ ህፃን ብዝተፈለላየ ኩነታት እዩ ዝሓዊ። 

መጀመሪያ ነቲ ዝሸፈኖ ጫፍ ምስቆረፅኩምዎ ደም ምፍሳስ አብ ውሽጢ ሓደ ደቒቓ፣ ሳዓት ወይ ድማ ድሕሪ ሙሉእ ማዓልቲ 

ከቋርፆ እዩ። እቲ ቦታ አብ ድሕሪ እቲ ጽኪ (ብፍላይ ድማ ብታሕተዋይ ጎኑ) ዝርከብ ኮይኑ ክሓብዝጥ እዩ። ዝተወሰኑ ወለዲ ቑስሊ 
ይመስሎም። እዚ ዝተለመደ ነገርን አብ ውሽጢ ሓወ ወይ ድማ ክልተ ሰሙን ዝጠፍእ እዩ።  

አብ ናይ መጀመሪያ ሰለስተ ማዓቲታት አብ ልዕሊ እቲ ፅኪ ፃዕዳ ወይ ድማ ብጫ ዝመስል ዝተኣከበ ወይ ድማ ሕብሪ ዝሓሰሰ 
ክህልዎ ይኽእል እዩ። እዘኦም ዓይነት መግሊ ኮይኖም ናይ መሕያው ምልክት እዮም። ድሕሪ ዝተወሰኑ ማዓልቲታት እቲ ቆርበት 
ዝተቆረፀሉ ሓምለዋይን ብጫን ሕብሪ ክህልዎ ይኽእል እዩ። እዚድ ድማ መግሊ ወይ ድማ ሕማም ኣይኮነን እዚ እናሓወየሉ ዝኸድ 
እዋን ስለዝኾነ ድሕሪ ምግራዝ እስካብ ክልተ ሰሙን ዝኣክል ክወስድ ይኽእል እዩ። ሓድ ሓደ ሓኸይም በዚ ናይ ምሕያው ከይዲ 
ኣይፈልጥዎን ስለዚ ድማ ሕማም ይመስሎም። ዘጨንቐኩም እንተዳኣኮይኑ ንሓኻይምና ክትትል ክገብርልኩም ግበሩ።  

እቲ ፅኪ ቐይሕን ልሙፅን ሓድ ሓደ ግዜ ድማ ናብ ቐይሕ ዘበለ ሕብሪ ወይ ድማ ሰማየዊ ሕብሪ ክትዕዘቡ ኢኹም። እዚ ድማ ነቲ 

ጽኪ ዘይግረዝ ብልዕቲ ዝሸፈኖ ቆርበት ሙኮስ (አብ ምዕጉርትኹም ምስ ዘሎ ቆርበት ተመሳሳሊ እዩ) መሸፈኒ አካል እዩ። እዚ 
ምስተኸፈተ ድማ እቶ መሸፈኒ ሙኮስ ይጠንክር ሓድ ሓደ ጊዜ ድማ ብዝተለመደ ኣቐማምጣ ይፍጠር እዩ። እቲ ብልዕቲ ናብ ስሩዕ 
ኩነታት ንክምለስን ንኽሓዊን ሓደ ወርሒ ይወስደሉ።  



 
እቲ ብልዕቲ ምስሓየወ አብ ጫፉ ብጫ ሕብሪ ዘለዎ ቆርበት ክትርእዩ ኢኹም። እዚ ምልክት ሕማም ኣይኮነን ስሩዕ ናይ ምሕያው 
ክፍሊ አካል ምልክት እዩ።  

 
እቲ ጫፍ እቲ ብልዕቲ ብዙሕ ግዜ ደም በጊዕ፣ ሰማያዊ ወይ ድማ ቐይሕ ሕብሪ ከምዘለዎ ምርዳእ ይካኣል።  

 

እቲ ብልዕቲ እንታሓዊ ዘለዎ ቕርፂ: 

እቲ ዝተለመደ ናይ ወለዲ ጭንቐት ጽቐኡ እዩ። ብልዕቲ ወዲ ተባዕታይ ብኩሉ መጠንን ቕርፂን ሒዞም ከምዝፍጠሩ ምዝካር የድሊ። 

መብዛሕትኦም ብልዕቲታት ወዲ-ተባዕታይ ምስተገረዙ አብ ውሽጢ ሓደ ማዓልቲታት “ዝተለመዱ” ዝመስሉ እንትኾኑ ገሊኦም ድማ እቲ 

ብልዕቲ ክሳብ ዝዓቢ “ሙሉእ ንሙሉእ ዝተለመደ ኣቐማምጣ” ኣይህልዎምን። 

ንአብነት ምስ ካልኦት እንትነፃፀር ብሓደ ጎኑ ብዙሕ ቆርበት ዘለዎ ክህልዎ ይኽእል እዩ፤ እዚ ድማ እቲ ወድኹም ምስ ዓበየ እቲ በቲ ዝተገበረሉ 
ግረዛ ናብ ስሩዕ ኣቐማምጥኡ ዝምለስ ናይ ወዲ ሰብ አካላዊ ስርዓት ኣቐማምጣ አካላት እዩ።  



ብተወሳኺ ወቃ እኳ ድሕሪ ምግራዙ ብልዕቱ ንእሽተይ ዝመስል እንተኾነ ግን ኣይኮነን! 

እዚ ኩነታት ድማ ቕድሚ ምግራዙ ነቲ ብልዕቱ ዝገዘፈ ኣምሲሉ ወጢርዎ ዝነበረ ቆርበት ብምፍትሑ እዩ።  

አብ ዝተወሰነ ኩነታት ቆርበት ካብ መጠን ንላዕሊ ወይ ድማ ንታሕቲ ብምቑራፁ ወይ ድማ እቲ ዝተቆረፀ ክፍሊ እቲ ብልዕቲ ምስቲ ዝላዓለ 
ወይ ድማ ዝታሓተ ቑመት እቲ ብልዕቲ እንትታሓሓዝ ዝሓመቐ ኣቐማምጣ ብልዕቲ ይህልዎ። እቲ ድሒሩ ዝተባሃለ ሓድ ሓደ ግዜ ብምኽያት 
ፈሳሲ ምሓዙ ወይ ድማ እቲ ብልዕቲ ጠጠው ስለዝበለ ዝፍጠር እዩ። 

እቲ ብልዕቲ አብ ዳርጋ ኩሎም እዞም ምኽንያታት አብ ግዚኡ ብዝግባእ ሓውዩ ናብ ስሩዕ ኣቐማምጥኡ ዝምለስ እዩ። 

ብኣቐማምጣ ብልዕቲ ውላድኩም እንተተጨኒቕኩም ብቑልጡፍ ናብ አማኻሪ ደውሉ።  

ሓድ ሓደ ግዜ ወለዲ አብ ታሕተዋይ ክፍሊ አካል እቲ ብልዕቲ ብዝፍጠር ክቢ ምቑራፅ ዘድልዮ እዩ ኢሎም ይፍርሑ። እዚ እካብ ቆርበት ናይ 
ደም መመላለሲ አካል ዝሽከም ትሹ እዩ።  

አብ መልሓዝ ዘሎ ዓንቐር (አብ ሓድ ሓደ ህፃናት ዝቑረፅ ዓንቐር እዩ) ድጋፍና ዝደሊ ዓንቐር ዝሓዞ ህፃን ምርካብ ሳሕቲ እዩ። 

ኩሉሻዕ ከምንገብሮ ሕቶኹም ኣቕርቡልና ግና ብዙሕ ኣይትጨነቑ። እንተተጠራጢርኩም እቲ ብልዕቲ ውላድኩም ብዝግባእ ምሕያው 
ንክነረጋግፀልኩ ብምሕታት ዳርጋ ዳሓን ክኸውን እዩ።  

 
አብ ታሕተዋይ ጫፍ እቲ ብልዕቲ ዝታኣከበ ቆርበት ክትርእዩ ኢኹም። ሓሓሊፉ ካብቲ ሓደ ጎኒ አብቲ ካሊእ ጎኑ ብዝበለፀ ክርክብ 
ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ዝተለመደን ዘጨንቕን ኣይኮነን። 



 
ድሕሪ ግረዛ አብ ታሕተዋይ ክፍ እቲ ብልዕቲ ዝታኣከበ ብቆርበት ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ድማ ዝተለመደን ዘጨንቕ እውን 
ኣኮነን። 

ወደይ ምስተገረዘ እንታይ ከመስል እዩ ኢለ ትፅቢት ክገብር ? 
ውላድኩም ምስተገረዘ ካብ 6-8 ሳዓታት ዝኣክል ደቒሱ መግቡ ይኹን ዝበልዖ ነገር ሰዓት ምሕላፉ ዝተለመደ እዩ። በድሕሪ እዚ 
ግረዛ ዝተወሰኑ ወለዲ ንደቓይቕ ወይ ድማ ንሳዓታት ስሚዒታዊ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ብመዳይ ፀባይ መብዛሕትኦም ህፃናትን 

ዕሸላትን አብ ቀፃሊ 1 ወይ ድማ ክልተ ናብ ዓርሶም ይምለሱ እዮም።  

እቲ ግረዛ ሙሉእ ንሙሉእ ንኽሓዊ ክንደይ ዝኣክል ይወስድ ? 
ብሓፈሽኡ ሙሉእ ንሙሉእ ንክሓዊ አስታት ኣርባዕተ ሰሙናት ዝወድእ ኮይኑ መብዛሕትኦም ሓደሽቲ ተወለድቲ ወይ ድማ ህፃናት 
አብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ናይ ምሕያው ምልክት የርእዩ እዮም።  

ድሕሪ ግረዛ ወደይ አብ ዝሸነሉ እዋን ዶ ይጎድኦ ? 
አብ ናይ መጀመሪያ ማዓልቲ ምቕማጥ ከድልዮ ይኽእል እዩ ኮይኑ ግና ድሕሪ ሓደ ማዓልቲ ቓንዛ ኣይስመዖን። 

 
እቲ መፀቕለሊ መሳርሂ ብጣዕሚ ዝተጣበቐን ንምልቓቕ ዘፀግምን እዩ። 

ነቲ ዝተጠቕለለ ጨርቒ ንምልቓቕ ዝተወሰነ ሓይሊ ምጥቓም ኣድላይ እዩ። ነዚ ቐሊል ንምግባር ድማ ነቲ ጨርቒ ብሙውቕ ማይን 
ብቫዝሊንን ቕድሚ ምውፃኣኹም ክትርሕስዎ ትኽእሉ ኢኹም። አብ መወዳእታ ድማ ንክተላቕቕዎ ዝተወነ ሓይሊ ከድልየኩም 
እዩ። ዝኾነ ናይ ምድማይ ምልክት አብ ትርእይሉ እዋን ነቲ ብቐጥታ ፀቐጢ ገይርካ ዝወፃኣሉ ሜላ ኣስታወስዎ። 

ነቲ መጠቕለሊ አብ ተውፅእሉ እዋን ሙሉእ ብሙሉእ ክተውፅእዎ አለኩም በዚ ድማ ዝተወሰነ ምፍሳስ ደም 
ምልክት የርኢ።  
ዝተወሰነ ናይ ደም ፍሰት ፀገም ኣየምጽእን። ዝተወሰኑ መእሰሪ ምስ ቫዝሊን ብምግባር ነቲ ዝደሚ ዘሎ ክፍሊ አካል እቲ ብልዕቲ 
ድረዝዎ። 

 እቲ መላእ ብጫ ሕብሪ ዘለዎ መአስሪ ድሕሪ 24 ሳዓታት ክለቕቕ እዩ። 
እዚ ድማ ኣድላይ ኣይኮነን። ክትገድፍዎ ትኽእሉ ኢኹም። እስካብ 24 ሳዓታታት ዝመልእ ፃዕዳ መእሰሪ ምስ ቫዝሊን አብ ጫፍ 
እቲ ብልዕቱ ኣቐምጥሉ። ብምቕፃል ድማ ዳይፐር አብ ዝቐየርኩም ሳዓት ኩሉሻዕ አብ እዋን እቲ ግረዛ ከምዝታኣዘዝኩሞ ቫዝሊን 
ተጠቐሙ።  

https://www.pollockclinics.com/circumcision/baby-circumcision/#743d13254a85a3897
https://www.pollockclinics.com/circumcision/baby-circumcision/#4ee2557936db058b6
https://www.pollockclinics.com/circumcision/baby-circumcision/#eaa8ea79648b16cc8
https://www.pollockclinics.com/circumcision/baby-circumcision/#ea6925cbc097b8fde
https://www.pollockclinics.com/circumcision/baby-circumcision/#ea6925cbc097b8fde
https://www.pollockclinics.com/circumcision/baby-circumcision/#1a7b7e6bd2cecc258
https://www.pollockclinics.com/circumcision/baby-circumcision/#1a7b7e6bd2cecc258
https://www.pollockclinics.com/circumcision/baby-circumcision/#b8823313f71e40796


 
እቲ መእሰሪ ምዝለቐቐ አብ ከባቢ ከባቢ እቲ ብልዕቲ ወይ ድማ አብቲ ብልዕቲ ርስሓት አሎ እዩ። 
ኣይትጨነቑ እስካብ ዝኻኣልኩሞ ነቲ ከባቢ ብሙውቕ ማይ ወይ ድማ ብኽዳን ክተፅሪይዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብምቕፃል ድማ ነቲ 

ፃዕዳ መእሰሪ ብቫዝሊን እስካብ 24 ሳዓታት ዝመልኦ ኣቐምጥሉ። 

አብቲ ጫፍ እቲ ብልዕቲ ዝተወሰነ ቆርበት አለዎ ወይ ድማ ነቲ ብልዕቲ ሙሉእ ብሙሉእ ክረአ ኣይኽእልን ። 
እቲ ቆርበት ብምድርራቡ እንተኣጨኒቕኩም ነቲ ዕሸል ንክምርመር ኣምፅእዎ። ብዙሕ ግዜ ምስትኽኻል ኣየፀግመልናን። 

 
ነቲ ዕሸለይ ዳግም ማዓዝ ክሓፅቦ አለኒ? 

ንሓደሽቲ ውለላዳት ወይ ድማ እቶም ሓኻይማትና ነቲ ውላድኩም ማዓዝ አብ ማይ ክተእትዎ ከምዘለኩም ክነገርኹ እም። 

 ነቲ ቫዝሊን ናብቲ ብልዕቲ ንክንደይ ዝኣክል እየ ዝገብረሉ? 
ዳይፐር አብትቕይርሉ እዋን አብቲ ዝተገረዘ ቦታ ወይ ድማ አብ መላእ ጫፍ እቲ ብልዕቲ ቐስ አቢልኩም ቫዝሊን ግበርሉ። እዚ 

እውን ን2 ሰሙናት ይግበር። 

ብልዕቲ ውላደይ ናብቲ ሰውነት ተጣቢቑ “ዝሕባእ”? 
ፅቡቕ መጠን ስብሒ እንትህሉ ወይ ድማ ቑመት ብልዕቲ ካብ ድያመትሩ እቲ ብልዕቲ ንዳሓር ክምለስ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ፀገም 
የብሉን። ውላድኩም ነዚ ፀገም ንምእላይ ዘየፀግም እንተኾይኑ እቲ ፍረነብሲ እቲ ህፃን ሙሉእ ብሙሉእ እስካብ ዝሓዊ ነቲ 

ዝታሓበአ ብልዕቲ አብ ሓደ ማዓልቲ ን6 ኣዋርሕ ዝኣክል ቫዝሊን ብምግባር ምሕባእ ክትቕንሱዎ ትኽእሉ ኢኹም። ነቲ ብልዕቲ 
ናብ ውሽጢ ዝስህብዎ ዘለው ሱራት ንምእላይ ብሓደ ጎኒ እቲ ብልዕቲ ቐሰ አቢልኩም ንታሕቲ ፅቐጥዎ እሞ እቲ ጫፉ ክረአ 
እንተዘይኪኢሉ ግን ካብ ሓኻይምና ንሓዲኦም ኣማኽርዎም። እዚ ድማ እቶ ብልዕቲ ቐጥ እስካብ ዝብል ካብ ኣዋርሕ እስካብ 
ዓመታት ክወስድ ይኽእል እዩ። 

https://www.pollockclinics.com/circumcision/baby-circumcision/#c90c2a400e4335e9f
https://www.pollockclinics.com/circumcision/baby-circumcision/#c90c2a400e4335e9f
https://www.pollockclinics.com/circumcision/baby-circumcision/#97e48a324209ca08a
https://www.pollockclinics.com/circumcision/baby-circumcision/#164f13d95afa46ecb
https://www.pollockclinics.com/circumcision/baby-circumcision/#164f13d95afa46ecb
https://www.pollockclinics.com/circumcision/baby-circumcision/#22c64a47bb763c87b
https://www.pollockclinics.com/circumcision/baby-circumcision/#bda89fc41ac4d5435

