نیوکاسٹل میں لڑکوں کا ختنہ
والدین اور سرپرستوں کے لیئے معلومات

اس معلوماتی پرچے کا مقصد ختنے کے عمل کی وکالت کرنا نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کرنا متعلقہ ُکنبے پر
منحصر ہے کہ وُ ہ اس پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اس معلوماتی پرچے کا مقصد آپ کو اُن امور
کے بارے میں باخبر کرنا ہے جن پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے تا کہ اس امر کو یقینی بنایا جا
سکے کہ ختنے کے عمل کو ایک محفوظ طریقے سے کیا جائے۔

آپ کو کیا جاننے کی ضرورت ہے




اگرچہ زیادہ تر بچے بغیر کسے مسئلے کے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن جراحی کے تمام واقعات
میں پیچیدگی کے خطرات موجود ہوتے ہیں۔ ختنے کرنے والے ماہر کو ان کے بارے میں آپ کو
بتانا چاہئے۔
این ایچ ایس نیو کاسل لڑکوں کے ختنے کے لیئے اخراجات مہیا نہیں کرتی ماسوائے اُن حاالت
میں جب اس کے لیئے کوئی طبی وجہ موجود ہو۔
کاونسل اس امر کو تسلیم کرتی ہے کہ مردوں کے ختنے مذہبی یا ثقافتی وجوہات
جنرل میڈیکل ٔ
کی بنا پر کیئے جا سکتے ہیں۔

عمر
یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے کے ختنے جتنی کم عمر میں ممکن ہو کیئے جائیں۔

اجازت


یہ ضروری ہے کہ دونوں والدین اور /یا دیکھ بھال کرنے والے ذمہ دار افراد ختنے کیئے جانے
کی اجازت دیں۔ اجازت سے مراد یہ ہے کہ آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے بیٹے کے ختنے کیئے
جائیں اور یہ کہ جراحی کے اس عمل میں درپیش خاصے خطرات کے بارے میں آپ کو عیاں
طور پر سمجھا دیا گیا ہو۔
اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ کو اسے آزادانہ طور پر پوچھنا چاہئے ،مثال کے طور
پر جراحی کے اس عمل کے فوائد اور خطرات کے بارے میں سواالت۔ صحت کے شعبے کے
تمام ماہرین ختنے کے بارے میں آپ کے کسی ممکنہ سواالت کا باخوشی جواب دیں گے۔ یہ
ضروری ہے کہ جس ماہر کی آپ خدمات حاصل کریں آپ کو اُن میں اعتماد ہو۔ یہ آپ کی ذمہ
داری ہے کہ جس ماہر کی آپ خدمات حاصل کر رہے ہوں آپ اُس کے تجربے اور اہلیت کے
بارے میں مطمئن ہوں۔



آپ کے منتخب کردہ ماہر کوآپ کے بیٹے کے ختنے کرنے سے پہلے آپ سے آپ کے بیٹے کی
صحت اور آپ کے ُکنبے کے ماضی کی صحت کے بارے میں سواالت پوچھنے چاہیں۔



صاف اور جراثیم سے پاک
جہاں ختنے کیئے جانے ہوں وُ ہ جگہ اور استعمال کیا جانے واال سامان صاف اور جراثیم سے پاک ہوں،
اس امر کو یقینی بنانے کے لیئے کہ آپ کے بیٹے کو جراحی عمل کے بعد کوئی جراثیمی بیماری نہ لگے
ایک دفعہ استعمال کرکے پھینک دیئے جانے واال آالت کا استعمال کیا جانا چاہے۔ ایک اچھا ماہر ایسے
آالت اور تکنیک کا استعمال کرے گا جن سے جراحی عمل کی تکمیل ایک محفوظ طریقے سے ممکن ہو۔

ختنے جراحی کا ایک عمل یعنی آپریشن ہے اور اس کو ایک ایسی مناسب جگہ میں کیا جانا چاہئے جو پُر
امن ،صاف اور جراثیم سے پاک آالت سے لیس ہو۔ اگر آپ ختنے کو ُکنبے میں ایک خوشی کے موقع کے
طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ ان باتوں کو ذہن نشین رکھیں۔

ختنے کے عمل کے دوران آپ کی موجودگی
اگر آپ چاہیں کہ آپ کو ختنے کے دوران اپنے بیٹے کے پاس ہونا چاہئے تو آپ کو آپ کے منتخب کردہ
ماہر سے بات کرنی چاہئے۔ ُکچھ ماہرین آپ کے وہاں موجود ہونے کو بخوشی قبول کر لیتے ہیں لیکن
سب ایسا نہیں کرتے اس لیئے اُن کے ساتھ رابطہ کرتے وقت اس کے بارے میں بات کیجئے۔

درد سے نپٹنا
ختنے کا عمل آپ کے بیٹے کے لیئے درد کا باعث ہو سکتا ہے۔ آپ کو بتایا جانا چاہئے کہ ختنے کے
عمل کے دوران درد سے کیسے نپٹا جائے گا اور اس کے بعد گھر میں بھی یہ کیسے ممکن ہو گا۔ اگر آپ
کو نہ بتایا جائے تو اس امر کو یقینی بنایئے کہ آپ اس کے بارے میں خود پوچھیں۔

ختنے کے بعد دیکھ بھال
ختنے کے بعد آپ کے بیٹے کو جہاں جراحی کا عمل واقع ہوا ہو وہاں کم سے کم  30منٹ تک رکھا جانا
چاہئے۔ عملے کو چاہئے کہ آپ کو باخبر رکھیں کہ قدم بقدم کیا ہو گااور آپ اپنے بیٹے کی کس طرح سے
دیکھ بھال کر سکیں گی۔ جب آپ گھر جانے لگیں تو آپ کوہدایات کا ایک تفصیلی پرچہ دیا جائے گا جس
میں درج ہو گا کہ آپ کو اپنے بیٹے کی کیسے دیکھ بھال کرنی چاہئے ،جس میں یہ بھی درج ہوگا کہ آپ
کس سے کس طرح مدد حاصل کر سکتے ہیں اور ختنے کے بعد کسی مسائل کے کیا آثار ہو سکتے ہیں۔
آپ کو رابطے کا ایک فون نمبر دیا جانا چاہئے جس کے ذریعے آپ کسی تشویش کی صورت میں رابطہ
کر سکیں۔
ختنے کے بعد اگر آپ اپنے بیٹے کے بارے میں فکر مند ہوں تو ختنے کرنے والے ماہر سے رابطہ
کیجئے۔ اگر آپ اُن سے رابطہ نہ کر سکیں یا آپ اُن کے دیئے ہوئے مشورے سے مطمئن نہ ہوں تو آپ
کو اپنے بیٹے کو اپنے جی پی کے پاس لے کر جانا چاہئے یا حادثات اور ہنگامی حاالت کے اپنے مقامی
مرکز میں لے جانا چاہئے۔
یاد رکھیئے کہ جب آپ ختنے کے لیئے آئیں اور آپ کسی امر کے بارے میں خوش نہ ہوں یا آپ کو اپنے
بیٹے کی صحت کے بارے میں کسی وجہ سے تشویش ہو تو یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے بیٹے کے
ختنے اُسی دن کروائیں۔ ایک اچھا طبی ماہر آپ کی بات کو سُنے گا اور آپ کو ایک متبال اپوائنٹمنٹ دے
گا یا اگر آپ اس عمل کو منسوخ کرنا چاہیں تو وُ ہ اس پر رضامند ہوں گے۔

شکایات
آپ کو مہیا کی جانی والی سروس کے بارے میں اگر آپ ناخوش ہوں تو پہلے ختنے کرنے والے طبی
ماہر سے بات کیجئے۔ اگر آپ کو علم نہ ہو کہ آپ کو کس سے بات کرنی چاہئےیا آپ اس معلوماتی
پرچے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو اپنے مقامی این ایچ ایس پالز ( )PALSیعنی
مریضوں کے لیئے مشاورت اور رابطے مہیا کرنی والی سروس سے رابطہ کیجئے۔ یہ تنظیم آپ کو
مشورہ دے گی کہ آپ کو کیا کرنا چاہئے۔ نیو کاسل میں اُن کا نمبر درج ذیل ہے:
بالمعاوضہ نمبر / 0800 0320202 :ٹیکسٹ01670 511098 :

لڑکیوں کی شرم گاہ کی جراحی
اس کا کوئی طبّی فائدہ نہیں ہوتا اور یہ فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن ایکٹ ( )2003کے تحت غیر قانونی ہے۔

یہ معلوماتی پرچہ متبادل صورتوں میں بھی دستیاب ہے جن
کے لیئے درخواست کرنے کے لیئے لوسی ہال سے ایکوالٹی
اینڈ ڈائیورسٹی لیڈ میں اس نمبر پر فون کیجئے
0191 2824241
تاریخ :ستمبر 2013
نظر ثانی کی تاریخ :ستمبر 1025
یہ معلومات درج ذیل کی باہمی شراکت سے تشکیل دی گئی ہیں

