
သင့္ကေလး၏ လိင္တံႏွင့္လိင္တံထိပ္ငံုအေရျပားကိ ုသန္႔ရွင္းက်န္းမာေနရန္ႏွင္ ့နီရဲျခင္း၊ နာက်င္ျခင္းႏွင္ ့ပိုးကူးစက္ျခင္းတို႔မ ွကာကြယ္ေပးရန္အတြက ္
ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရန ္အေရးႀကီးပါသည္။

လိင္တံထိပ္ငံုအေရျပားသည ္လိင္တံ၏ လိင္တံထိပ ္(ထိပ္) ကိုဖံုးအုပ္ထားသည္ ့ေလ်ာ့ရဲေနေသာ အေရျပားျဖစ္ပါသည္။ လိင္တံထိပ္ငံုအေရျပားကိ ု
ေမြးကင္းစ ကေလး အမ်ားစုတြင ္ေနာက္ျပန္ဆြသဲြင္း၍ (လိင္တံထိပ္မ ွအေနာက္ဖက္သို႔ဆြသဲြင္းျခင္း) မရႏုငိ္ပါ၊ သို႔ေသာ ္အခ်နိ္ကာလတစ္ခု၌ 
လိင္တံထိပ္ငံုအေရျပားမွာ လိပ္တံထိပ္ႏွင္ ့ကြာလာၿပီး ေနာက္ဖက္သို႔ ဆြသဲြင္းႏုငိ္ပါသည္။ 

အမ်ားစုေသာ ငယ္ရြယ္သည့္ကေလးမ်ားမွာ မၾကာခဏ လိင္တံကိ ုကိုင္တတ္သည ္သို႔မဟုတ ္ကစားတတ္သည္။ ၎သည ္သူတို႔၏ ပံုမွန ္ႀကီးထြားဖြ ံ႕ၿဖိဳးမႈ 
အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး သူတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာကိ ုဤသို႔ ေလ့လာပါသည္။ လိင္တံထိပ္ငံုအေရျပားကိ ုေနာက္ဖက္ဆြသဲြင္း ႏိုင္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက ္
သင့္ကေလးသည ္၎ကိ ုသူတို႔ဖာသာသူတို႔ အလိုလိုသိပါလိမ့္မည္။

ထိပ္ငံုအေရျပားျဖတ္ထားသည့္ကေလးမ်ားမွာ သူတို႔၏ ထိပ္ငံုအေရျပားကိ ုခြစဲိတ္ကုသမႈလုပ္ထံုးနည္းအရ ဖယ္ရွားထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

လိင္တံထိပ္ငံ ုအေရျပား ကြာလာျခင္း
လိင္တံထိပ္ငံုအေရျပားသည ္မ်ားစြာေသာ အသက ္တစ-္ႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ား၌ ကြာလာမည္ျဖစ္ၿပီး 90 ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေလး-ႏွစ္အရြယ္ 
ေယာက်ၤားေလးမ်ားတြင ္လိင္ထိပ္ငံုအေရျပား ကြာလာပါမည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ဳ႕ိကေလးမ်ားတြင ္ကြာလာျခင္းမွာ အရြယ္ေရာက္လာ သည့္တိုင ္
ျဖစ္မလာႏိုင္ပါ။ ၎သည ္ပံုမွန ္ျဖစ္ပါသည္။ ရွားရွားပါးပါးျဖစ္သည္ ့ဖီမိုးဆစ ္(phimosis) ဟုေခၚေသာ ေရာဂါ အေျခအေနမ်ဳးိ၌ လိင္တံထိပ္ငံုအေရျပားမွာ 
မည္သည့္အခါမွ် ေနာက္ဖက္ဆြသဲြင္း၍ မရပါ။ 

လိင္တံႏွင္ ့လိင္တံထိပ္ငံုအေရျပားမွာ သဘာဝအေလ်ာက ္ကြာလာသျဖင္ ့ေသးေပါက္သည့္အခါ (က်င္ငယ္စြန္႔) မ်ားေသာအားျဖင္ ့နီရဲမႈ သို႔မဟုတ ္
နာက်င္မႈ ရွတိတ္ပါသည္။ ၎မွာ ပံုမွန္ျဖစ္ၿပီး သာမန္အားျဖင္ ့တစ္ရက္မ ွႏွစ္ရက္ၾကာၿပီးေနာက ္ပိုေကာင္းလာပါသည္။ ကြာလာစဥ ္အနည္းငယ္ေသာ 
အျဖဴ/အဝါ ေဖာင္းပြပြ (ဒိန္ခဲဆန္ဆန္အရည္) အရည္စုစည္းလာႏုငိ္သည္။ ဒိန္ခဲဆန္ဆန္အရည္သည ္ပံုမွန္ျဖစ္ၿပီး စိုးရိမ္စရာမလိုပါ။

အိမ္၌ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
• သင့္ကေလး၏ လိင္တံထိပ္ငံုအေရျပားကိ ုသန္႔ရွင္းေပးရန္အတြက ္အတင္း ဆြလဲန္မေပးပါႏွင့္။ ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးမ်ားတြင ္

လိင္တံထိပ္ငံုအေရျပား အတြင္း သန္႔ရွင္းေပးရန ္မလိုအပ္ပါ။ လိင္တံထိပ္ငံုအေရျပားကိ ုအတင္းဆြလဲန္ေပးျခင္းသည ္အနာရြတ္ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး 
အနာဂတ္၌ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။

• လိင္တံထိပ္ငံုအေရျပားမွာ လြယ္ကူစြာ ေနာက္ဖက္ဆြသဲြင္းႏိုင္သည့္အခါ သင့္ကေလးသည ္ေရဇလားျဖင့္ေရခ် ိဳးရာ၌ သို႔မဟုတ ္
ေရပန္းျဖင့္ေရခ်ဳးိရာ၌ ပံုမွန ္သန္႔ရွင္းေပးရန ္ဤသို႔ဆြလဲန္သည္ကိ ုေလ့လာထားသင့္သည္။ လိင္တံကိ ုအျခားေသာ ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္း 
နည္းတ ူသန္႔ရွင္းေပးသင့္ပါသည္။ သင့္ကေလးသည ္ဆပ္ျပာျမွဳပ္မ်ားကိ ုေဆးေၾကာပစ္ေၾကာင္းႏွင္ ့လိင္တံထိပ္ငံုအေရျပားကိုဆဲြ၍ လိင္ထိပ္အား 
ျပန္ဖံုးအုပ္ေပးရန ္ေသခ်ာေစပါ။

• သင့္ကေလးသည ္ေသးေပါက္ၿပီးေနာက ္လိင္တံထိပ္ကိ ုလိင္တံထိပ္ငံုအေရျပားျဖင္ ့အၿမဲတမ္း ျပန္ဖံုးအုပ္ေပးသင့္သည္။

• လိင္တံကိ ုသို႔မဟုတ ္လိင္တံထိပ္ငံုအေရျပားကိ ုပိုးသတ္ေဆး လိမ္းေဆး သို႔မဟုတ ္ကိုယ္လိမ္းေဆး (ဆရာဝန္က ညႊန္ၾကားသည ္မဟုတ္လွ်င ္) 
မလိမ္းပါႏွင့္။

ေသးခံမွျဖစ္သည္ ့အဖုသည ္သင့္ကေလး၏ လိင္တံကိ ုနီရဲမႈႏွင္ ့နာက်င္မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ေသးခံမွျဖစ္သည္ ့အဖုကိ ုတားဆီးရန ္စိုေနေသာ သို႔မဟုတ ္
ညစ္ပတ္ေနေသာ ေသးခံမ်ားကိ ုသင ္ခ်က္ခ်င္း လဲေပးေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။

• သင့္ကေလးအား ေသးခံမဝတ္ေပးဘ ဲခဏတစ္ျဖဳတ ္ထားေပးရန ္ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ ေလေကာင္းေလသန္႔သည ္ေသးခံအဖုကိ ုတားဆီးရန ္
အေထာက္အက ူေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ေသးခံအဖ ုပိုမိုသက္သာလာေအာင ္အေထာက္အကူေပးသည္။

• နီရဲမႈ သို႔မဟုတ ္နာေနသည့္အေရျပားကိ ုေရေႏြးေရဇလားထ ဲေရစိမ္ေနျခင္းသည ္သက္သာေစသည္။ ယင္းေနာက ္အေသအခ်ာ 
ေျခာက္ေအာင္သုတ္ပါ။ 

• ေသးခ ံလဲေပးၿပီးတုိင္း ကာကြယ္လိမ္းေဆး သို႔မဟုတ ္ေသးခံအဖ ုလိမ္းေဆး လိမ္းေပးပါ၊ လိင္တံထိပ္ကိုလည္းလိမ္းေပးပါ၊ ေသးခံသုတ္စရာမ်ားျဖင္ ့
လိင္တံထိပ္အား သုတ္မိမည္ကိ ုေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

လိင္တံႏွင္ ့လိင္တံထိပ္ငံုအေရျပားအား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
Burmese

Penis and foreskin care



ဆရာဝန္ကိ ုမည္သည့္အခ်နိ္၌ ေတြ႕ရန္
သင့္ကေလးအား အကယ္၍ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္လွ်င ္ဆရာဝန္ထ ံေခၚသြားပါ-

• လိင္တံသည ္နီရဲၿပီး ေရာင္ေနလွ်င္

• သင့္ကေလးသည ္ေသးေပါက္သည့္အခါ ကသိကေအာင့္ျဖစ္ေနပံုရလွ်င္

• သင့္ကေလးတြင ္အျခားေရာဂါလကၡဏာမ်ားႏွင့္အတ ူအဖ်ားတက္လွ်င္

• လိင္တံမ ွအရည္ထြက္လွ်င ္သို႔မဟုတ ္ျပည္ထြက္လွ်င္

• သင့္ကေလး၏ လိင္တံထိပ္ငံုအေရျပားသည ္ေသးေပါက္သည့္အခါ ပူေဖာင္းျဖစ္လာလွ်င္

အကယ္၍ လိင္တံထိပ္ငံုအေရျပားမွာ ကြာလာၿပီး တြကဲပ္ကာ ဆြသဲြင္းမရလွ်င ္သင့္ဆရာဝန ္သို႔မဟုတ ္ေဆးရံုမ ွအေရးေပၚ ေဆးကုသမႈကို ခံယူပါ။ 
၎ကိ ုပါရာဗီေမာဆစ ္(paraphimosis) ဟုေခၚၿပီး အေရးေပၚ ေဆးကုသမႈလိုအပ္သည္။

သတိရရန ္အဓိက အခ်က္မ်ား
• သင့္ကေလး၏ လိင္တံထိပ္ငံုအေရးျပားကိ ုမည္သည့္အခါမွ် သန္႔ရွင္းေပးရန ္အတင္းဆြမဲလန္ပါႏွင့္။

• လိင္တံကိ ုအျခား ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းနည္းတ ူသန္႔ရွင္းေပးရသည္ျဖစ္ၿပီး ဆပ္ျပာျမွဳပ္ကိ ုစင္ေအာင ္ေဆးေၾကာပစ္ရသည္။ သင့္ကေလးအား 
သူတို႔၏ ပံုမွန ္သန္႔ရွင္းေဆးေၾကာမႈ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အျဖစ ္ဤသို႔လုပ္ရန ္သင္ၾကားေပးပါ။

• စိုေနေသာ သို႔မဟုတ ္ညစ္ပတ္ေနေသာ ေသးခံမ်ားကိ ုသင ္ခ်က္ခ်င္း လဲေပးရန ္ေသခ်ာေစပါ။

• အကယ္၍ လိင္တံထိပ္ငံုအေရျပားမွာ ကြာလာၿပီး တြကဲပ္ကာ ဆြသဲြင္းမရလွ်င ္သင့္ဆရာဝန ္သို႔မဟုတ ္ေဆးရံုမ ွအေရးေပၚ ေဆးကုသမႈကိ ုခံယူပါ။

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္
• သင္ ့ဆရာဝန ္သို႔မဟုတ ္မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရး သူနာျပဳႏွင္ ့ေတြ႕ပါ။

Royal Children’s Hospital မ ွVictorian State Government rch.org.au/kidsinfo ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင္ ့
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ဤအခ်က္အလက္မ်ားကိ ုသင့္ဆရာဝန ္သို႔မဟုတ ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အတတ္ပညာရွင္ႏွင္ ့ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈအား အစားမထိုးသင့္ပါ။ RCH သည ္ဤအခ်က္အလက္မ်ားကိ ုထုတ္ေဝခ်နိ္၌ 
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