
                                                    

 

 

ফাইমসিি এবং মুিলমাসি 

 

 ছেলে বাচ্চালের ছেলে প্রায়ই  আমরা একটা সমসযার সম্মুখীন হই,বাবা/ মা এলস বলেন, 

বাচ্চার প্রস্রালবর রাস্তা খুব সরু/ প্রস্রাব করার সময় ছবেুলনর মল া ছ ালে যায় ।চিচকৎসা 

চবজ্ঞালনর ভাষায় এটালক বো হয়  াইমচসস। খুব প্রিচে  একটা ধারনা ছয, মুসেমাচন 

করালেই এটা ঠিক হলয় যালব। েুুঃখজনক হলেও সচ য অলনক সময় ছরজজসটারড 

চিচকৎসকরাও এই উপলেশ চেলয় থালকন। ছকায়াকরা আবার একধাপ এচিলয়,  ারা ওয়াশ 

করার নালম মুেনাচের ইনল কশন / স্থায়ী জঠটে া ত চর কলর আমালের কালে পািায়।  

 

 িলবষনায় প্রমাচন ,  াইমচসস চিন্তা কলর মসুেমাচন করালনার হার স্বাভাচবলকর  ুেনায় 

১৫ গুন ছবচশ। অথি আমরা যচে একটু সলি ন হই  লব খুব সহলজই এই জঠটে া 

পচরহার করল  পাচর। 

 

 ফাইমসিি সি?? 

➢ চপ্রচপউসলক গ্লান্স ছপচনলসর চপেলন আনল  না পারা । ৯৬% ছেলে জলের সময় 

 াইমচসস থাকল  পালর। এটা স্বাভাচবক ।সাধারণ  বয়স বাড়ার সালথ সালথ এটা ঠিক হলয় 

যায়।  

➢ শ করা ৮০ ভাি ছেলে ৩ বেলরর মলধয এটা ঠিক হলয় যায়। বাকিদের ক্ষেদে  

কিকিৎসদির পরামদশ ে Steroid মেম বযবহার িদরও ঠিক হলয় যায়। 

➢ ৮-১৪% ছেলে মুসেমাচন োিল  পালর।  

➢ েুজিন্তা, অচধক সলি ন ার কারলন অলনক বাবা/মা ছজারপূব বক চপ্রচপউসক্ষি কপছদের 

কেদি আেদে িায়, যা ক্ষেদিও তেকর হদে পাদর স্থায়ী জঠটে া। 

➢ স্বাভাকবি (False phimosis)  এর ছেলে প্রস্রাব করার সময় চকেুটা ছ ালে ছযল  পালর  

➢ অস্বাভাচবক (True phimosis) এর ছেলে প্রস্রাব করার সময় বযাথা , জ্বাো ছপাড়া করা, ঘন 

ঘন ইনল কশন হল  পালর। 

 

 

 

 

 

  



 মুিলমাসি িখি িরব ??  

 

➢ অস্বাভাচবক (True phimosis) 

➢ Steroid মেম বযবহার কলর অবস্থার উন্নচ  না হলে 

➢ বয়স ১০ এর ছবচশ হলে স্বাভাকবি (False phimosis)  এর ছেলে 

 

 

 

 িরিীয়ঃ  

 

✓ স্বাভাচবক / অস্বাভাচবক  াইমচসস চকনা বুঝার জলনয চিচকৎসলকর শরণাপন্ন হওয়া 

✓ ৩ বছদরর পূদব ে চিচকৎসলকর  পরামশ ে বযেীে  মসুলমাকে িরাে যাদবো 

✓ ক্ষিায়াি ক্ষের িোয় প্রভাকবে হদয় ওয়াশ/ ক্ষ ারপূব েি চপ্রচপউসলক গ্লান্স ছপচনলসর চপেলন 

আোর ক্ষিষ্টা িরা যাদবো।  

✓ ক্ষযসব িারদে ঘে ঘে মেুোকলর ইেদেিশাে হয় ( প্রস্রাব আটকিদয় রাখা, অপকরছন্ন  

োিা, ক্ষিাষ্ঠ িাঠিেয, অপ্রদয়া েীয় একিবাদয়াঠটি )  ক্ষসগুদলা পকরহার িরা । 

 

 

 ডাাঃ এ এইি এম মুসকলমা আক্তার 

এম চব চব এস, এম চড (চশশু চকডচন)  

সহিাকর অধ্যাপি 
ক্ষপ্রকসদডি আব্দলু হাকমে ক্ষমকডদিল িদল  হাসপাোল 

কিদশারগঞ্জ 

 


