• ਡਾਇਪਰ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਪਸ਼ਾਬ ਿਵਚ ਜਲੂਣ ਪੈਦਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਿਲੰਗ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਿਵਚ
ਜਲਨ ਨਾਲ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ
ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ, ਿਲੰਗ ਅਗਲੀ ਚਮੜੀ ਤੇ
ਐਂਟੀਬਾਇਿਟਕ ਕਰੀਮ ( ਿਜਵੇਂ ਪੌਲੀਸਪੋਰਨ PolysporinTM)
ਲਗਾਉਣ, ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਧੋਣ ਨਾਲ ਜਲਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱ ਝ ਹਾਲਤਾਂ ਿਵਚ ਪੂਰਾ ਿਲੰਗ ਹੀ ਲਾਲ, ਿਲੰਗ ਨੂੰ
ਸੋਜ਼ਸ਼ (ਿਲੰਗ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਸੋਜ਼ਸ਼) ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਸੀ
ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ
ਐਂਟੀਬਾਇਿਟਕ ਿਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਲੰਗ ਅਗਲੀ ਚਮੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱ ਕ ਆਮ ਿਹੱ ਸਾ
ਹੈ। ਿਲੰਗ ਅਗਲੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ
ਯੋਗ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਚਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੜਿਕਆਂ ਦੇ ਿਲੰਗ ਦੀ ਅਗਲੀ
ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
Foreskin Care For Boys

•ਜਦ ਿਕ ਚਮੜੀ ਦਾ ਅੰ ਦਰਲਾ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲੰਗ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱ ਝ ਿਹੱ ਸਾ ਚੰ ਬਿੜਆ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ
ਐਡਹੀਸਨ (adhesions) ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ
ਲੜਿਕਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱ ਿਸਆ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਜਵੇਂ
ਿਜਵੇਂ ਅੰ ਦਰਲੀ ਚਮੜੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਡਹੀਸਨ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਟੁੱ ਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱ ਕ ਇਹ ਸਭ
ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ - ਿਜਵੇਂ ਬੱ ਚਾ ਵੱ ਡਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ
ਵਰਤੋਂ ਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
•ਲੜਿਕਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਪਸ਼ਾਬ
ਕਰਨ ਲੱਿਗਆਂ ਿਲੰਗ ਅਗਲੀ ਚਮੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਪੱ ਛੇ ਨਹੀਂ
ਹਟਦੀ ਅਤੇ ਭੁਕਾਨੇ ਵਾਂਗ ਫੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ
ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਬੱ ਚਾ ਿਪਸ਼ਾਬ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ
ਿਦੱ ਕਤ ਤੋਂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
•ਜੇ ਿਲੰਗ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਬਹੁਤ ਤੰ ਗ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਿਜਸ
ਉਮਰ ਿਵਚ ਚਮੜੀ ਿਪੱ ਛੇ ਿਖੱ ਚੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਮੜੀ ਪੂਰੀ
ਪਰ੍ਹਾਂ ਿਪੱ ਛੇ ਨਾ ਿਖੱ ਚੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਿਫਮੋਿਸਸ
(phimosis) ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਜਾਂ ਿਲੰਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਿਵਚਲੇ ਿਰੰ ਗ
(Phimotic ring) ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱ ਝ
ਹਾਲਤਾਂ ਿਵਚ ਸਟੀਰਾਇਡ ਮਲ੍ਹਮ ਨਾਲ ਿਲੰਗ ਅਗਲੀ ਚਮੜੀ
ਨਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਹਾਲਤਾਂ ਿਵਚ ਸੁੰ ਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ।

(ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਿਕਤਾਬਚਾ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਿਪਸ਼ਾਬ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
http://www.uroinfo.ca ਦੇਖੋ
।)

ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੇ ਿਵਚ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂ
ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵਮਰਸ਼ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੁਰੋਲੋਜੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੇ ਿਵਚ ਿਦੱ ਤੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੇ ਿਵਚ ਿਦੱ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ
ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।

ਿਲੰਗ ਅਗਲੀ ਪਤਲੀ ਿਜਹੀ ਚਮੜੀ ਿਲੰਗ ਦੇ ਿਸਰੇ ਨੂੰ
ਢੱ ਕ ਕੇ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਿਲੰਗ ਅਗਲੀ ਪਤਲੀ ਿਜਹੀ ਚਮੜੀ ਿਲੰਗ ਦੇ ਿਸਰੇ ਨੂੰ ਢੱ ਕ ਕੇ
ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਿਲੰਗ ਅਗਲੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਅੰ ਦਰਲਾ ਿਹੱ ਸਾ ਇੱ ਕ ਪਤਲੇ
ਿਜਹੇ ਬੈਂਡ (frenulum) ਰਾਹੀਂ ਿਲੰਗ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਿਪੱ ਛੇ ਤੋੜ
ਿਪਸ਼ਾਬ ਨਲੀ ਦੇ ਮੁੱ ਢ ਤੱ ਕ ਿਲੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਚਮੜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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ਿਲੰਗ ਅਗਲੀ ਚਮੜੀ ਜੋ ਿਪੱ ਛੇ ਨਹੀਂ ਿਖੱ ਚੀ ਹੋਈ
ਿਲੰਗ ਅਗਲੀ ਚਮੜੀ ਜੋ ਿਪੱ ਛੇ ਿਖੱ ਚੀ ਹੋਈ ਹੈ

ਡਾਇਪਰ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਲੰਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚਮੜੀ ਿਲੰਗ ਦੇ ਿਸਰੇ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਪਸ਼ਾਬ ਨਲੀ ਨੂੰ ਿਪਸ਼ਾਬ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਹੋਈ
ਜਲਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਉਤੇਜਨਾ
ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰ ਿਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਿਲੰਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚਮੜੀ ਿਲੰਗ ਦੇ ਿਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ
ਹੋਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਿਬਲਕੁਲ ਤੰ ਗ ਿਜਹਾ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਮੜੀ ਿਪੱ ਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਖੱ ਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ
ਿਲੰਗ ਦਾ ਿਸਰਾ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ
ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਿਜਵੇਂ ਿਜਵੇਂ ਬੱ ਚਾ ਵੱ ਡਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਚਮੜੀ ਦਾ ਅੰ ਦਰਲਾ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲੰਗ ਦੇ ਿਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ
ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਹੋਰ ਖੁੱ ਲ੍ਹਾ ਹੁੰ ਦਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਿਪੱ ਛੇ ਿਖੱ ਚਣਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਿਪੱ ਛੇ ਨਹੀਂ ਿਖੱ ਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਿਕਸ ਉਮਰ ਿਵਚ ਚਮੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਪੱ ਛੇ ਿਖੱ ਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਕੋਈ ਪੱ ਕਾ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕੇ
ਆਪਣੀ ਿਲੰਗ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱ ਝ ਕੁ ਿਪੱ ਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਿਸਰਫ਼ 1-2% ਲੜਕੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱ ਕ ਿਲੰਗ ਦੀ ਚਮੜੀ
ਿਪੱ ਛੇ ਨਹੀਂ ਿਖੱ ਚ ਸਕਦੇ।
ਸੁੰ ਨਤ ਿਲੰਗ ਅਗਲੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੱ ਟ ਕੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਕੁੱ ਝ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁੰ ਨਤ ਸਮਾਿਜਕ, ਸ਼ੰ ਗਾਰਤਮਕ ਜਾਂ
ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱ ਝ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਿਲੰਗ ਅਗਲੀ ਚਮੜੀ ਿਵਚ ਸਮੱ ਿਸਆ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜੰ ਿਮਆਂ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁੰ ਨਤ ਕਰਨੀ ਪਿਹਲਾਂ
ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਿਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੈ। ਕਈ ਡਾਕਟਰੀ
ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰੁਟੀਨ ਿਵਚ ਸੁੰ ਨਤ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ
ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ
ਹੈ।

ਿਲੰਗ ਅਗਲੀ ਨਾਰਮਲ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਿਜਸ ਿਲੰਗ ਦੀ ਸੁੰ ਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ। ਿਲੰਗ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਕੋਸੇ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਿਪੱ ਛੇ ਿਖੱ ਚਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦ ਤੱ ਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਪੱ ਛੇ
ਨਾ ਿਖੱ ਚੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ
ਸਮਝਾਓ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਿਪੱ ਛੇ ਿਖੱ ਚ ਕੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰੋਂ
ਅਤੇ ਿਲੰਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਫਰ
ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸੁੱ ਕਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਖੱ ਚ ਕੇ ਿਲੰਗ ਨੂੰ ਢੱ ਕ ਲਵੇ।
ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਿਲੰਗ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਿਪੱ ਛੇ ਨਾ
ਿਖੱ ਿਚਆ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵ।ੇ ਕੁੱ ਝ ਮਾਪੇ ਿਲੰਗ ਦੀ
ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਿਪੱ ਛੇ ਿਖੱ ਚ ਕੇ ''ਉਸ ਦੇ ''ਥੱ ਿਲਓਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨਾ''
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਕਉਂ ਿਕ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਿਲੰਗ ਆਪਸ
ਿਵਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।

ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਿਪਛਾਂਹ ਿਖੱ ਚਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਫੱ ਟ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਿਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱ ਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚਮੜੀ
ਿਵਚ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਿਪੱ ਛੇ ਿਖੱ ਚਣਾ ਅਸੰ ਭਵ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਸੁੰ ਨਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ।

ਸੰ ਭਵ ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ
ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਿਲੰਗ ਅਗਲੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਮੱ ਿਸਆ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ
ਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਦੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰ ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰ ਦਾ
ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਇਹ
ਤਬਦੀਲੀ ਿਲੰਗ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਅੰ ਦਰਲੀ ਪਰਤ ਅਤੇ ਿਲੰਗ ਦੇ
ਿਸਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਿਲੰਗ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਪਛਾਂਹ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਿਖੱ ਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਸੈੱਲ ਇੱ ਕ ਨਰਮ ਸਫ਼ੇਦ ਜਾਂ
ਪੀਲੇ ਿਜਹੇ ਢੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਚਮੜੀ ਦੇ ਥੱ ਲੇ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੈਗਮਾ (smegma) ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਿਲੰਗ ਅਗਲੀ
ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਿਲੰਗ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
। ਜਦ ਚਮੜੀ ਿਪਛਾਂਹ ਿਖੱ ਚਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੈਗਮਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
• ਕੁੱ ਝ ਲੜਿਕਆਂ ਦੇ ਿਲੰਗ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੰ ਗ ਹੋਵੇ
ਪਰ ਚਮੜੀ ਿਪੱ ਛੇ ਿਖੱ ਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂ
ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਿਫਰ ਿਖੱ ਚ ਕੇ ਿਲੰਗ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ
ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਮੜੀ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਤੰ ਗ ਹੈ ਿਫਰ ਵੀ ਕੋਈ
ਸਮੱ ਿਸਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱ ਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚਮੜੀ ਦਾ ਤੰ ਗ ਮੂੰ ਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱ ਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਰ ਬੱ ਚਾ ਿਲੰਗ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ
ਿਪੱ ਛੇ ਿਖੱ ਚੀ ਹੀ ਰਿਹਣ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਿਲੰਗ ਦੇ ਿਸਰੇ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ ਦਰਦ
ਅਤੇ ਿਲੰਗ ਿਵਚ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ
ਪੈਰਾਿਫਮੋਿਸਸ (paraphimosis) ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ
ਮਦਦ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਿਲੰਗ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਿਫਰ ਆਪਣੀ
ਨਾਰਮਲ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਿਵਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਏ।

