
ختان اإلناث
 یمكن لك الحصول على المساعدة ھنا



ختان اإلناث
 من املمكن أن توجد لديك آالم و مصاعب يف حال كنت قد تعرضت لختان اإلناث. ميكن لك الحصول عىل

املساعدة لدين

   ما هو ختان اإلناث؟

إن ختان اإلناث يعني القيام بقطع أو قص األعضاء الخارجية للجهاز التناسيل األنثوي

 .إن ختان اإلناث ممنوع، و إنه من غري القانوين اجراء عملية ختان اإلناث أو التخطيط لها

 ماهي املصاعب املرتتبة عىل ختان اإلناث؟

 إن املصاعب التي قد تتولد هنا قد تتفاوت تبعاً لألسلوب الذي متت ختانتك وفقاً له. فيامييل بعض املصاعب التي

 :قد تتولد لديك يف حال كونك قد تعرضت اىل عملية الختان

 قد تتولد لديك صعوبة يف التبول، حيث أن خروج البول قد يستغرق وقتاً طويالً أو أن يسبب األمل. قد يكون من

 الصعب هنا عىل سبيل املثال خروج تيار بويل قوي و مستقيم، حيث يتم خروج البول عىل شكل تنقيط عوضاً عن

 .ذلك

   .قد يحدث لديك ترسبات بولية بني املرات التي تدخلني فيها اىل املرحاض

.

.

.

.

 قد تعاودك اإلصابة بالتهابات املجاري البولية بشكل متكرر   

لدورة الشهرية قد تصابين باأللم عند ا

.قد تعانين من مصاعب بسبب ندبة الجرح عند البظر  قد 

تسبب ممارسة العادة الرسية األلم أو عدم اإلستمتاع  قد 

تسبب ممارسة الجماع الفرجي األلم أو عدم اإلستمتاع



قومي بالتواصل معنا
 في مقدورك الحصول على مساعدة
 منا، یمكن لك على سبیل
المثال التواصل مع

ممرضة مدرستك
عیادة الیافعین
 العیادة النسائیة
عیادة القابالت
المستوصف الذي تتبعبن لھ

یمكن لك الحصول على المساعدة
 لست مضطرة للعیش مع المصاعب و اآلالم. توجد مساعدة یمكن لك الحصول

 علیھا. یمكن لك على سبیل المثال الحصول على مساعدة في تحر، محادثات دعم أو
عملیة فتح

 محادثات الدعم
 في حال كنت في حاجة الى التحدث حول تجاربك فیمكن لك مقابلة أخصائي

 .اجتماعي

التحري
 نقوم بمساعدتك على القیام بتحري و فحص نسائي و ذلك تبعاً لألعراض التي تعانین

    .منھا

 عملیة الفتح
 في امكاننا، في حال كون الفتحة الفرجیة ضیقة، المساعدة في اجراء عملیة فتح. إن

 .مقدار الفتحة الواجب احداثھا أمر تقومین بتقریره سویةً مع طبیبتك النسائیة

 یتم اجراء العملیة بشكل یسھل من خروج دم الدورة الشھریة، و بشكل یسھل من
.التبول و المجامعة. تؤدي العملیة كذلك الى التخفیف من اآلالم الموجودة لدیك

 توجد كذلك عملیات یمكن لھا ازالة الكییسات و الندبات في األنسجة، أو یمكن لھا
 مساعدتك مع آثار اإلصابات التي كنت قد تعرضت لھا عند عملیة الوالدة على سبیل

  .المثال

تستغرق العملیة حوالي 5 دقائق
 یتم اجراء العملیة في وقت الحق بعد مقابلة

 الزیارة. تكونین خالل العملیة اما نائمةً
 تحت تأثیر التخدیر الشامل أو تحت تأثیر

 تخدیر من نوع آخر. ال تسبب العملیة األلم
 و في األحوال العادیة تحتاجین للبقاء نصف

 .نھار في المستشفى
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