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خدمة صحة املرأة 
ومعالجة تشوه األعضاء 

التناسلية األنثوية

زيارة خدمة عالج تشويه األعضاء التناسلية 

 األنثوية )ختان اإلناث(

بني الساعة 9:00 صباحا والـ 5:00 مساًءا ، يرجى االتصال عىل 

الرقم 8727088 01 لتحديد املوعد.

بعد الساعة الخامسة مساًء ، ميكنك االتصال أو إرسال رسالة 

نصية عىل الرقم 8771342 085 لتحديد املوعد. 

خدمة عالج ختان اإلناث مجانية.

أطبائنا واملستشارون لدينا يتحدثون اإلنجليزية. ميكننا توفري 

مرتجم يتحدث لغتك.

ميكن ألطباء العائلة واملستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية 

اآلخرين إحالة النساء إىل خدمة عالج ختان اإلناث.

خدمة صحة املرأة ومعالجة تشوه األعضاء التناسلية األنثوية

خدماتنا للصحة الجنسية واإلنجاب

نحن نقدم الخدمات التالية: 

فحص الثدي  •

 •  فحص عينة من عنق الرحم إلكتشاف 
وجود رسطان الرحم او عدمه 

معلومات حول األنواع املختلفة لوسائل منع الحمل   •

الرعاية بعد اإلجهاض   •

 •   فحص العدوى املنقولة جنسيا مبا يف ذلك
فريوس نقص املناعة البرشية

فحوصات سن اليأس  • 
)بعد انتهاء الدورة الشهرية للنساء األكرب سنا(   

استشارات الحمل )مبا ىف ذلك املعلومات   • 
 املتعلقة باإلجهاض ، التبني وتربية األطفال(

عالج تشوه األعضاء التناسلية األنثوية  •

املشورة فيام يتعلق بختان اإلناث وامور اخرى شخصية  •

 تقدم رابطة تنظيم األرسة األيرلندية خدمة

مخصصة للنساء الاليت تعرضن للختان.

خدماتنا للصحة الجنسية واإلنجاب تتوفر مجانا عند الحضور 

لإلفادة من خدمة عالج تشوه األعضاء التناسلية األنثوية.

 



ماهو تشويه األعضاء التناسلية األنثوية؟

هي مامرسة تتم عىل الفتيات يف بعض الدول ، وهي عبارة عن 

“برت” أو “إغالق” مدخل العضو التناسيل األنثوي بدون سبب 

طبي. يعرف تشويه األعضاء التناسلية األنثوية باسم: الختان ؛ 

استئصال؛ gudniin. السنة؛ halalays. qodiin. خيطان.

mekhnishab. fanadu di ؛ ibi ugwu .ثارا

 .khifad. tahoor. absum. megrez. Bondo, kutairi

niaka .و .kuyango ؛mindjer

يسبب تشوه األعضاء التناسلية األنثوية رضًرا وليس له

أي منافع صحية.

ختان اإلناث ينتهك حقوق اإلنسان للنساء والفتيات.

القيام بعمليات ختان اإلناث يف أيرلندا هو انتهاك للقانون كذلك 

تسفري الفتاة خارج أيرلندا إلجراء الختان يعترب انتهاكا للقانون. 

خدمة عالج تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 

تشويه األعضاء التناسلية األنثوية عبارة عن “برت” أو “إغالق” 

مدخل العضو التناسيل األنثوي بدون سبب طبي. 

الرعاية الطبية

إذا كنت قد عانيتي من مامرسة ختان اإلناث ، فقد تعانني من 

مشاكل جسدية مثل: 

• أمل مستمر

• دورة شهرية مؤملة 

• التهابات متكررة 

• مشاكل عند مامرسة الجنس

• مشاكل عند التبول 

• مشاكل عند محاولة الحمل 

• مشاكل عند الوالدة 

بإمكاننا املساعدة.

ميكن ألطبائنا مساعدتِك يف التعامل مع األمل والعدوى..

كذلك ميكننا أن نزودِك مبعلومات حول ختان اإلناث والحمل..

قد تحتاج بعض النساء إىل جراحة للمساعدة يف تخفيف 

أعراضهن..

بإمكان أطبائنا القيام بهذه الجراحة لِك مجانا..

 

الرعاية النفسانية

إذا كنت قد عانيت من مامرسة ختان اإلناث ، فقد تعانني من 

مشاكل نفسية مثل:

• تذكر لحظة مامرسة البرت )الختان( عليِك

• الكآبة 

• القلق

• الضغط النفيس 

• كوابيس ليلية 

• قلة الثقة بالنفس 

• مشاكل نفسية اخرى 

بإمكاننا املساعدة

نحن نعلم أنه من الصعب التكلم عن ختان اإلناث.

بإمكانِك التحدث إىل مستشار نفيس حول مشاعرك وخرباتك 

الحياتية التى مرريت بها يف مكان آمن وبكل رسية. 

بإمكانِك التحدث عن األمل والصدمة التي مرريت بها ، املامرسات 

الجنسية التى مرريت بها واحتياجاتك الجنسية ، كذلك عالقاتك أو 

أي قضايا أخرى تهمِك. 

بإمكان مستشارينا مساعدتِك يف التفكري حول التجارب السابقة 

التى مررىت بها كونك امرأة ، كذلك خططك وآمالك للمستقبل.


