هل أنت مختونة؟

تعرض جمیع اإلدارات الصح ّیة اإلقلیم ّیة إجراء
عملیة جراح ّیة لف ّك أو فتح الختان

www.nkvts.no / www.nakmi.no

أع ّد هذا الکتیّب من قبل المرکز القومي للدراسات
المتعلّقة بالعنف وإضطراب الصدمة النفسية

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

 traumatisk stressبالتعاون مع المرکز القومي
للکفاءات في مجال الصحّ ة الجسدیة والنفسیة
لألقلیّات .NAKMI
هذا الکتیّب متوفر الکترونیا ً علی صفحات موقعنا
على االنترنت www.nkvts.no
باإلمکان طلب نسخ مطبوعة عبرعنوان البرید
األلکتروني postmottak@nkvts.unirand.no
أو عبر رقم الهاتف .22 59 55 00
في إطار خطة عمل الحکومة لمکافحة التشویە
الجنسي  2011 – 2008ت ّم تکلیف المرکز
القومي للدراسات المتعلّقة بالعنف وإضطراب
الصدمة النفسية بإنشاء جهاز کفاءات علی
المستوی الوطني ضد ظاهرة التشویە الجنسي.
سیقوم المرکز القومي للدراسات المتعلّقة بالعنف
وإضطراب الصدمة النفسية بإجراء األبحاث
وإعطاء اإلرشادات وتزوید اإلختصاصیین الذین
یعملون ضمن هذا الحقل باإلرشادات والمعرفة.
تصمیم/تواصل :کریستن ایستادChristine Istad
تصویر :شرکة لوث وشرکاەLuth & co AS
والرس سورليLars Sørli

عملیة ف ّك أو فتح الختان
بغض النظر عن نوع
إذا کنت مختونة ،بإمکانكِ طلب المساعدة
ّ
تعرضتي له أو تاریخ حدوثه.
الختان الذي ّ
ك أو فتح الختان.
تعرض جمیع اإلدارات الصحیّة اإلقلیمیّة إجراء عملیة ف ّ
إذا کنت تعانین من مشاکل تعتقدین بأ ّنها ناتجة عن الختان ،ینبغي علیكِ طلب
المساعدة في أقرب وقت مکن.
ك أو فتح الختان هي عبارةعن عملیة إلعادة فتح الشفرين تتم عن طريق إزالة
عملیة ف ّ
ُ
الخیاطة التي کانت قد أجريت علیهما

فوائد إجراء عمل ّیة ف ّك أو فتح الختان
الفوائد التي ستجنینها في حال أجریت عملیة "فتح جراحیة" هي:
•التخلّص من اآلالم والمضايقات الناتجة عن الختان.
•بعد إجراء العملیة ستصبح عملیة التبوّ ل أسرع ،وستكوني أقل
عرضة لإلصابة بإلتهابات الفرج
•الوقاية من ظهور التکیّسات.
•الوقاية من المشاکل التي تمنع الحمل.
وبشکل طبیعي.
•سيتمكن د ّم الحیض من التدفق بحریّة إلی الخارج
ٍ
•العدید من النساء یشعرن ّ
بلذة جنسیّة أکبر بعد العملیة.
عذراء
ك أو فتح الختان غشاء البکارة،
لن تمس عملیة ف ّ
إذ إ ّنه لیس للعملية أیّة عالقة بالعذریة .یمکنكِ أن
تحافظي علی عذريتكِ حتی بعد إزالة الخیاطة
التي کانت قد أُجريت علی أعضاءكِ
التناسلیة الخارجیة (الفرج).

جسمكِ هو ملکكِ

ماذا یحدث في العیادة النسائية؟
ّ
یحق لک ّل الفتیات الالتي تزید أعمارهنّ عن  16سنة أن یقررن بأنفسهن ما إذا کنّ یرغبن في
ك أو فتح الختان أم ال .بإمکانكِ اإلتصال بالعیادة النسائية  kvinneklinikkenفي
إجراء عملیة ف ّ
المستشفی و الم ّ
ُلزمة بدورها بالحفاظ علی سریّة المعلومات .من الممکن أیضا ً أن يقوم
طبیبك الثابت بإحالتك إلى العیادة .يمكنّ لک ّل الفتیات أن یحضرن
بصحبة مُرافق ،وهذا أم ٌر تقرّرینه أنتِ.
النفسي)

المحادثات (اإلرشاد
بعد حصولكِ علی اإلحالة أو بعد إتصالكِ بالعیادة النسائية ،ستت ّم دعوتكِ إلجراء محادثة
ت ذلك .سیتم التحدث عن السبب الذي ترغبین من أجله إجراء عملیة فتح
معكِ إن أرد ِ
الختان ،وکیف ستجری العملیة والمشاکل المختلفة التي قد تحتاجین التحدث عنها.
في بعض الحاالت المنفردة قد تحصلین علی موعد في نفس الیوم .في حاالت أخری یجب
علیكِ اإلنتظار للحصول علی موعد للعملیة الجراحیّة .قد یمرّ بعض الوقت بین المحادثة
األولی و بین حصولكِ علی موعد إلجراء عملیة فتح الختان ،ولکن في أغلب
األحیان ال تزید فترة اإلنتظار عن شهرین.

العملیة الجراح ّیة

سیحاول األطباء خالل العملیة الجراحیة أن یعیدوا األعضاء التناسلیة الخارجیة (الفرج)
إلی وضعها التشریحي الطبیعي (إلی الحالة التي کانت علیها قبل الختان) بهدف تقلیل األلم

والضيق .تنطوي العملیة أیضا ً علی محاولة األطباء فتح المنطقة المحیطة بالبظر إذا
کان ذلك ممکنا ً ومتوافقا مع رغبتك .في بعض حاالت الختان المستعصية یکون من
الصعب إعادة الفرج إلی وضعه التشریحي الطبیعي .سیقوم الطبیب بالتخطیط
للعملیة بالتشاور معكِ .

ُتجری العملیة الجراحیة سریریا ً في العيادة الخارجية ،وهذا معناه أ ّنك لن تدخلین إلی
المستشفیُ .تجری العملیة تحت التخدیر الموضعي وتستغرق  30دقیقة تقریباً .یُعرض
علی الفتیات القاصرات اجراء العملیة تحت التخدیر العام .إذا کنت مصابة بتکیّسات أو
إذا طرأت تعقيدات ما أثناء العملیة ،فقد تستغرق العملیة الجراحیة ساعة واحدة تقریباً .بعد
إتمام العملیة یمکنكِ أن تذهبي إلی البیت في نفس الیوم و أن ترتاحي .سیتم تزويدكِ بکتیّب
إرشادات یحتوي علی معلومات حول العنایة بالجرح ووصفة طبیة بأدویة مسکنة لأللم.

جسم اإلنسان یتم ّتع بطبيعته بالکمال

هناك فوائد عدیدة لعملیة فتح الختان:
التبول یصبح أسهل.
ّ
ستتخ ّلصین من العدید من مشاکل األعضاء التناسلیة.
ینقضي الحیض بشکل أسهل.
یقل ّ خطر اإلصابة باإللتهابات.

بعد العمل ّیة الجراح ّیة
أدویة مسکّنة لأللم
عند الشعور باأللم سیزودك الطبیب بوصفة طبیة بأدویة مسکّنة لأللم یمکنكِ استخدامها في
األیام األولی بعد العملیة.
إجازة مرضیة
الغالبیة العظمی من النساء ال یحتجن إلی إجازة مرضیة ،ولکن في بعض الحاالت ،حین
تکون المعالجة شاملة ،فقد ُتعطی المرأة إجازة مرضیة لبضعة أیام .یمکنك ،عند الحوجة،
عرض بإجراء محادثة مع المعالج النفسي .کما یمکنك الحصول علی
أن تحصلي علی
ٍ
تقرير طبي حول العملیة الجراحیة (المعالجة) التي خضعتي لها في العیادة.
ال ُغرز الجراح ّیة
ّ
ال ضرورة إلزالة ال ُغرز الجراحیّة ،إذ أنها تسقط لوحدها خالل اسبوعین إلی ثالثة أسابیع.
في األحوال العادیة ال تحتاج األنثى إلی الذهاب إلی العیادة للمراجعة.
الجماع
ً
ً
بعد العملیة الجراحیّة مباشرة سیکون الجرح معرضا لخطر اإلصابة بالعدوی البکتیریة.
لهذا السبب ینبغي علی المرأة البالغة أو الشابّة أن تتج ّنب الجماع لمدة تتراوح بين أربعة
إلی ستة أسابیع بعد العملیة الجراحیة.
فتح الختان عند الحمل
قد يحُول اغالق الفرج و الفوهة المهبلیة عند المختونات دون مراقبة الجنین أثناء الحمل
باإلضافة لتعقيد عملية الوالدة .كما یمکن أن یسبب الختان مشاکل للمرأة کالنزول المبکّر
للسائل السلوي علی سبیل المثال.
من المهم أن یُفتح الختان الفرعوني عند المرأة الحامل في وق ٍ
ت مبکر قبل موعد الوالدة.
یُوصی بإجراء عملیة فتح الختان بعد مرور  16أسبوعا ً علی الحمل .فالمعالجة تت ّم علی
األعضاء التناسلیة الخارجیة (الفرج) فقط وال تشکل خطراً علی الحمل.

العملية ليست خطرة.
تتم المحافظة على العذریة.
ستحصلین علی تخدیر ومسکنات األلم.
یجب علیكِ أن ترتاحي لبضعة أیام.
لقد أجرينا عمليّات فتح ختان لمئات الفتیات لح ّد اآلن.
لدینا خبرة طویلة.
یجب علیكِ دفع مساهمة بسیطة مقدارها  300کرونة.
سارا کاهساي Sara Kahsayهي قابلة قانونیة
في مستشفی أوسلو الجامعي ،فرع ألویڤول

عناوین اإلتصال
ضمن کل إدارة صحیّة إقلیمیّة هناك عیادة نسائیة أوکلت لها مسٶولیة متابعة الفتیات
والنساء المختونات .تعرض هذە العیادات إجراء محادثات (إرشاد نفسي) وفحوصات
ومعالجة ،وإن أمکن عملیة فتح الختان .یمکن للمرء أن یراجع العیادة مباشرة أو أن
یحصل علی إحالة من الطبیب أو الممرضة أو القابلة القانونیة .العیادة مشمولة بواجب
الحفاظ علی سریّة المعلومات وبإمکان العاملین أن یجیبوا علی أسئلتكِ  .إذا کنت تلمیذة
مدرسة یمکنكِ أن تراجعي مکتب الخدمة الصحیّة في المدرسة.
ترومسو :المستشفی الجامعي في شمال النرویج Universitetssykehuset i Nord-Norge
 ،)UNNإتصلي بالعیادة النسائیة الشاملة هاتف 72 62 64 50
برغن :مستشفی هاوکالند الجامعي  .Haukeland universitetssykehusإتصلي بالعیادة
النسائیة علی الهاتف  55 97 42 36الساعة  10.30 – 11.30و الساعة 13.30 – 14.30
تروندهایم :مستشفی سانت أوالف  .St. Olav Hospitalإتصلي بالعیادة
النسائیة هاتف 72 52 47 19
ستافانغر :مستشفی ستافانغر الجامعي  ،)Stavanger Universitetssykehus (SUSإتصلي
بالعیادة النسائیة هاتف 51 51 93 85
أوسلو :مستشفی أوسلو الجامعي ،فرع أولیڤول ،Oslo Universitetssykehus Ullevål
إتصلي بالعیادة النسائیة ،الساعة  08.30 – 12.00هاتف 22 11 98 44
أوسلو :مستشفی أکرهوس الجامعي ،Akershus Universitetssykehus Ullevål ،إتصلي
بالعیادة النسائیة ،هاتف 67 96 05 00

کریستیانساند :مستشفی جنوب النرویج  .Sørlandet Sykehus Kristiansand ،إتصلي
بالعیادة النسائیة ،هاتف  38 03 32 76أو علی الهاتف 38 07 40 62
الساعة  09.00 15.00یومي اإلثنین و األربعاء
المرکز القومي للکفاءات في مجال الصحة الجسدیة والنفسیة لألقلیات NAKMI

المرکز القومي للدراسات المتعلّقة
بالعنف وإضطراب الصدمة النفسية

