ሰውነትሽ በተፈጥሮው የተሟላ ነው

ስለዚሕም ውበትሽ በእጅሽ ነው፡፡
ማንም ሰው የሌላውን ሰው የሰውት አካል የማስወገድ መብት የለውም
ስለ የሴት ልጅ ውጫዊ ብልት መቁረጥ (FGM)ለወላጆች የቀረበ መግለጫ
በአማረኛ ቌንቌ

ሰውነትሽ የአንቺ ነው
ሃላፊነት ያለሽ አንቺ ማንም ሰው ሰውነትሽን የመጉዳት መብት የለውም፡፡ የአንቺ ሰውነት ነው።
በሰውነትሽ ላይም ብቻ ነሽ፡፡ በህፃንነትሽ፣ በጨቅላነትሽ፣ ወይም በታዳጊነትሽ ጊዜ በዙሪያሽ ባሉ
አዋቂዎች ላይ ነበር የምትደገፊው እናም አሁን በዚህ ጊዜም የምትረጂው ይህንኑ ነው፡፡
ይህ በራሪ ወረቀት የተዘጋጀው በኖርዌ በጥቃት እና ስር
የሰደደ ጭንቀት ጥናት ማዕከል ነው (NKVTS)
በራሪ ወረቀቱ በዚህ በታች በተገለጸው በድህረ ገጽ
www.nkvts. no የሚገኝ ሲሆን ሊያወረዱትም ይችላሉ
ይህ እትም በድጋሚ በ2019 የተሻሻለ እትመት ነው
በእትመት የተዘጋጁ በራሪዎችን ለማግኝት
በpostmottak@nkvts.no ኤሎትሮኒክ ደብዳቤ
(ኢ-ሜል)አድራሻ ጽፎ መዘዝ ይቻላል።
መንግስት 2008-2011 የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ
ድርጊትን ለመከላከል በአወጣው መርሐ ግብር መሰረት
የኖርዊጂያን የጥቃትና አእምሮን አዛቢ አደጋ(ጫና) ጥናት
ማእከል (NKVTS) የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ
ድርጊትን በሚመለከት ዳሰሳን(ጥናትን) እንዲያካሂድ፤
እውቀትን እንዲያሰራጭና በዚህ ዘርፍ ውስጥ አገልግሎት
ለሚሰጡ ባለሙያዎች ምክርን እንደያስፈላጊነቱ
እንዲያቀበል የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊትን
በሚመለከት በአጠቃላይ ከላይ የተጠቀሱትን ተግባሮች
ስራ ላይ ለማዋል እንዲችል ብቃታ ያለው ቡሔራዊ
ማእከል እንዲመሰርትና እንዲሰራ ሐላፊነት ተሰጥቶል።

አንዳንድ ልጃገረዶች በቤተሰብ ምኞቶች እና ፍላጎቶች ምክነያት ግፊት ይሰማቸዋል፡፡ ቤተሰብ
የልጃገረዶች የወሲብ አካል ካልተገረዘ ማእረጋቸው እና ክብራቸው አደጋ ላይ እንደወደቀ ሊያስቡ
ይችላሉ፡፡ ይህ ሁኔታ አንቺን የሚመለከት ከሆነ፣ ኖርዌ አንቺን ሊከላከል የሚችል አዲስ ህግ
አንዳፀደቀች ማወቅ ይኖርብሻል፡፡
ከሚጎዳ ነገር የመጠበቅ መብት አለሽ፡፡ የሰውነትሽ አካል አንድ ጊዜ ከተወገደ በፍጹም በድጋሚ
መልሰሽ ልታገኚው አትችይም፡፡
አንችም በተራሽ ደግሞ እናት በምትሖኝበት ወቅት ልጅሽ
ተፈጥሮ ስትወለድ የተስተካከለና ብቁ የሰውነት ክፍሎችን
ይዛ መፈጠሯን ጠንቅቀሽ ማወቅና መገንዘብ በቀደምተኝነት
ያለብሽ እንቺ ራስሽ ነሽ።
ብልትዋም በአጠቃላይ የዋናው የሰውነትዋ አካሎች
ጋር ተጠማሪ አካል ከመሆኑም በላይ እያንዳዱ ክፍል በራሱ
ለህይወትዋ በጣም አስፈላጊ ነው።
ስለዚሁ ጉዳይ ከአንድ ሰው ጋር ለመነጋገር ካፈለግሽ ፣
ወይም እርዳታ ካስፈለገሸ፣ የመገናኛ መረጃዎች በበራሪ
ወረቀቱ መጨረሻ ላይ ታገኝለሽ፡፡

ዲዛይን/ ግንኙነት፡ ክርስቲን ኢስታድ እና ካሪ ጃቬር
ፒደርሰን
ማብራሪያዎች ገፅ 8-9: ካሪ ሲ. ቶቬሩድ ሲኤ ምአይ
(የተረጋገጠ የህክምና ማብራሪያ ሰጭ) ፎቶዎች:ሉት እና
ሲኦ ኤኤስ እና ላርስ ሶርሊ

ሰውነትሽ ተፈጥሮ እንደሰራው የተሟላ ነው
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የሴት ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊት ጤናዎትን አደጋ
ላይ ይጥላል
የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊትን የሴት ልጅን ብልቶችን ከውጭ በኩል የሚገኙትን
የሰውነትዋን አካል ተቀፎ የሚነሳበትና የሚቀየርበት ድርጊት ነው። ተቀፎ የሚነሳው የብልት
ወይም የሰውነት አካል መጠኑ የተለያየ ነው። የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊት
የሚፈጸው አብዛኛውን ጊዜ ልጃገረዶቹ በ5 አመትና 14 አመታት የእድሜ ከልል ውስጥ
በሚገኙበት ወቅት ነው።
የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊትን “ግርዛት” “ሱና”ተብሎ ይጠራል አንዲሁም ሌሎች
ተጨማሪ የሚጠራበት ስሞችም አሉት፡፡ የልጃገረዶች የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊትን
ከፍተኛ ደረጃ ያለው አደጋ ሲሆን ከወንድ ልጆችን ግርዘት በበለጠ የተሰራጨ ነው፡፡ በሌላ
አባባል፤ ሁለቱ ሂደቶች ተመጣጣኝ አይደሉም፡፡
ኖርዌ ማንኛውንም አይነት የሆነ የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊትን ታወግዛለች፡፡
የተወገደው የሰውነት አካል ትልቅም ሆነ ትንሽ ቢሆንም ምንም ለውጥ የለውም፣ ዞሮ ዞሮ ህገወጥ
ነው፡፡ የጤነኛ ልጃገረድን የወሲብ አካል ለመቁረጥ ምንም በቂ መልካም ምክንያት የለም፡፡
የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊትን በጤና ላይ አደጋን ያስከትላል። ይህ የጤና አደጋ
በህይውትዋ ዘመን ሁሉ ቆሚና ዘላቂ ሊሆን ይቸላል።በዘህም ምክነያት በአበዛኛዎቹ አገሮች በሕግ
የተከለከለ ነው።
ወጣቶች ስለ የሴትን ውጨዊ ብልት መቁረጥ ድርጊትን (ግርዛት) መነጋገር አዳጋች ሊሆንባቸው
ይችላል። ምክንያቱም እጅግ በጣም አስነዋሪ(አሳፋሪ) ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ነው፡፡.
የወሲብ አካላቸው ያልተቆረጠ(ያልተገረዙ) ልጃገረዶች ስለዚህ ባህል የበለጠ ለማወቅ ይፈልጉ
ይሆናል፡፡ እህቶቻቸውና እና ጓደኞቻቸው አደጋ ላይ ስለሆኑ ስለነሱ ይጨነቁ ይሆናል
ስለሆነም የበለጠ ለማወቅ ፍላጎት አላቸው፡፡ ይህ በራሪ ወረቀት የሚገልጽልዎት፤
•
•
•
•
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የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊትን ምን እንደሆነ
ሥለ የሴትን ውስጣዊ ብልት መቁረጥ ድርጊትን ያለውን ማንኛውንም ግንዛቤ
የሰውነት አካላት በተፈጠሮ አፈጣጠሩ እንዴት እንደሆነ
በግርዛት ምክነያት ሊከሰቱ ስለሚችሉ የጤናዊ የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊትን
ተጎዳኝ ችግሮችን
• የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊትን ለማስወገድ የወጣውን ሕግ ይዘትን
• የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊትን በሚመለከት የት እርዳታን ሊያገኙ እንደሚችሉ
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ስለ የሴት ውጫዊ ብልት መቁረጥ
ድርጊት አመለካከቶች
የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊትን ስርአት የሚከተሉ አካላት የተለያዩ ምክነያቶችን ስለ
የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊትን አስፈላጊነትን ይገለጻል የመሉትን ይጠቅሳሉ።

የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊት
የልጃገረዷን ወሲባዊ ሞራል ይጠብቃል
የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊትን
ስለወሲብ ያለን ፍላጎት አያስወግድም፤
የወሲብ ፍላገጎት በአምሮና በአይነ ሕልሊናም
ውስጥም ይገኛልና። የሴትን ውጫዊ ብልት
መቁረጥ ድርጊትን ከጋብቻ በፊት ሊኖር
የሚችልን የወሲብ ግንኙነት ፍላጎትን
አይገታም እንደዚሁም ከአመንዝራነት
ፍላጎትም አይጠብቅም አይመልስም። ከወሲብ
መታቀብና ታማኝነት ለሴትን ውጫዊ ብልት
መቁረጥ ድርጊትን ሳይጋለጡም በተመሳሰለ
ቅለት ሊከሰት የሚቸል ነገር ነው። ከወሲብ
መታቀብና ታማኝነት የሚገኘው ከአቆምና
ከመሰረታዊ እሴተች ላይ ሲመሰረት ነወ።
የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊትን
ያረጀ ያፈጀ ባህል ነው፣ ሖኖም ግን በዘልማ
ድሁሉም ሰው ይከተለዋል፡፡
ከሌሎች ላለመለየት ተብሎ ግን የሴትን
ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊትን
ይከሰታል።
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አብዛኛው የአለም ህዝብ ከሴት ልጅ የወሲብ
አካል መቆረጥ ወይም ግርዘትን
ከሚከተሉት ህብረተሰብ ውጭ ነው፡፡. ጎጂ
ችግር አንደሚያመጣ የሚያሳውቁ መረጃዎች
ይህን ሂደት የመቃወም እና

የማገድ ቁጥሩን ጨምሮታል፡፡ አንዲሁም
በብዛት በሚከናወንባቸው ማህበረሰቦች
ውስጥም ጨምሮ ፡፡
“ነገር ግን በጣም ትንሽ ቁራጭ ብቻ ነው
የምንወስደው”
የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊትን
በሒደቱ ወቅት የሚነሳውን የሰውነት ክፍሉ
አቢይ የሆነበት ስርአት የሚከተሉ ወደ
መልሰተኛ የሆነ የሰውነት አካል መነሳትን
ወደ ሚከተለው ስርአትን መሸጋገር ይፈልጋሉ።
ይህንንም ስርአት «ሱና» በመባል ይታወቃል።
ምንም እንኮ የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ
ስርአት የሚነሳው የሰውነት አካላ
ድርጊትን እንደ አንድ አነስተኛ/ መጠነኛ
ቀዶ ጥገና ነው ተብሉ ቢታይም በሱና የግርዛት
መጠን ከቂንጥርና ውጫዊውን የእምስ(ንኡስ
ከንፈሮች) ከንፈሮችን ማስወገድን ያካትታል
እንዲኁም በተጨማሪ አብዛኛውም ጊዜ
የመሰፋትም አስፈላጊነት ሊኖር ይችላል።
በወላጆች፤በገራዦችና እንደዚሁም
በሐይማኖት መሪዎቸ ማካከል የሱናን
ትርጉምን በሚመለከት በቂና ቆሚ የሆነ
ስምምነት የለም።
የግርዘቱም መጠን ከአለው ግንዛቤ በላይ
ነው። ስለሆነም ማንኛውም አይነት ግርዘት
በጽኑ የተከለከለ ነው።

ልተገረዙ ሴቶች ባል አያገኙም
የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊት
ስርአት በተለመደበት ወይም በተሰራጨበት
አገራት ያሚገኙ አብዛኛዎች ወንዶች የሴትን
ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊት
ምክነያት የሚከሰቱትን የጤና አደጋዎችን
ጠንቅቀው ያውቃሉ። ስለዚህም ድርጊቱን
ለትዳር ጎደኛቻቸው
አይመኙም ወይም አይፈልጉም። ልጃገረድ
ልጆች የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊት
ላይ በምንም መልኩ ያልተመሰረተ ክብር
የማግኘት መብት አላቸው።
ወላጆችዎን እና ባህሉን መታዘዝ ትክክል ነው
ጎጂ ልማዶች መወገድ አለባቸው፡፡
የሴት ልጅ ግርዛት ጎጂ እና ህገ ወጥ ነው፡፡

ቤተሰቦችሽ እንድትቆረጪ ካደረጉሽ፣ ምንም
አንኳ ስለሚያፈቅሩሽ ቢሆንም፣ አንቢ ለማለት
ህጋዊ መብት አለሽ፡፡ ለመከላከል እርዳታ
ማግኘት ትችያለሽ፡ በዚህ በራሪ ሴቶችን
ችግር የማጋጠሙ ሁኔታ አነስተኛ ነው፡፡
በወረቀት ላይ ያለውን ዝርዝር ተመልከቺ፡፡
የሴት ልጅ ግርዛት በሃይማኖት ይፈለጋል
ምንም አይነት ሃይማኖት የሴት ልጅ ግርዛትን
አይደግፍም/አይፈልግም፡፡ በአንጻሩ ግን፣ ብዙ
ሃይማኖቶች ተፈጥሮን ላለማበላሸት ሲሉ
እንዳይደረግ ይመክራሉ፡፡ አንዳንድ
ሙስሊሞች እስልምና የሴት ልጅ ግርዛትን
እንደሚደግፍ ያምናሉ፡፡
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ሰውነት አንዴት ነው በአንድ ላይ የተቀመጠው
ተፈጥሮአዊ የሴቶች የወሲብ አካላት
የሴት የወሲብ አካላት ወይም ብልቶችን በከፊል ማንሳትም ሆነ ማጋጠም ወይም መስፋት አላስፈላጊ የሆነ ድርጊት ነው። የሴት የወሲብ አካላት ወይም
ብልቶች የራሱና የግል የሆነ ለሕይወት የሚሰጠው አገልግሎት አሉት። ስለዚህም ሰውነት ይህንን አገልሎት በከፍተኛ ደረጃውና በጥራት አለምንም ማዳገት
ለማቅረብ እንዲችል ነው ይህ የሰውነት ክፈል የተቀናጀው። የሴትን ውስጣዊ ብልት መቁረጥ ድርጊት የሰውነት ተፈጥሮአዊ የሆነውን አገልገሎት ብቃትና ጥራት
እንዳይኖረው ያሰናክላል ወይም ያግዳል።

የሴት ውስጣዊ ብልት መቁረጥ ድርጊት
(ግርዘት) አይኖቶች
ይህ የሴት ውጫዊ ብልት መቁረጥ አይነቶች አመዳደብ በዓለም የጤና ድርጅት የአመዳደብ አይነት ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ በገሃዱ
አለም የተለያዩ አይነቶች የሚፈጥ ጠሩ ሲሆነ በአብዛኛው አንዱ ከእንዱ ጋር ይመሳሰላል፡፡

አይነት I: ክሊትሮዴክቶሚ፡ የቂንጥር በግማሽ ወይም ሙሉ በሙሉ መቆረጥ፡፡ አንዳንድ ጊዜ እርግጠኛ ለመሆን ያስቸግራል

የእምስ የላይኛው
ክፍል (የእምስ
አቢይ ከንፈር)

ቂንጥር

አይነት II: ኤክሲሽን፡ ግማሽ ወይም የቂንጥር እና የእምስ የውስጠኛው ክፍል በአጠቃላይ መወገድ

የእምስ ታችኛው ክፍል
(ንኡስ ከንፈር)
የእምስ የላይኛው ክፍል የእምስ
መክፈቻን ይሸፍናል

ፊንጢጣ

አይነት II
ቂንጥር፣ የእመስ መከፈቻ እና የማህጸን መከፈቻ ሁለም የእምስ መሸፈኛ ከንፈር ወደ ታች ሲሆን ብቻ በሚገባ ይታያሉ

ቂንጥር

የቂንጥር መከለያ

በጣም ወደ ውስጥ የታጠፈ
አካል አና ስሜታዊ ክፍል
ነው፡፡ አብዛኛውን ጊዜ
ቂንጥር በሰውነት ውስጥ
ተደብቀው አይታዩም፡፡
የሚታየው የላይኛው ክፍል
ወይም ጫፉ ነው፡፡ የአተር
ግማሽ የሚሆን መጠን አለው፡፡

የቂንጥርን እራስ ይሸፍናል
አንዲሁም ይ ከላከላል

አይነት III: መሰፋት ፡ የእምስን መሸፈኛ በመስፋት ማጥበብ አና ሽፋን መስራት ፡፡ መሸፈኛው የሚሰራው የእምስን

የውስጠኛውን ወይም የላይኛውን ክፍል ቆርጦ ቦታውን በማስተካከል ቂንጥርን አስወግዶም ሆነ ሳያስወግዱ
መፈጸም ይቻላል፡፡

የእምስ አቢይ ወይም
የላይኛው ክፍል
ለእምስ የውስጠኛው ወይም
የታችኛው ክፍል እና ለሌሎች
በአካባቢው ላሉ አካሎች ሽፋን
ይሰጣል፡፡ በአብዛኛው የእምስ
መከፈቻ እና የማህጸን መከፈቻ
የሚሸፈኑት በእምስ የላይኛው
አካል ነው፡፡

የማህጸን መከፈቻ የማህጸን

መከፈቻ

የሚገኘው በቀጥታ
ከእመስ መከፈቻ ፊት ለፊት ነው፡፡

የእምስ የላይኛው እና
የታችኛው ክፍል

አይነት III

እምስን እና ማህጸንን ይሸፍናል
አንዲሁም ይከላከላል
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የእምስ መከፈቻ

ደንግልና

እምስ እና የእምስ መከፈቻ ከልጅ መውለድ ጋር
በተያያዘ የሚተጣጠፍ እና ሊለጠጥ የሚችል ነው፣
ለምሳሌ

በእምስ ዙሪየ ያለ ቀጭን የፈሳሽ አካል ከማህጸን መከፈቻ መገናኛ ቱቦ
ቦታ ላይ ያለ፡፡ የእምስ መግቢያው ወንዶች አካለ ወሊዳቸውን ወደ ውስጥ
ለማስገባት እና ለማስወጣት ይረዳቸዋል፡፡ በአጠቃላይ፣ የግብረስጋ ግንኙነት
(የመጀመሪያ የግብረ ስጋ ግንኙነትን ጨምሮ) በደንግልና ላይ ምንም አንደ
መቅደድ ያለ ጎጂ ነገር ሳያደርጉ የግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ ይቻላል፡፡

አይነት IV: ሌሎች የሴት አባላተ ወሊድን ከህክምና ምክንያት ውጭ የመለወጥ ሂደቶች ለምሳሌ፡ የሴት ልጅን የአባላተ
ወሊድ አካባቢ ማስቧጠጥ፣ ማስበሳት፣ ማስቦጨቅ እና ማስተኮስ
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በጤንነ ላይ ያለው ተፅእኖ
የችግሮቹ አይነት እና የመከሰታቸው ሁኔታ በሂደቱ አይነት ላይ የተመሰረተ ሲሆን፣ የልጃገረዷ
እድሜ፣ እና ሌሎች ሁኔታዎች እንደ የሰውነት ሁኔታ፣የንጽህና ደረጃ ወዘተ የተለያየ ነው፡፡
በቤተሰብ፣ በማህበረሰብ እና የመኖሪያ አካባቢ ያለ የሰዎች አቋምም ተልቅ አስተዋፅኦ አለው፡፡
የግርዛት ሂደቱ በሆስፒታል ወይም በባህላዊ ዘዴ ቢካሄድም ሁለቱም ዘዴዎች ችግር ሊያስከትሉ
ይችላሉ፡፡ አንዳንድ ችግሮች ለአጭር ጊዜ ብቻ የሚቆዩ ወይም ጊዜያዊ ሲሆኑ፣ ሌሎቹ ደግም
ለረዥም ጊዜ የሚቆዩ እና ስር የሚሰዱ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡
በሁሉም የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊትን አይነቶች ስራአት ወይም ድርጊት ወቅት
ሊከሰቱ የሚችሉ ድንገተኛ ችግሮች
• ከባድና ሐይለኛ ሕመም
• ለሕይወት አስጊ ሊያበቃ የሚችል የማይቆም ደም ፍሳሽ
• ለሕይወት አስጊነት ሊዳርግ የሚችል በበሽታ የመበል ክስተት
• የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊትን ወቀት በሚያስከትልው ከፍተኛ ሕመም ምክነያት
ልጃገረዲቱን በሐይል መያዝ ከአስፈለጊ ከሆነ የአጥንት መሰበርንና ሌሎችም የሰውነት አደጋዎች
ሊከሰቱ ይቸላሉ
• ከፍተኛ ድንጋጤ

ዘላቂ የሆነ በተለያዩት አይነቶች የሴትን ውጫዊ ብልት
መቁረጥ ድርጊት ጊዜ ሊከሰቱ የሚችሉ የአደጋ ወይም የችግሮች ዝርዝር
1ኛና 2ኛ የብልት ከንፈርንና ቂንጥርን በከፊል ወይም በሙሉ ማስወገድና
ቂንጥርን ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ማስወገድ
አንዳንዴም ታሁር፤ታሃራና ሱና በመባልም ይታወቃል።
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• በበሽታ መበከል - የብልት ከናፍር በሚወገድበት ወቅት ብልት በጣም ክፍት ስለሚሆን
ለተላላፊ በሽታና በበሽታ ለመመረዝ በከፍተኛ ደረጃ የተጋለጠ ይሆናል።
• እባጭ - እጢዎች ወደ ውስጥ ዘልቀው ገብተው ይዘጋባቸውና ወደ እባጭነት ተቀይረው ከግዜ
ጋር መጠናቸው እየጨመረ ሊመጣ ይችላል።
• እባጭ - እባጮች በበሽታ ሊበከሉና ሊመረቀዙ ይችላሉ ስለዚህም ከባድ ህምንና ጥሩ
ስሜትን አለመሰማትን ያስከትላል።
• ጠባሳ - ከየሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊትን በሁላ ጠባሳ ይፈጠራል። ይህም ጠባሳ
ወፍራምና ጠናከራ ይሆናል ከዛም ያለ መመችንና አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ይፈጥራል። አንዳንድ
ግለሰቦች ላይ እንደዚህ ያሉ ጠባሳዎች አብሮ በማደግ የጠባሳ ቁጥረቶችን ይፈጥራሉ።
• ወሲባዊነት - በህመምና እንደዚሁም ብልቶች ያላቸውን ስሜት በመቀነሱ ከብልቶች በወሲብ

ወቅት የሚገኙት ስሜታዊ ደስታዎች ፤ጥቅሞች ይቀንሳሉ።
• በወሊድ ወቅት - የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊት ምክነያት የተፈጠረ ጠባሳ የህዋስ
ጥርቅሙ ያለውን የመለጠጥ አቅሙ ተቀንሶ ቁጥጥር አልባ ቢስ የሗነ የቆዳ የመቀደድን አደጋ
መከሰትን ከፍ ያደርጋል።
• ጭንቀትና ስነ እምሮን አዛቢ ችግሮች- ሕመሞችና በህመም ምክነያት የተከማቹ ትዝታዎች፣
ፍርሐትና በግረዘት ወቅት ጥብቅ አድረገው በሚያዙበት ወቅት አቅመቢስነትን ስሜትን
ስለሚቀምሱ የወደፊት ሕየወታቸው ላይ አሉታዊ ተፅኖ ይኖረዋል።ተጽኖው ለምሳሌ በወሲባዊ
ድርጊቶች ወቅት፤ በወሊድ ወቅትና በማሕጸን ምርመራ ጊዜ ጎልቶ ሊታይ ይችል ይሆናል።
ሱነን አብዛኛው ጊዜ እንደ አንድ አደገኛ ያልሆነ ድርጊት አድርገው ያቀርቡታል። ይህ ግን ትክክል
አይደልም። በተግባር ሲታይ አብዛኛውን ጊዜ ቂንጥሩንና ውስጣዊውን ንኡስ ከናፍሮቹን በከፊል
ወይም ሙሉ በሙሉ ያስወገዳሉ። በተጨማሪም ድግሞ የውጩና የውስጥ ከናፍሮች ወይም
አቢይና ንኡስ ከናፍሮች ይሰፉና ወይም አንድ ላይ አንድ ሆነው ስለሚገጥሙ ድርጊቱ ቀዶ መስፋት
ይሆናል።
3ኛ አይነት ግርዘት - ቆርጦ መስፋት)
ከሚጠራበት ሌሎች ስሞች አንዱ ፋራዞን በመባል ነው።
ከላይ እንደተጠቀሱት በ1ኛ እና 2ኛ አይነት የሴት ውጫዊ ብልት መቁረጥ ከሚያስከትለው ታላቅ
ችግሮች በተጨማሪ ተቆርጠው የተሰፉት በተለይ የሚከተሉት በኣባሪነት ሊጋጥማቸው ይችላል።
• በበሽታ መበከልና ሕመም ፤ አቢይ የብልት ከንፈሮች በአንድ ላይ በመጋጠሙና አንድ በመሆኑ
የወር አበባ ጊዜ ደም ከመፍሰስ ይታገታል። በዛ ምክነያትም ሽንትና ፈሳሾች በሰውነት ውስጥ
ይከማቻል። ይህ ደግሞ ሽንት በሚሸኑበትና በወር አበባ ወቅት ሕመምን ያስከትላል። የደም
በብልት ውስጥ መከማቸት ደግሞ ሕመምንና በበሽታ መበከልን ያስከትላል።
• ውስጣዊ አደጋዎች - ከተካማቸው ሽንትና ደም ይሕንንም ተጛዳኝ ሆኖ የመጣው በበሽታ
መበከል በሰውነት ውስጥ በመሰራጨት በውስጣዊ የሰውነት አካሎች ላይ ሊኖሩ የማይገባ
ለውጦችና አደጋን ሊያመጣ ይችላል።
• ለማርገዝ መቸገር - አንዳንድ ዳሰሳዎች እንዳመለከቱት መካንነት ከሴት ውጫዊ ብልት
የመቁረጥ ደርጊት ከባድነት ወይም መጠን ጋር እየጨመረ ይመጣል።
• ወሲባዊነት - መቁረጥና መስፋት (infibulasjonen) በወሲባዊ ግኑኙነት ወይም ግብረ ስጋ
ግኑኝነት ወቅት እንደገና መከፈት ያስፈልገዋል። ጠባሳ ወይም የነርቩ ጫፍ ንክካሻን(መነካካትን)
በጣም እንዲያም ሊያደርግ ይችላል ወይም ደግሞ የሚሰማው ስሜት እጅግ ከሚገባው በላይ
እንዲሆን ያደርገዋል።
• በወሊድ ወቅት - ተቆርጦ የተሰፋውን (Infibulasjonen) እንደገና መከፈት ያስፈልገዋል
ይኸውም ለሚወለደው ልጅ በወሊድ ወቅት ቦተ እነዲያገኝ ነው።
ተቆርጦ የተሰፋው የገላ መጠንና እንደገና ከመከፈቱ በፊት ያለው ዘመን መጠን
እየጨመረ ሲመጣ በጣም አስጊ አደጋ የመከሰቱም እድል እየጨመረም
ይመጣል።
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ታሪክ እና የድርጊቱ ስርጭት

በየትኛዎቹ አገራት ውስጥ የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊት በተግባር
ይውላል?

ማንም ሰው በእርግጠኝነት የሴቶች ውጫዊ ብልት አንዴት እና ለምን
እንደተመሰረተ አያውቅም፡፡ የምናውቀው ነገር ቢኖር ለብዙ ሺህ አመታት እንደነበረ እና ከክርትና
እና ከእስልምና መምጣት በፊትም እንደነበረ ነው፡፡

ከታች የሚገኘው ሰንጠረዥ የሚያሳየው ብሔራዊ የሆነውን የሴትን ውጫዊ ብልትን መቁረጥ
ድርጊት ክስተት ነው። በአብዛኛዎቹ አገራት ውስጥ የሴት ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊት
አይነቱንም የስርጭቱንም መጠን በሚመለከት በሰንጠረዡ ከተጠቀሰው ጋር ሲነጻጸር ከፍ ያለ
ለውጥ አለ።
አተታው የተመሰረተው በሴት ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊት ለማስወገድ ትግል በሚያደርጉ
ታላላቅ አለም አቀፍ ድርጅቶች በአካሔዱት የዳሰሳ ጥናት ላይ ተመስርቶ ነው። ከነዚሕም ውስጥ
ዪኒሴፍ፤ዪንኤፈፒኤ፤ ዩኤንፒዲ፤ዩኤስአይዲ፤እና አጤድ ይገኞሉ።

የሴት የውጫዊ ብልት መቆረጥ በእስልም፣ በክርስትና ሃማኖት ተከታዮች እንዲሁም በሌሎች
የእምነት ማህበረሰቦች የሚካሄድ ነው፡፡ በተመሳሳዩ በአለም ላይ ያሉ አብዛኞቹ ሙስሊሞች እና
አብዛኞቹ ክርስቲያኖች ያልተገረዘች ልጅ የላቸውም፡፡
ምንም አይነት ሃይማኖት ወይም እምነት ልጃገረዶች እንዲቆረጡ አይፈልግም
የሴት ውጫዊ ብልት መቆረጥ ድርጊት በተሰራጨባቸው ሕዝቦች መካከል ድርጊቱን ለብዙ
ትውልድ ዘመናት ሲከተሉት ወይም በስራ ላይ ሲያውሉት ከመቆየቱ የተነሳ ልምዱ የባሕላቸው
አነዱ አካል ሆኖአል። በጣም የጥንት ባሕል ነውና በአካበቢው ያለው ማሕረሰቡ አብዛኛውን ግዜ
ድርጊቱ ወይም ልምዱ እንዲፈጸም ጫናን ያደርጋል። በብዙ ማህበረሰብ የሴትን ውጫዊ ብልት
መቁረጥ ድርጊት የሴትን ወሲባዊነትን ለመቆጣጠር ሆን ተብሎ የሚደረግ ድርጊት ነው።
የውቀት ወይመ የግንዘቤ ጉድለት በተለይም በሕክምና በኩል ሊደረሱ ስለሚችሉ ተጛዳኝ
አደጋዎችን በሚመለከት የግንዛቤ እጥረት ተጨማሪ ምክነያትም በሞሆን ይህ የሴትን ውጫዊ
ብልትን መቁረጥ ድርጊት እስከአሁን ድረስ ድርጊቱ እደተሰራጨ እንዲቆይ አድርጛታል።
ልማዱ በአፍሪካ አህጉር ውስጥ በስፋት ተዛምቷል፣ ነገር ግን በመካከለኛው ምስራቅ፣ በኢንዶኔዥያ
በማሌዥያ እና በህንድ ህዝቦችም መካከልም በተግባር ላይ ይውላል፡፡
የአ.ጤ.ድ በአጠቃላይ በአልም ውስጥ በግምት 200 ሚሊዎን ለሴት ውጫዊ ብልት መቆረጥ
ድርጊት የተጋለጡ ሴቶችና ልጃገረዶች ይገኛሉ። በተጨማሪም በግምት ሶስት ሚሊዎን ልጃገረዶች
በየአመቱ ለሴት ውጫዊ ብልት መቆረጥ ድርጊት ጥቃት ይደርስባቸዋል።
በአጠቃላይ በአልም ውስጥ 90 በመቶው ያህሉ ለ1ኛ እና ለ2ኛ አይነት የሴት ውጫዊ ብልት
መቆረጥ ድርጊት የተጋለጡ ሲሆኑ 10 በመቶ ድግሞ ለ3ኘው አይነት የተጋለጡ ናቸው። በኖርዌ
በበዛት የሚታየው የ3ኛው አይነቱ ሲሆን ለዚህ ዋነኛ ምክነያቱ በኖርዌ ያሉት አብዛኛዎቹ ፈላሾች
ወይም የውጭ አገር ሰዎች ይህንን አይነቱ የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊትን በበዛት
ከተሰራጨበት አገራት የመጡ ስለሆነ ነው።

< 19 %

20-49 %

50-79 %

80-100 %

ቤኒን

አይቭሪ ኮስት

ቡርካ ፋሶ

ጁቡቲ

ጋና

ጊኒ ቢሳው

ኢትዮጵያ

ግብጽ

ኢራቅ

ኬኒያ

ጋምቢያ

ኤርትራ

የመን

ናይጀሪያ

ኢንዶኔሽያ

ጉኒያ

ካሜሩን

ሴኔጋል

ላይቤሪያ

ማሊ

ናይጀር

መካከለኛው የአፍሪካ
ሬፓብሊክ

ማአውርታኒያ

ሴራሊዮን

ታንዛንያ

ታስጃድ

ቶጎ

ሶማሊያ
ሱዳን

ዩጋንዳ
በተጨማሪም በአንዳንድ ንኡስ ዳሰሳዎች የሴትን ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊቶች አንዳንድ አነስ
በሚሉ ማህበረስብ ውስጥ ይታያል። ከነዚህም ውስጥ ኢራን፤ ማሌዥያ፤ ኡማን፤ የተባበሩት አረብ
ኢሚራትና ታይላድ ይገኙበታል።
ለተጨማሪ ስታቲስቲክ - kjonnslemlestelse.nkvts.no ድሕረ ገጽን ይመልከቱ።
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የወንለኛ መቅጫ ሕግ አንቀጽ 284 እና 285

እስከ 6 አመታት በእስራት ለአንድ በሴት ብልቶች ላይ ጉዳት የሚያደርስ ድርጊት ወይም ዘላቂ የሆነ
በብልቶቹ ላይ ለውጥን የሚያመጣ ድርጊቶችን ለሚፈጽም በሙሉ።

የሴት ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊት መከልከል ወይም ሕግ ወጥ ድርጊት መሆኑ
ዋናው አላማ ልጃገረዶችን ከየሴት ውጫዊ በልት መቁረጥ ድርጊት ለመጠበቅ ነው።

የጤና ባለሙያዎችና የአጸደ መዋለ ሕጻናት ሰራተኛች፤ የልጆች ደሕንነት ጠባቂ ሰራተኛች፤ማህበራዊ
ግንኙነት አገልግሎች ሰጪዎች፤ የጤናና የማስታመም አገልግሎትን ሰጭዎች፤በትምሕርት ቤት አገልገሎት
ሰጭዎች፤ከትምሕርት ሰአት በሁላ አገልገሎት ሰጭ ሰራተኛች(ኤሰኤፉ)፤የእምነት ተቌማት በገንዘብ ወይም
በእስራት እስከ 1 አመት ድረስ እንዲቀጡ ሊየበቃቸው ይችላል ይኸውም የሴት ውጫዊ ብልት መቁረጥ
ድርጊትን ለፖሊስ በማስታወቅ ወይም በሌላ መንገድ ፈልገው ድርጊቱ እንዳይከሰት ከአላደረጉ ነው። ይህም
እንደዚሁ ሐላፊዎችና የሐይማኖት መሪዎች በየእምነት ተቌማት ያሉትንም በዛው መልኩ ይመለከታቸዋል።

እገዳ
በኖርዌ ውስጥ እየኖርሽ የሴት ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድረጊት ቢፈጸምብሽና ወላጆችስ
ይሕንን ድርጊት ማስወገድ ማቆም ይችሉ ከነበረ ወላጆችሽ ሕግን ተላልፈወል። የሴት ውጫዊ
ብልት መቁረጥ ድርጊቱን የፈጸሙትና ይህ ድርጊት እንዲፈጸም በምንም መንገዱ ተባባሪ የሆኑ
ሁሉ በወንጀል ይቀጣሉ። ይሕ ማለት ደግሞ ወላጆሽ ወይም ማንኛውም ሌላ ሰው ለወደ የሴት
ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊት ወደሚፈጸም ሰው በኖርዌ ውስጥም ሆነ ወይንም ከኖርዌ ወጭ
ሊወስዱሽ ፈቃድ የላቸውም።
ከወላጆችሽ ውጭ ከሌላ ሰው ጋር ከሆነ የምትኖሪው እነሱ አንቺ ላይ የሴት ውጫዊ ብልት
መቁረጥ ድርጊት የማስፈጸም ሐላፊነት ያለባቸው መስሎ ሊታያቸው ይችላል። ይሕ ማለት ከነሱ
የሚጠበቅባቸው መስሎ የታያቸውን በማድረግና ማሳየትን ይፈልጉ ይሆናል።
ከአዮቶችሽ ወይም ከሌላ ሰው አንቺ ወይም ወላጆችሽ ከመጡበት አገር በእረፍት ወቅት ትኖሪ
ከሆነ ለየሴት ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊት የመጋለጥ ከፍ ያለ አደጋ ስለአለሽ በተቻለሽ መጠን
በጠባበቅና መጠንቀቅ ያስፈልግሻል።
ሕጉ በተጨማሪም ከዚህ በፊት የነበረ የሴት ውጫዊ ብልት መቁረጥ እንደገና አንዴ ከተነሳ በሁላ
ወደነበረበት መመለስንም ያግዳል። ለምሳሌ አንድ ሴት በወሊድ ምክነያት የተፈታውን ብልትዋን
እንደገና ከወሊድ በሆላ መልሶ መስፋት ሕጋዊ አይደለም።
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አንቀጽ 284 (§ 284). የሴት ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊት

የወን ለኛ መቅጭ ሕግ ከኦክቶበር 1 2015 ምሮ አንድ አዲስ ሕግን አካቶአል። ይሕም የሴትን
ውጫዊ በልት መቁረጥን ድርጊትን የሚያግድ ሕግን ነው። ይህ ሕግ ከዚህ በፊት የነበረውን ልዩ
ሕግ በ1995 የወጣውን የሴት ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊትን የሚያግደውን ሕግ ይተካል።
የሴት ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊት የሚያግደው የወንጀለኛ መቅጫ ሕጉ የሚመለከተው በኖርዌ
ውስጥ የሚኖረውን ማንኛውንም ሰው ይሆናል። ይህማ ማለት ደግሞ ልጃገረዶችን በውጭ አገር
እያሉም የሴት ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊት መፈጸም በፍጹም የተከለከለ ነው።

ድርጊቱ የተፈጸመባት ግለሰብ ለድርጊቱ ፈቃደኛነት ከቅት
አያድንም

ይህን አይነት ድርጊትን እዳይከሰት የመከላከል ግዴታቸው ሙያዊው ከሆነው ሚስጥር ከመጠበቅ
ግዴታቸው የበላይነት ያለው ግዴታ ነው።
ሖኖም ግን የሴት ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊቱ ከአልተፈጸመ ወይንም ለመፈጸም ሙከራ ካልተደረገ ግን
ድርጊቱን ለመግታት አለመነሳቱ አስቀጪ አይሆንም።

አንቀጽ 285 (§ 285) ከፍትኛ የጉዳት ተጽኖ ያስከተለ የሴት ውጫዊ ብለት
መቁረጥ ድርጊት
ከፍትኛ የጉዳት ተጽኖ ያስከተለ የሴት ውጫዊ ብለት መቁረጥ ድርጊት እስከ 15 አመታት ድረስ ሊየስቀጣ
ይችላል።
ከፍትኛ የጉዳት ተጽኖ ያስከተለ የሴት ውጫዊ ብለት መቁረጥ ድርጊት ነው ተብሎ ለመወሰን ድርጊቱ
በተለይ ከዚህ በታች ያሉትን ተጽኖዎችን አስከትሎ እነደሆነ በመመልከት ላይ የተመሰረተ ይሆናል።
ሀ) በሽታ ወይም ስራን የመስራት ብቃትን ማጣትን ይሕም ለማኛውም ያህል የጊዜ መጠን
ያካትታል።
ለ) ሊድን የማችል እንከን፤ስሕተት ወይም አደጋን ከአስከተለ።
ሐ) ሞትን ወይንም አቢይ የሆነ የአከል ወይም የጤና ጉዳትን ከአስከተል።
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የመከላከል ወይም የማስቆም ሃላፊነት
ሂደቱን የመከላከል ወይም የማስቀረት የሴት ልጅ አካለ ወሊድ መቆረጥን የማስቀረት ወይም
የመከላከል ሃላፊነት በተለያዩ በህዝብ እና በግሉ ዘርፍ ላይ ባሉ ተቀጣሪዎች ላይ ወድቁዋል፡፡
አንድ ሰራተኛ አንድ ሴት ልጅ የውጫ ብልት የመቆረጥ አደጋ ከተጋለጠች የማስቆም ወይም
የመከላከል ሃላፊነት በህግ ተጥሎበታል፡፡ ለምሳሌ የህጻናትና የበጎ አድራጎት ባለስልጣናትን ወይም
ፖሊስ በማሳወቅ ።ይህ ሐላፊነት ማንኛውንም ሚሰጥር የመጠበቅ ሃላፊነት ግዴታ ይሰርዛል፡፡
ስለ የሴት ልጅ ውጫዊ ብልት መቆረጥ መመካከር ወይም የውጫዊ ብልት መቆረጥ
አንዳይፈጸም ድርጊቶቸን ማስቀረትን ወይም ማስቀየርን ችላ ማለት የሚያስቀጣ ጥፋት ነው ፡፡
ነገር ግን የውጭ ብልት የተቆርጠ ሰው ሆኖ መገኘት ህገ ወጥነት አይደለም፡፡

መረጃን የማሳታወቅ ሃላፊነት
የውጭ ብልት እንክብካቤን በከፍተኛ ሁኔታ ማጓደል/መተላለፍ ነው፡፡ ውጫዊ ብልት መቆረጥን
ከመከላከል በተጨማሪ የመንግስት እና የግል ሰራተኞች እንክብካቤ ማጓደልን/መተላለፍን ለህጻናት
በጎ አድራጎት አገልግሎት የማሳወቅ ህጋዊ ግዴታ አለባቸው፡፡ እርሶዎ ራስዎ የውጫዊ ብልት
መቆረት ሰለባ ሊጋለቱ ይችላሉ ወይም እህትዎ አደጋ ላይ ልትሆን ትችላች፣ እርሰዎ ወይም የእርሶዎ
ልጆች ክክንወኑ በሁዋላ ተገቢውን የህክምና እርዳታ ባለማግኘት ምክንያት ተጔዳኝ በየሆነ የጤና
መወሳሰብ ችግሮች ሊያጋጥሞዎት ይችላል።

የምክር አገልግሎት እና በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የጤና ምርመራ
ከ2010 አመት ምህረት መርሆ በአገሪቱ ያሉት አውራጃዎች(ኮሚውኖች)በሙሉ የሴትን ውጫዊ
ብልት ወቁረጥ ድርጊቶች ከ30 በመቶ ወይም ከዛ በላይ በተሰራጨበት አገራት ለመጡ ልጃገረዶችና
ሴቶች የማህጸን ምርራ በነጻ አገልገሎት ያቀርባሉ። ይህንን አይነት የምርመራ እድል ወደ ኖርዌ
በገቡ እስከ አንድ አመት በልሞላ ጊዜ ውስጥ ያገኛሉ።
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የሴትን ውስጣዊ ብል መቁረጥ ድርጊትን አብዛኛዎች ለራሳቻው የሚይዙት ሚስጥር ነው።
በደዚህ አይነት ነገርን በሚመለከት የጤና ነርሶችና(ሲስተሮች)ዶክተሮች ብዙ እውቀት እዳላቸውና
በተጨማሪም ደግሞ ሙያዊ ሚስጥርን የመጠበቅ ከፍተኛ በሕግ የተደነገገ አላፊነት እንዳለባቸው
ማወቁ ጠቃሚ ነው። በፈቃደኝነት የነጻ አገልግሎትን የሚሰጡ ድርጅቶችና የመንግስታዊ ተቓማት
ለየሴት ውጫዊ ብልት መቁረጥ ድርጊት እጋለጣለሁ ብለሽ የምትፈሪ ከሆነ እርዳታን ሊሰጡሽ
ይችላሉ። ማንነትሽን በመሸሽግ ለጥያቄዎችሽ መልስ ማግኘት ትችያለሽ

ከእዚሕ እርዳታን ሊገኝ ይቻላል
• የጤና ነርሶች ወይም በትምህርት ቤት ውስጥ ከሚሰሩ የማሕበራዊ ግኑኝነት አስተማሪዎች
ወይም በምትኖሪበት አውራጃ።
• መደበኛ ዶክተርሽ ወይም ሌላ ዶክተር
• የቀይ መስቀል ስልክ ቁጥር - 815 55 201 - እዚሕ ማንነትሽን ሳትገልጪ መደወል ትችያለሽ
• ለልጆችና ለወጣቶች ለችግር ወይም አደጋ ጊዜ የሚደወል (የአላርም )ቁጥር 116 111
• እርግዝናን በሚመለከት በጤና ጣቢያ ከሚገኙ አዋለጅ ነርሶች
• ፖሊስ ለማግኘት 02800 ደውሉ

መግለጫዎችን የምትችልባቸው ድረገጾች
ung.no

seif.no

kjonnslemlestelse.nkvts.no

የጤና ዞኖችና የጤና እርዳታ ቅርበቶች
በያንዳዱ የጤና ዞን በጥቂቱ አንድ የሴቶች ክሊኒክ የሴትን ውጫዊ ብልት መቁርጥ ድርጊት
የተጋለጡ ልጃገረዶችንና ሴቶችን የመከታተል ልዩ ሐላፊነት ያላቸው ይገኛሉ። የንግግር
አገልግሎትን፤ የምርመራ አገልግሎትን፤ የሕክምና አገልግሎትንና በተጨመሪም እንደአስፈላጊነቱ
በተመላላሽ ቀዶ ጥገና አገልግሎተን ይሰጣሉ። ከሴትች ክሊኒኩ በቀጥታ እነሱን ማግኘት ይቻላል
ወይም በዶክተር፤ በጤና ነርስ ወይም በአዋላጅ ነርስ አማካኝነት ወደ ክሊኒኩ መላክ ይቻልል።
በሕግ ተደነገገ ሙያዊ የሆነ ሚስጠር የመጠበቅ ግዴታ አለባቸው እንደዚሁም ጥያቄን መመለሰ
ይችላሉ።

Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
በሰሜን ኖርዌ የዩኒቭርሲቲ ሆስፒታል - ትሩምሰ ። መአከላዊው የማዞሪያው (sentralbord)
ስልክ ቁጥር 77 62 60 00
Haukeland Universitetssykehus, Bergen.
ሐውክላንድ የዩኒቨርሲቱ ሆስፒታል - በርገን መአከላዊው የማዞሪያው (sentralbord)
ስልክ ቁጥር 55 97 50 00 ወይም የማሕጸን ተመላላሽ ክሊኒክ - ስልክ ቁጥር 55 97 42 36
St. Olavs Hospital, Trondheim.
የቅዱስ ኦላቭስ ሆስፒትል - ትሮንዳይም መአከላዊው የማዞሪያው (sentralbord)
ስልክ ቁጥር 75 57 30 00 ወይም የሴቶች ከሊኒክ ስልክ ቁጥር 72 57 12 12
Stavanger Universitetssykehus.
ስታቫንገር የዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል -መአከላዊው የማዞሪያው (sentralbord)
ስልክ ቁጥር 51 51 80 00 ወይም የሴቶች ክሊኒክ ስልክ ቁጥር 51 51 94 10
Oslo Universitetssykehus Ullevål.
ኦስሎ የዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል- ኡልለቮኦል -መአከላዊው የማዞሪያው (sentralbord)
ስልክ ቁጥር 22 11 80 80 ወይም የሴቶች ክሊኒክ ስልክ ቁጥረ 22 11 98 44
Sørlandet sykehus, Kristiansand.
የደቡባዊው አገር ክፍል ሆስፒታል - ክርስቲያንስአንድ
--መአከላዊው የማዞሪያው (sentralbord) ስልክ ቁጥር 38 07 30 00
ወይም የሴቶች ክሊኒክ ስልክ ቁጥር 38 07 30 70
Vestre Viken, Drammen.
የሰሜን ቫኪን - ድራመን መአከላዊው የማዞሪያው (sentralbord)
ስልክ ቁጥር 0325 ወይም የማዋለጃ ክሊኒክ ስልክ ቁጥር 32 80 46 06

ልጆች ራሳቸውን እንዲያውቁ ይርዱ
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ሰውነትዋ የሷነው

ቢሔራዊ ስለ ጥቃና ከባድ ችግሮችን በማሳለፍ ለሚመጣ ጫና የክሕሎት ማእከል

kjonnslemlestelse.nkvts.no
የሴት ውጫዊ ብልት ቆረጣ ድህረ ገጽ

