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معلومات للمريض حول ختان اإلناث

عندما تقابل القابلة يف عيادة القابالت سواء خالل أخذ عينة من خاليا الرحم 

أو للحصول عىل نصائح حول وسائل منع الحمل، قبل أو أثناء أو بعد الحمل، 

فلديك إمكانية طرح أفكارك وأسئلة حول ختان اإلناث. لدى القابلة واجب 

كتامن الرسية. كام أن املرتجم أيضا ملزم بواجب الكتامن. 

عادة ما تطرح القابلة السؤال: هل أنت مختونة. ميكنها أيضا استخدام 

كلامت أخرى كسنة أو مقطوعة أو مقصوصة أو التقاليد أو أجريت لك 

عملية أو قُطع عضوك األنثوي. يتم طرح السؤال ليك تتمكني من الحصول 

عىل الدعم الطبي و/أو النفيس من املختصني إذا كان لديك مشكل أو عدة 

مشاكل بعد الختان.

إذا مل تطرح القابلة عليك السؤال فمن الجيد أن تخبريها بأنك مختونة 

وتخربيها أيضا عن أي مشاكل تعانني منها جراء ذلك، حيث تحاول القابلة 

دامئا مساعدتك. 

من املهم معرفته!
غري مسموح ملن يقيم يف السويد بالقيام بأي نوع من الختان. يرسي القانون حتى إذا ما تم الختان يف دولة أخرى. 

قد تصل عقوبة من يخالف القانون بالسجن ل 10 سنوات. 

يتم خياطة التشققات والقطع خالل الوالدة لكن جعل فتحة املهبل ضيقة غري مسموح به.  

إذا كنت تظن بأن طفلك أو أي طفل آخر سيتعرض للختان فريجى االتصال مبصلحة الخدمة االجتامعية يف بلديتك أو 

مبركز الرعاية الطبية لألطفال أو عيادة القابالت ملزيد من املعلومات والدعم. 



قد تتضمن املشاكل الشائعة:
يصعب التبول أو قد يأخذ وقتا طويال أو يكون التبول مؤملا  •

تعانني من التهاب متكرر يف املسالك البولية  •

مشاكل يف الدورة كأن يصعب خروج الدم  •

أن تبقى الدورة ألكرث من 7  أيام أو أن تكون مؤملة  •

املهبل ضيق ملامرسة الجنس أو أن يكون الجامع مؤملا  •

تعانني من مشاكل جنسية أخرى  •

املهبل ضيق إلنجاب األطفال  •

الحاجة إىل الحديث عن تجربتك عن الختان أو بعده  •

ميكن للقابلة أن تقرتح عليك التايل:
معلومات ومعارف حول شكل املهبل غري املختون وأنواع الختان   •

فحص للمهبل  •

معلومات عن عملية الفتح  •

معلومات عن األخطار املحتملة أثناء الحمل والوالدة  •

محادثة عن أسئلتك وأفكارك حول هذا التقليد  •

 Amel حجز موعد مع طبيب بعيادة القابالت أو تحويلك لطبيب نسايئ بعيادة  • 

Södersjukhuset مبستشفى

 Amel عيادة
تستهدف عيادة Amel النساء الاليت عشن تجربة الختان. يعمل هنا أطباء مختصون يف األمراض النسائية 

وقابالت ومرشدين. ميكنك بعيادة Amel الحصول عىل املساعدة من خالل العالج الطبي أو الجراحي أو حتى 
العالج من خالل الحديث. 

ميكنك أن تتصل بنفسك )دون الحاجة لتحويل مع عيادة أخرى( أو حجز موعد بعيادة Amel مبستشفى 
.Södersjukhuset

08-616 27 00 الهاتف:  

من االثنني إىل الجمعة من الساعة 8.00 إىل 12.00 ومن 13.00 إىل 15.00  أوقات استقبال املكاملات الهاتفية:  
الجمعة من الساعة 8.00 إىل 12.00  



مأخوذ 01-03-2019 من وحدة الرعاية الطبية 
لألمهات، منطقة ستوكهومل 




