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 الجامعي في برلين. Charitéهو مستشفى تعليمي أكاديمي تابع لمشفى  Waldfriedeمستشفى 

 .(FGMبعد تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ) عرض الرعاية الشاملة للنساء

 مشكلة عالمية -تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 

  FGM  "ثانية يتم تشويه فتاة عن طريق ما يسمى بختان  11كل  ر,وهي طقوس قاسية ولسوء الحظ واسعة االنتشا -هذا االختصار يعني "تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

 .فتاة هذا المصير 8.000كل يوم تتشارك  .طقوسي لألعضاء التناسلية األنثوية

مليون امرأة وفتاة. ال يحدث تشويه األعضاء التناسلية األنثوية فقط في البلدان األفريقية،  150يتم ختان  ،(WHO)  في جميع أنحاء العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية

 .ي برلينأيضا ف !من ضحايا تشويه األعضاء التناسلية 50.000حتى في ألمانيا يعيش حوالي  ولكن في جميع أنحاء العالم.

غالباً ما تكون العواقب هي االلتهابات في منطقة األعضاء التناسلية، السلس البولي، مشكلة و تؤثر على بقية حياتهن بشكل كبير الضحايا يعانين من صدمة عميقة. التجربة
 .الناسور، التي تؤدي إلى العزلة االجتماعية، أو شعور بالعار أو حتى الموت

يتكون فريقنا  . 2013 أيلول عامتتلقى النساء اللواتي يعانين من تشويه األعضاء التناسلية األنثوية المساعدة والرعاية النفسية واالجتماعية منذ  Waldfriedeفي مستشفى 

 ين.ن خارجينيتعاوموشركاء  Waldfriede متعدد التخصصات من الموظفين في شبكة

 .Dr. med الطبيبة المختصة المنسقة الطبية، دون ذكر االسم، ستكونأيضا اتصال، ألول  في عرضنا. نقاطالفي هذا المنشور، ستجد جميع األطراف المعنية وأهم 
Cornelia Strunz المساعدة الذاتية صل للحصول على مزيد من المعلومات ومجموعةتواأيًضا جهة الفي جميع األوقات. وهي و للجميع ةاحمت . 

 .تلقي اقتراحات لعملنالنتطلع 

 العرض
.  وهو 2013أيلول لعام  11في  Waldfriede مشفى في Desert Flower Center تم افتتاح المتضررات،من نوعية الحياة المفقودة إلى النساء  جزءمن أجل إعادة 

 .المطور فريد من نوعه حتى اآلن المفهومفإنه يتناول بشكل شامل مشاكل النساء المختونات. هذا في فيينا،   Desert Flowerيعتبر مشفى تعاوني مع منظمة

 مجموعة مساعدة ذاتية فيباإلضافة لوخدمة اجتماعية  نفسيين،أخصائيين الفيزيائي، يوجد أخصائيين في العالج  الحوض،باإلضافة إلى جراحين متخصصين في جراحة 
Waldfriede (DFC) يعانين من السلس البولي يمكن للنساء اللواتي  والحوض،التخصص طويل األمد في جراحة األمعاء . بفضل من أجل رعاية إضافية وتكميلية للنساء

 .في مجال الجراحة التجميلية الشريك المتعاونمن قبل  الطبي ويدعم الفريق. نتيجة الختان أن يحصلن على عمليات خاصة جًدا

 .النفسي االجتماعي لضحايا تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وهو يهتم بالتوعية والوقايةفي مجال العالج الطبي و التدريب Waldfriede كما يقدم مستشفى

 .من مجلس النواب في برلين Louise-Schroederمع ميدالية  2016تم تكريم الفريق في عام 

 الراعي
Desert Flower Center Waldfriedeراعية مركز  هي واريس ديري  النموذج السابق والسفير الخاص لألمم المتحدة ،  ، قامت بحملة من أجل 2002منذ عام  

 حقوق النساء األفريقيات وطقوس الختان مع منظمة دزرت فلور.

 اإلدارة الطبية

المعترف به وطنيا ودوليا  والشرجالكولون ، أخصائي أمراض Roland Schererهو كبير األطباء الدكتور  Desert Flower Center Waldfriede (DFC)رئيس 

 .تشويه األعضاء التناسلية األنثوية لسنوات عديدة موضوع والذي كان يعمل على

 التكاليف
 .في ألمانيا نالمؤمن عليه اتضييقوم بتحمل تكاليف جراحة تشوه األعضاء التناسلية األنثوية التأمين الصحي القانوني والخاص للمر

 .النساء اللواتي هربن من اإلجراءات القاسية في إفريقيا على سبيل المثال، يمكنهن أن يعتمدن على الدعم المالي لمعالجتهن -ن األشخاص غير المؤّمن عليه

 التمويل
التي ستضمن توفر عروضنا تبرعات ال .بجمع األموال للعالج الطبي والنفسي ،2013عام  تي تأسستال ،.Förderverein Krankenhaus Waldfriede e.V ومتق

 .هي موضع ترحيب كبيرلمدى أطول 

 المعلومات
( في ميذالتهذه متاحة بحرية لألطراف المهتمة )بما في ذلك مجموعات ال .لوحة  في حديقة المستشفى الخاصة بنا 16قمنا بإنشاء  الختان وعرضنا، لموضوع ياألول فهملل

 وقت.أي 

  waldfriede.de-www.dfc يالموقع اإللكترونعلى من المعلومات أيضا  دلمزي 

http://www.waldfriede.de/
http://www.dfc-waldfriede.de/
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 مجموعة الخدمات

 عالج المضاعفات وفقا لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية

o الندوب 
o الناسور المهبلي المعوي 
o ناسور مثاني مهبلي 
o   الشرجية عصرةمعضلة الالإصابات 
o سلس البول والبراز 

 الجراحة التجميلية

 إعادة بناء البظر واألعضاء التناسلية الخارجية

 الرعاية النفسية واالجتماعية والمشورة

o المناقشات 
o الدعم النفسي واالجتماعي أثناء العالج الطبي 

  مجموعة المساعدة الذاتية

o اجتماع شهري 
o  اإلشراف العالجي الفيزيائي على عمل الجسم 
o )مناقشات جماعية )مع مترجم 

 الخلفيات، التوعية، األخبار

waldfriede.de-www.dfc 

www.facebook.com/dfcwaldfriede 

deserttlowerberlinwww.instagramcom[ 
www.instagram.com/HopeAfterF6M 

 Waldfriedeفي مستشفى   DFCفريق 

 اإلدارة

Dr. med. Roland Scherer ,  كبير األطباء في„Zentrum für Darm- und Beckenbodenchirugie“ ,أستاذ  .الحشويةوالجراحة  متخصص في الجراحة

 Desert Flower.رئيس مؤسسة  ، Waldfriedeالمدير الطبي لمستشفى  ، (EBSQ) أخصائي أوروبي في طب القولون والمستقيم ،ISCP الفقري،طب العمود 
Deutschland 

 والمشاورة الطبي التنسيق

Dr. med. Cornelia Strunz  ، الدموية األوعية وجراحة الجراحة في أخصائية طبيبة. 

 Desert Flower Deutschland. عام أمين

أمراض الشرج والمستقيم مجال  

Dr. med. Thorsten Unglaube مطبيب أخصائي في الجراحة وجراحة األحشاء، أخصائي أوروبي في طب القولون والمستقي(EBSQ)  

 النساء أمراض مجال

Dr. med. Florian Müller  ,والتوليد النساء أمراض أخصائي ، األطباء كبير 

 المشورة النفسية واالجتماعية والرعاية

Evelyn Brenda  ,مستشارة للنساء المختونات 

Nicole Dittwald  ,فيزيائيممارس غير طبي للعالج الفيزيائي,  عالج أخصائية 

Farhia Mohamed  ,مستشارة ومترجمة 

Nina Zahn معلمة, خدمات اجتماعية , 

 الشركاء المتعاونون

 ,HELIOS Klinikum Emil von Behring ,والبالستيكيةرئيس األطباء في العيادة الجراحة التجميلية , Dr. med. Uwe von Fritschen: الجراحة التجميليةمجال 
Berlin   

http://www.dfc-waldfriede.de/
http://www.facebook.com/dfcwaldfriede
http://www.instagramcom[deserttlowerberlin/
http://www.instagram.com/HopeAfterF6M

