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ማሕበር  ምትሕግጋዝ   ሆስፒታል  ቫልድፍሪደ  

Förderverein Krankenhaus Waldfriede e.V. 

„ደዘርት  ፍላወር  ሰንተር  ቫልድፍሪደ“  (Desert Flower Center) ብዘለኩም ዓቕሚ  ኪትሕግዙ  

ብትሕትና ንሓትት። ኣባል  ማሕበር  ምትሕግጋዝ   ሆስፒታል  ቫልድፍሪደ  ክትኮኑ ንዕድመኩም። 

ተወሳኺ  ሓበሬታ  ብዛዕባ  ማሕበር  ምትሕግጋዝ   ሆስፒታል  ቫልድፍሪደን  ናቱ  ፕሮጀክትታትን 

ከምኡ'ውን   ናይ  ኣባልነት  ሓበሬታን   ኣብ  ዝስዕብ  ገጽ  ትረኽብዎ፣  www..waldfriede.de 

 

ወፈያ በዚ  ዝስዕብ ኣገባብ  ክበጽሓና ይኽእል: 

-  ናይ  ወፈያ  ፎርሙላ  ኣብ  ዝስዕብ  ገጽ:  www.dfc-waldfiede.de 

- ብቀጥታ  ኣብ  betterplace.org 

www.betterspace.org/P41357 

- ወይ ከኣ ብመገዲ  ባንክ 

Förverein Krankenhaus Waldfriede e.V. 

Bankverbindung:  DKB Bank 

IBAN: DE24120300001020145015 

BIC:  BYLADEM1001 

Verwendungszweck: Desert Flower Center 

 

Desert Flower Center  (ደዘርት  ፍላወር  ሰንተር  ቫልድፍሪደ) 

ሴክሬተሪ  ከምኡ  ኸኣ   ኦፊስ  ዝኽፈተሉ  ሰዓታት:  Haus A, 5 OG 

Koordination & Presse: Haus G, 2. OG  (ኣወሃሃዲን  ሓበሬታን) 

ኣድራሻ:  Argentinische Allee 40,  14163 Berlin-Zehlendorf 

ቴሌፎን: 030 81 810-8582 

ፋክስ: 030 81 810-77151 

ኢመይል:  desertflower@waldfiede.de 

ቴሌፎን  ማአከላይ   ሆስፒታል:  030 - 81 810 -0 

www.waldfiede.de 

 

 

ደዘርት  ፍላወር  ሰንተር  ቫልድፍሪደ  (DFC) 

 www.dfc-waldfriede.de  

ብሳዕቤን  ምኽንሻብ  ንዝተተንከፋ   ደቂ ኣንስቲዮ  ዝወሃብ ሰፊሕን  ሓፈሻዊን   ክንክን  

 

 

ምኽንሻብ  ደቂ ኣንስቲዮ -  ኣብ  ምሉእ  ዓለም  ዘጓንፍ   ጸገም   

 

FGM  ኣሕጺርካ  መጸውዒ  ናይ  "Female Genital Mutilation" ኢዩ።  ምኽንሻብ  ደቂ ኣንስቲዮ  

ዘስካሕክሕን  ኣብ   ብዙሕ  ቦታታት ዝፍጸምን  ባህሊ  ኢዩ። ኣብ  ነፍሲ ወከፍ 11  ሰከንድ  ሓንቲ  

ጓለንስተይቲ  ግዳይ ብባህላዊ  ምኽንሻብ   እያ።  መዓልታዊ  እዚ  ጉድኣት  ኣብ ልዕሊ 8,000  ደቂ 

ኣንስትዮ  የጋጥም። 

 

http://www.betterspace.org/P41357
mailto:desertflower@waldfiede.de
http://www.waldfiede.de/
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ብመሰረት  ኣህጉራዊ  ትካል  ጥዕና  (WHO)  ክሳብ  150  ሚልዮን ዝኣኽላ  ኣዋልድን  ደቂ-

ኣንስትዮን   ግዳይ  ምኽሻብ  ከም ዝኾና  ይሕበር።  ምኽንሻብ  ደቂ-ኣንስቲዮ  (FGM)  ኣብ  

ኣፍሪቃ    ጥራይ  ዘይኮነ: ኣብ  ምሉዕ  ዓለም'ዩ  ዝፍጸም። ኣብ  ጀርመን  ከይተረፈ ኣስታት  50 ሽሕ   

ብምኽንሻብ   ዝተተንከፋ  ደቂ-ኣንስቲዮ  ይነብራ!   ኣብ  በርሊን  ከይተረፈ'ውን  ይርከባ! 

 

አተን  እዚ  ነገር  ዘጋጥመን  ደቂኣንስት   ኣአምራዊ  ጸቕጢ  የጓንፈን።  ሳዕቤን እቲ   ዘጋጥመን  

ኣአምራዊ  ጸቕጢ  ኣብ  ዝተፈላለየ  ጉዳያት  ሂወተን  ሳዕቤን  ይፈጥር። ንኣብነት  ረኽሲ  ኣብ  ከባቢ  

መሸኒተን:  ጸገም  ምቁጽጻር  ሽንቲ: ከምኡ'ውን  ዕንፍሩርን  ቁስሊታትን  የስዕብ።  ብምኽንያት  እዚ  

ጸገማት  ካብ  ሕብረተሰብ  ምንጻል ፣ሕፍረት:  ክሳብ ሞት ዝኣክል  ከስዕብ  ይኽእል።  

 

ኣብ  ሆስፒታል  ቫልድፍሪደ  ክንሹባት ደቀንስትዮ  ካብ  መስከረም  2013  ዝጀመረ   ሕክምናዊን  

ስነ-ኣእምራዊን  ደገፍ  ክረኽባ  ይኽእላ። ኣብኡ  ዝርከብ  ጉጅለ   ዝተፈላለዩ  ሞያታት:  ካብ  

ሰራሕተኛታት   ቫልድፍሪደን   ከምኡ'ውን  ካልኦት  ተሓባበርቲ  ሰብ ሞያ ዝተመስረተ  ኢዩ። 

 

ኣብዚ  ጽሑፍ  ኩሎም   ኣድለይቲ ሓበሬታት:  ዝግበሩ  ሓገዛትን   ተሳተፍቲን   ክርከቡ  ይኽእሉ።  

ፈለማዊ  ርክብ  ንዝምልከት  (እንተተደልዩ'ውን  ብምስጢራዊ  ኣገባብ)  ዶክተር  ኮርኔልያ  ሽትሩንዝ  

ኣብዝኾነ  እዋን  ክትውከስኣ  ትኽእላ።  ተወሳኺ  ሓበሬታትን  ደገፋትን   ብዝምልከት'ውን  

ክትውከስኣ  ትኽእላ።  ተወሳኺ  ሓሳባት  ምስዝህልወክን  ከተካፍላና  ንዕድመክን። 

 

ኣ ብ  ቁልዕነት  ዘጋጠመካ:  ኣይትርስዖን  ኢኻ 
 

ብመሰረት ኣህጉራዊ  ትካል  ጥዕና  (WHO)  ኣብ  ነፍሲ-ወከፍ 11  ሰከንድ  ሓንቲ  ጓለንስተይቲ  

ብሰንኪ  ምኽንሻብ   (FGM) ትህሰ።  ሓግዙና  ምእንቲ  ክንሕግዝ! 

 

ዝወሃብ  ደገፍ  (Das Angebot) 

ነተን ነዚ ሽግር ዘጋጠመን ደቂ-ኣንስትዮ ናብ ዝሓሸ  ኩነታት ሂወት ንምስግጋር:  ካብ 11 መስከረም 

2013 ጀሚሩ „ደዘርት ፍላወር ሰንተር ቫልድፍሪደ" (DFC) ኣብ ሆስፒታል ቫልድፍሪደ ተከፊቱ። ኣብ 

ቭየና  ከም ዝርከብ ናይ „ደዘርት ፍላወር ፋውንደሽን“ ተሓባባሪ ሆስፒትል  ነቲ  ሽግር ደቀንስቲዮ ኸኣ 

ኣስፊሑ ይምልከቶ። እቲ  ንዕኡ  ዝማዕበለ  ሜላ ኸኣ ፍልይ ዝበለ ኣገባብ ኢዩ። 

 

ኣብ „ደዘርት ፍላወር ሰንተር ቫልድፍሪደ" (DFC) ዝተፈላልለዩ ምኩራት ሞያውያን ይርከቡ። እዞም 

ሞያውያን ከኣ ኣዝዮም ምኩራት ሓካይም ማህጸን: ክኢላታት ምንቅስቓስ ኣካል: ሓኪም  ስነ- ኣአምሮ:  

ከምኡ'ውን ሰራሕተኛ  ማሕበራዊ  ኣገልግሎት ይርከብዎም። ሓደ  ተሓባባሪ ጉጅለ  ኸኣ ኣብ ቫልድፍሬደ 

ሆስፒታል  ንዝወሃብ ኣገልግሎት ደገፋት ይህብ። 

ሳላ ናይ ነዊሕ ዓመታት ተሞክሮ ኣብ  ሕክምና  መዓናጡን ማህጸንን ብሰንኪ ምኽንሻብ ናይ ሽንቲ  

ምቁጽጻር  ጸገም ዘለወን ደቒኣንስትዮ ፍሉይ መጥባሕቲ ክረኽባ ይኽእላ እየን። እቲ  ጉጅለ ሓካይም  ካብ  

ካልኦት  ክኢላታት መጥባሕቲ  ተወሳኺ  ደገፍ  ይረክብ። 

  

ብተወሳኺ ሆስፒታል ቫልድፍሪደ ብምኽንሻብ  ንዝትተንከፋ ደቀንስትዮ  ሕክምናዊን  ስነ-ኣእምራዊን  

ኣገልግሎ ንምሃብ  ዘብቅዕ  ስልጠና ይህብ። ካብ ምኽንሻብ  ንምክልኻል ከኣ ሓፈሻዊ  ኣስተምህሮታትን  

ንቕሓትን  ይውፊ። 

 

እቲ  ጉጅለ  ብ2016  ዓመተ-ምህረት  ሉኢዘ-ሽሮደር  ዝተሰመየ  ሜዳልያ  ካብ  ፓርላመንት  ናይ  

በርሊን  ተሸሊሙ። 

 

ተወካሊት  (Die Schirmherrin) 
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ተወካሊት  ናይ „ደዘርት ፍላወር ሰንተር“ ቫልድፊሪደ እታ ህብብቲ  ሞደልን  ፍልይቲ-ኣምባሳደር 

ሕቡራት ሃገራትን  ዝነበረት  ዋሪስ ዲርየ እያ። ዋሪስ ዲርየ  ካብ 2002  ጀሚራ ንመሰል ኣፍሪቃውያን  

ደቀንስትዮ  ከምኡ'ውን  ኣንጻር  ባህላዊ  ምኽንሻብ  ትቃለስ። 

 

ሓላፊ  ሕክምና (Die medizinische Leitung) 

ኣመሓዳሪ „ደዘርት ፍላወር ሰንተር“ ቫልድፊሪደ  ላዕለዋይ-ሓኪም ዶክተር  ሮናልድ  ሸረር ኢዩ። አዚ  

ብሃገራዊን  ኣህጉራዊን  ደረጃ  ዝተፈልጠ  ናይ መዓናጡ  ክኢላ  ካብ ነዊሕ  ዓመታት ኣትሒዙ  ኣብ  

ጉዳይ  ምኽንሻብ (FGM) ሰሪሑ ኢዩ። 

 

ወጻኢታት (Kosten) 

ብምኽንያት ምኽን ሻብ  ንዝግበር ኦፐረሽን ነተን   ኣብ ጀርመን  ውሕስነት (ኢንሹራንስ)  ሕክምና 

ዘለወን  እቲ ናተን   ኢንሹራንስ  ይኽፍለለን።   ውሕስነት ወይ ኢንሹራንስ ዘይብለን  -  ንኣብነት  

ካብ ኣፍሪቃ  ሃዲመን  ንዝመጻ  - ሕክምናዊ  ሓገዝ  ክሓታ  ይኽእላ። 

 

ኣመጻጽኣ ገንዘብ (Die Finanzierung) 

እቲ ኣብ 2013 ዝተመስረተ ማሕበር  ምትሕግጋዝ   ሆስፒታል  ቫልድፍሪደ  ሕክማናዊን  ስነ-

ኣእምራዊን  ደገፋት  ንምሃብ  ናይ ገንዝብ ሓገዛት  ካብ ዝተፈላለዩ  ምንጭታት ይሓትት። „ደዘርት 

ፍላወር ሰንተር“  ንመጻኢ'ውን  ንነዊሕ  ዓመታት  ኣገልግሎቱ  ንኽውፊ  ናይ ገንዘብ ወፈያታት 

የድልዮ። 

 

ኣገልግሎት  ሓበሬታ (Das Informationsangebot) 

ፈለማዊ  ኣፍልጦ  ብዛዕባ ምኽንሻብን (FGM)  ሳዕቤኑን  ከምኡውን  ንህቦም  ኣገልግሎት  ዘርእዩ  

16  ሰሌዳትታ  ኣብ  ፓርክ  ናይ  ሆስፒታል  ቀሪብና  ኣለና። እዚ  ሓበሬታ ንነፍሲ-ወከፍ   ክፈልጥ  

ዝደሊ (ከምኡ'ውን  ተመሃሮ)  ክፉት'ዩ። 

ተወሳኺ  ሓበሬታ ኣብ  www.dfc-waldfriede.de ይርከብ። 

 

ዝወሃብ  ሕክምናዊ   ኣገልግሎት  (Das Leistungsspektrum) 

ንብድሕሪ  ምኽንሻብ  ዘጋጥም  ሽግራት  ንምድሓን  ዝወሃብ  ሕክምናዊ  ኣገልግሎት:   

 - በሰላታት 

 - ኣብ  መሸኒትን መዓንጣን  ዘጓንፍ  ቁስሊ 

 - ኣብ  መሸኒትን ፍሕኛን ዘጓንፍ  ቁስሊ 

 - ማህሰይቲ ጅማውቲ መቀመጫ 

 - ጸገም ምቁጽጻር  ሽንቲን ቀልቀልን 

 

መጥባሕታዊ  ጽገና (Plastische Chirurgie) 

ብምኽንሻብ  ንዝተሃሰየ  ክፋል  ምጽጋን  ከምኡ'ውን  ግዳማዊ  ኣካል  መሸኒት  ምሕካምን 

ስነ-ኣእምራዊ  ክንክንን  ሓፈሻዊ ምኽሪን 

 -  ናይ  ልዝብ  ኣገልግሎት 

 - ስነ-ኣእምራዊ   ደገፍ ኣብ  ግዜ  ሕክምና 

 

ጉጅለ  ምትሕግጋዝ   (Selbsthilfegruppe) 

 - ወርሓዊ  ርክብ 

http://www.dfc-waldfriede.de/
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 - ፊዝዮተራፒ:  ምንቅስቓስ  ኣካል   

 - ሓባራዊ  ልዝብ  (ብሓገዝ  ኣስተርጎምቲ) 

 

ሓፈሻዊ ሓበሬታ: ኣስተምህሮ: ሓድሽ መልአክቲ  (Hintergrunde, Aufklärung, Aktuelles) 

 - www.dfc-waldfriede.de 

 - www.facebook.com/dfcwaldfriede 

 - www.instagram.com/desertflowerberlin 

 - www.instagram.com/HopeAfterFGM 

 

ጉጅለ  „ ደዘርት ፍላወር ሰንተር“ (DFC) ኣብ ቫልድፊሪደ ሆስፒታል 

ሓላፊ 

ዶክተር  ሮናልድ  ሼረር: ሓላፊ ሓኪም ናይ "ማእከል መጥባሕቲ መዓንጣን ማህጸንን": ፍሉይ ክኢላ 

መጥባሕቲ ከስዒን ጨጐራን: ፕሮፈሰር ናይ ሕክምና መዓናጡ: ኤሮጳዊ ፍሉይ ክኢላ ሕክምና መዓናጡ 

(ESBQ):  ሓላፊ ሕክምና ሆስፒታል ቫልድፍሪደ: ፕረዚደንት ደዘርት ፍላወር ፋውንደሽን ኣብ ጀርመን 

 

ኣወሃሃዲት ሕክምናን:  ዝኽፈተሉ  ሰዓታትን 

ዶክተር  ኮርነልያ ሽትሩንዝ: ላዕለወይቲ ሓኪም: ፍልይቲ ክኢላ መጥባሕቲን  መጥባሕቲ ሰራውርን: ዋና 

ጸሓፊት ደዘርት ፍላወር ፋውንደሽን ኣብ ጀርመን 

 

ክፍሊ  ሕክምና  መዓናጡን  መቐመጫን 

ዶክተር  ቶርስተን  ኡንግላውበ: ሓላፊ ላዕለዋይ ሓኪም: ፍሉይ ክኢላ መጥባሕቲ ከስዒን ጨጐራን: 

ኤሮጳዊ ፍሉይ ክኢላ ሕክምና መዓናጡ (ESBQ) 

 

ክፍሊ  ሽንቲን  ማህጸንን 

ዶክተር  ፍሎርያን  ምዩለር - ላዕለዋይ ሓኪም:  ፍሉይ ክኢላ  ሕክምና ደቀ-ንስትዮን  መውለዳንን 

 

ስነ-ኣእምራዊ  ምኽርን  ደገፍን  

ኤቨሊን  ብሬንዳ - ኣማኻሪት  ደቀንስትዮ ዝተኸንሸባ 

ኒኮል  ዲትቫልድ - ሓኪም ስነ-ኣእምሮ: ባህላዊ-ሕክምና  ስነ-ኣእምሮ 

ፈርሕያ  መሓመድ - ኣማኻሪትን  ኣስተርጓሚትን 

ኒና  ትሳን - ኣስተምህሮ ማሕበራዊ ስራሕ 

 

ተሓጋገዝቲ  ኣካላት 

 - ክፍሊ  መጥባሕቲ-ጽገና   

 - ዶክተር  ኡቨ  ፎን  ፍሪቸን: ሓላፊ ሓኪም  ክሊኒክ መጥባሕታዊ ጽገና: 

 - HELIOS ክሊኒኩም ኤሚል ፎን ቤሪንግ: በርሊን 


