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عيادة النساء األفريقيات
من يمكنها الحضور إلى العيادة؟

تحديد موعد:

هذه العيادة هي للنساء من كافة ْ
األعمار ،الشابات ،الحوامل واألكبر س ًنا
اللواتي تعرضن لختان اإلناث (القطع التقليدي لألعضاء التناسُلية) أو
اللواتي يردن التحدُّث عن ختانهن و/أو إجراء عملية لتصحيح الختان.

أنت ال تحتاجين إلى كتاب إحالة من طبيبك المحلي (العمومي) من أجل
الحضور إلى هذه العيادة.الرجاء اإلتصال هاتفيا بالرقم )03( 8345 3037
أو ( 1800 442 007للمتصالت من الريف) من أجل تحديد موعد.

يُطلق على هذا اإلجراء تسمية فك التقطيب لكننا س ُنشير اليه بأنه عملية
تصحيح الختان ألنه يبدو أن النساء يُفضِّلن هذه التسمية.

ت بحاجة للمساعدة للحصول على موعد ،إتصلي ببرنامج
إذا كن ِ
األسرة والتثقيف بخصوص الحقوق اإلنجابية  FARREPعلى الرقم
.(03) 8345 3036

ت حامالً لكن يجب أن يتم ذلك
يمكنك إجراء عملية تصحيح الختان إذا كن ِ
قبل دخولك األسبوع الرابع والثالثين من حملك.
نحن ال نقوم بأي إجراء جراحي آخر في هذه العيادة.
تفتح هذه العيادة صباح يوم الجمعة مرة كل أسبوعين.

كيف نتعني بكِ
إن عيادة النساء األفريقيات هي عيادة تديرها ممرضات ويعمل فيها
ممرضات صحة نسائية وقابالت قانونيات لديهن خبرة بتقديم العناية للنساء
اللواتي تعرضن لختان اإلناث أو للقطع التقليدي لألعضاء التناسُلية .ستقوم
ممرضة العيادة/القابلة القانونية بالتحدُّث إليك حول قضايا تتعلق بصحتك
وختانك .كما ستتحدَّث إليك حول اإلجراء والتغييرات التي ستشعرين بها
بعد إتمام اإلجراء وتعافيك بعدئذ.
ويمكن أي ً
ضا للممرضة /القابلة القانونية في العيادة تقديم المعلومات والدعم
لك بشأن قضايا الصحة األخرى التي قد تريدين التحدُّث بخصوصها.
تتوافر موظفة من برنامج األسرة والتثقيف بخصوص الحقوق اإلنجابية
( )FARREPمن أجل مساندتك في موعدك.
إذا كان لديكِ بطاقة مديكير فإن هذه الخدمة مجانية .إذا كنت ال تملكين
بطاقة مديكير الرجاء التحدُّث إلى موظفة من برنامج األسرة التثقيف
بخصوص الحقوق اإلنجابية  .FARREPيمكنك اإلتصال بهذا البرنامج
على الرقم .)03( 8345 3058

يمكن لطبيبك العمومي إرسال إحالة عبر الفاكس على الرقم .(03) 8345 3036
ت بحاجة إلى مترجم شفهي في
الرجاء إخبارنا إذا كن ِ
مواعيدك.
ستحصلين على ثالثة مواعيد:
•الموعد األول ــ نتحدث إليكِ ونستفسر عن تاريخك الصحي
•الموعد الثاني ــ نقوم بإجراء عملية تصحيح الختان
•الموعد الثالث ــ نفحصك لمعرفة كيف تشعرين وما إذا كانت عملية
تصحيح الختان تتماثل إلى الشفاء بطريقة جيدة.
ويمكن في بعض الحاالت إجراء عملية تصحيح الختان في موعدك األول.

ماذا سيحدث في مواعيدي؟
ستقوم ممرضة العيادة/القابلة القانونية ِبـ:
•الكشف على ختانك لتحديد نوع عملية تصحيح الختان التي ستحتاجين
إليها
•التحدُّث إليك حول أي مشاكل صحية تعانين منها
ت أنك تريدين عملية لتصحيح الختان ،يمكننا تزويدك
•إذا قرر ِ
بالمعلومات مستعملين الصور إذا كنت تريدين ذلك ويمكننا التحدُّث
إليك حول كيفية إجرائها
•التحدُّث إليك حول التغييرات التي سيتعرض لها جسمك بعد عملية
تصحيح الختان وعن تعافيك بعدئذ.
•إذا كانت لديك مشاكل صحية أخرى يمكننا أن نخبرك عن الخدمات
األخرى وكيفية اإلتصال بها.
•سنراك بعد أربعة أسابيع من اإلجراء لإلطالع على أوضاعك.
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www.thewomens.org.au
ستقوم موظفة برنامج األسرة والتثقيف بخصوص الحقوق اإلنجابية
ِ FARREPبـ:
•مساندة ودعم كل النساء من الثقافات التي تتعرض فيها النساء
لممارسات الختان أحيا ًنا.
•مساعدتك في الحضور إلى موعدك وستبقى معك أثناء موعدك مع
الممرضة.
•مساعدتك في الحضور إلى موعدك وستبقى معك أثناء موعدك مع
الممرضة.
•تزويدك بالمعلومات حول الخدمات المفيدة وكيفية اإلتصال بها في
المستشفى وضمن المجتمع.
•تزويدك بالمعلومات حول الختان والقانون في فكتوريا.
•تقديم المعلومات الصحية لك وإلبنتك.

بيانات اإلتصال
موظفات برنامج األسرة والتثقيف بخصوص الحقوق اإلنجابية FARREP
موجودات من اإلثنين إلى الجمعة ،من  ٩صبا ًحا إلى  ٥مسا ًء.
هاتف(03) 8345 3058 :
بريد إلكترونيfarrep.program@thewomens.org.au :
فاكس(03) 8345 3053 :
أو اتصلي بإحدى موظفات برنامج األسرة والتثقيف بخصوص الحقوق
اإلنجابية  FARREPفي المركز المحلي للصحة ال ُمجتمعية.
إبحثي في موقعنا اإللكتروني عن المزيد من المعلومات:
www.thewomens.org.au/healthinformation

إخالء المسؤولية تقتصر صفحة الوقائع هذه على المعلومات العامة فقط .للحصول على نصيحة محدَّدة حول احتياجات العناية الصحية بك ،يجب أن تسعى للحصول على استشارة من أحد مهنيي الصحة .إن المستشفى الملكي للنساء ال يقبل أي مسؤولية جراء
ت بحاجة إلى العناية الطبية العاجلة ،الرجاء اإلتصال بأقرب قسم طوارئ © .جميع الحقوق محفوظة للمستشفى الملكي للنساء  ٢٠١٦ــ .٢٠١٨
الخسارة أو الضرر الناجم عن االعتماد على صفحة الوقائع هذه بدالً من مراجعة أحد مهنيي الصحة .إذا كن ِ
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