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    وەزارەتی کاروباری کۆمەاڵیەتی و تەندروستی

 ڕێنمایی

  ٢٤٢/٢١٠٢ژمارە 

 وەزارەتی کۆمەاڵیەتی و تەندروستی

 

         ٢١/٠/٢١٠٢ 

 

 

 کوڕان ناپزیشکی ڕێنمایی وەزارەتی کاروباری کۆمەاڵیەتی و تەندروستی سەبارەت بە خەتەنەکردنی 

 

 

یان کولتووری ئەو کردەوەیە بکرێت، کە چەرمی پێشەوەی هۆکاری ئایینی مەبەست لە خەتەنەکردنی ناپزیشکی ئەوەیە کە لەبەر 

بەپێی . بایەخی ئایینی خەتەنەکردنی کوڕ شتێکی سەرەکیە دالە ناو جوولەکەوە موسڵمانان. بە بڕین الدەبرێت( زەکەر)چووکی کوڕ 

 . دەکرێتخەتەنە  وڕک ٤١١سااڵنە زیاتر لە  ر هۆکاری ئایینیلەبەخەماڵندنەکان لە فینلەندا 

   

بەپێی تێگەیشتنی پسپۆڕانی ئەوروپی، خەتەنەکردنی کوڕان بە بیرکردنەوەی ڕێگری کردنی پێشوەخت لە ڕوودانی شتێك لە 

 ٢١٠٤نی لە ساڵی بەپێی ئەو لێکۆڵینەوەیەی کە دەزگای تەندروستی و خۆشگوزەرا. زانستی پزیشکیدا بەپێویست نەزانراوە

بەاڵم زیانی سووك و مامناوەندی . ئەنجامی داوە، زیانی زۆر خراپ کە پەیوەندی هەبێت بە خەتەنەکردنەوە بەدەگمەن دەردەکەوێت

یان کەرەستەی دەردەکەوێت، ئەو شتانەش زیاتر ئەو کاتانە دەردەکەون کە خەتەنەکردنەکە لەدوای تەمەنی شیرخواردنەوە بکرێت، 

وەکو )کاریگەری خراپی درێژیخایەنی خەتەنەکردنی ناپزیشکی . اربهێنرێت یان کەسێکی بێ ئەزموون کارەکە بکاتناخاوێن بەک

 .  لەو پیاداچوونەوە سیستەماتیکانەی کە دۆزراونەتەوە باس نەکراوە( کاریگەری لەسەر سێکس، زیانی دەروونی

 

لەو حاڵەتەدا دەستکاریکردنێکی بێ پرسی سەالمەتی لەشی ئەو  خەتەنەکردنی ناپزیشکی کردەوەیەکە کە پاشگەزبوونەوەی لێ نیە،

بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا دواخستنی خەتەنەکردن بۆ تەمەنی گەورەیی  یان تاکو ئەو کاتەی کە کوڕەکە لە رووی تەمەن و . کوڕەیە

 .   گەشەکردنەوە بتوانێت ڕەزامەندی خۆی بدات بۆ ئەو کارە لە ڕووی ئایینیەوە ئیمکانی نیە

 

دا لەو ڕوونکردنەوەیەدا کە گروپێکی کارکردن کە لەالیەن ٢١٠٢پێویستکردنی دانانی یاسا بۆ خەتەنەکردنی کوڕان لە ساڵی 

وەزارەتی کۆمەاڵیەتی و تەندروستیەوە دانرابوو  بە کۆدەنگی پێشکەشی کرد ئەوە بوو کە وترا، پێویستە خەتەنەکردنی کوڕان کە 

یاداشتی گروپی کاری وەزارەتی )ەکرێت بە چەند مەرجێکی دیاری کراو ڕێگای پێ بدرێت بەهۆکاری ئایینی و کوڵتووریەوە د

ئامانج لە دانانی مەرجەکانیش ئەوە بوو کە دڵنیایی بدرێت لەسەر ئەوەی کە کردەوەکە لە (. ٢١١٢٠٢٢کۆمەاڵیەتی و تەندروستی 

  . هەلومەرجێکی بێ مەترسی دەکرێت

 

چ واڵتێکی جیهاندا قەدەغە نەکراوە، هیچ ڕێکەوتننامەیەکی نێونەتەوەییش نیە کە بەشێوەیەکی خەتەنەکردنی ناپزیشکی کوڕان لە هی

دا کۆبوونەوەی گشتی پەرلەمانتارەکانی ئەنجومەنی ئەوروپا لەو ڕاپۆرتی بڕیارەکەیدا ٢١٠٢لە پایزی . بنەڕەتی قەدەغەی بکات

ی پزیشکیەوە زانستە پزیشکیەکان و هەلومەرجەکانی تر دیاری ئەوەی پەسەند کرد کە هەر یەك لە واڵتانی ئەندام خۆیان لە ڕوو

 .  بکەن بۆ ئەنجامدانی خەتەنەکردنی ناپزیشکی کوڕان

 

وەزارەتی کاروباری کۆمەاڵیەتی و تەندروستی ئەم ڕێنماییەی الی خوارەوە دەدات بۆ کاری خەتەنەکردنی کوڕان کە بەهۆی 

 ٠١تەمەنیان لەخوار خەتەنەکردنی چەرمی پێشەوەی زەکەری ئەو کوڕانە کە ئەم ڕێنماییە دەگونجێنرێت بۆ . پزیشکیەوە نیە

  سااڵنەوەیە و لەبەر هۆی ناپزیشکی خەتەنە دەکرێن

 

 ئەو کەسەی کە خەتەنە دەکات

 . خەتەنە کردن تەنها دوکتۆرێك دەتوانێت بیکات کە بەشێوەی یاسایی ڕێگای پێ درابێت

 

ئەو ڕێسایانەی کە تایبەتن بە کارمەندە پیشەییەکانی خزمەتی تەندروستیەوە لە کاتی ئەنجامدانی خەتەنەکردنی ناپزیشکیشدا 

 . دەگونجێنرێن

 

 زانیاری وەرگرتنی دایك و باوکان

دوکتۆر پێش ئەوەی خەتەنەکردنەکە ئەنجام بدات بەپێی پێویست زانیاری لەسەر سروشتی خەتەنەکردنەکە بدات بە پێویستە لەسەر 

دایك و باوك یان سەرپەرشتیاری منداڵەکە، هەروەها لەسەر کاریگەریەکانی و ئیحتمالی هەبوونی زیانەکانی هەروەها لەسەر ئەوەی 

و باوك یان سەرپەرشتیاری منداڵەکە دەتوانن دوای ئەوەی هەموو شتەکانیان بۆ ڕوون دایك . کە ئەو کردەوەیە پاشگەزبوونەوەی نیە

   .  کرایەوە ئینجا ڕەزامەندی بدەن بۆ ئەنجامدانی خەتەنەکردنەکە
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 ڕەزامەندی دایك و باوك یان سەرپەرشت

 

لە  ٢بەپێی مادەی . خۆیان بدەن مەرجی ئەنجامدانی خەتەنەکردن ئەوەیە کە سەرپەرشتەکانی کوڕەکە لەسەر کاغەز ڕەزامەندی

تایبەت بە بەخێوکردن و مافی چاوپێکەوتن لەگەڵ منداڵ، سەرپەرشتەکانی منداڵەکە پێکەوە بەرپرسیارن لەو ( ٢٦٠/٠٢١٢)یاسای 

ئەگەر منداڵەکە دوو سەرپەرشتی هەبوو، ئەوسا دەبێت هەر دوو سەرپەرشتەکە . کارانەی کە تایبەتن بە بەخێوکردنی منداڵەکەوە

ئەگەر هاتوو یەکێك لە سەرپەرشتەکان دژایەتی خەتەنەکردنەکە بکات، . بەنوسراو ڕەزامەندی خۆیان بدەن بۆ خەتەنەکردنەکە

 . ئەوسا نابێت کردەوەکە ئەنجام بدرێت

   

 گوێگرتن لە ڕاوبۆچوونی کوڕەکە

لەسەر خەتەنەکردنەکەو کاریگەریەکانی دەبێت بەپێی پێویست  قسە لەگەڵ کوڕەکە بکرێت وبە خەتەنەکردنەکە  سەبارەتپێویستە 

 .  بەو شێوەیەی کە لەگەڵ ئاستی تەمەنیدا دەگونجێت زانیاری پێ بدرێت

 

ئەگەر کوڕەکە لەسەر بنەمای تەمەنی و ئاستی گەشەکردنی خۆی توانای هەبێت کە لە مانای خەتەنەکردن تێ بگات و ئینجا بڵێت من 

 . ویستی ئەوەوە بە زۆر خەتەنە بکرێتنامەوێت خەتەنە بکرێم، نابێت بەپێچەوانەی 

 

 کەمکردنەوەی ئازار و هەلومەرجەکانی خەتەنەکردن 

 . خەتەنەکردن دەبێت بە ئازارشکاندن ئەنجام بدرێت، کە دوکتۆر جێبەجێی دەکات

 

ئەنجام بدرێت و هەروەها دەبێت هەلومەرجەکانی ( تەعقیم کراو)پێویستە خەتەنەکردن لە هەلومەرجی خاوێنکراودا 

 .  نەشتەرگەریەکە لە ڕووکانی تریشەوە وەکو پێویست بێت

 

 خەرجیەکانی کردەوەکە

 .  راوەرخان کپارەی بۆ تەخەتەنەکردنی ناپزیشکی کوڕان ناچێتە چوارچێوەی خزمەتی تەندروستی گشتیەو کە 

 

 لە کۆتاییدا
ی ڕێکەوتنی گشتی تایبەت بە مافەکانی مندااڵن، ئەو واڵتانەی کە ڕێکەوتنەکەیان کردووە کار بۆ ئەوە دەکەن (٢) ٢٤بەپێی مادەی 

کە بە کاریگەرترین و گونجاوترین جۆری کردەوە هەرچی ئەو نەریتە کۆنانە هەیە کە زیان دەگەیەنێت بە تەندروستی مندااڵن 

 . نەهێڵن

  

ەوە دەکات کە خەتەنەکردنی ناپزیشکی کوڕان کەم بکرێتەوە، ئەویش بە بە گفتوگۆ و دیالۆك کردن لەگەڵ کۆمەڵگە فینلەندا کار بۆ ئ

ئەو باڵکراوە زانیاریە فەرمیانەی کە دەدرێن بە کۆچبەران و داواکارانی پەنابەری زانیاری تێ دەکرێت سەبارەت بە . ئایینیەکان

 .   شکی کوڕان، کاریگەریەکانی و ئەگەری زیانەکانیمەرجەکانی ئەنجامدانی خەتەنەکردنی ناپزی
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