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Okaleczanie żeńskich narządów płciowych 
Światowa Konfederacja Fizjoterapii sprzeciwia się wszelkim formom okaleczania żeńskich narządów płciowych 
(FGM). Okaleczanie żeńskich narządów płciowych jest naruszeniem podstawowych praw dziewcząt i kobiet, 
w tym prawa do życia, prawa do integralności fizycznej i prawa do zdrowia. W przypadku braku konieczności 
medycznej, okaleczenie żeńskich narządów płciowych naraża dziewczęta i kobiety na zagrożenie zdrowia i 
życia. Co więcej, jest to sprzeczne z Konwencją ONZ o prawach dziecka i podstawową zasadą etyczną, by „nie 
szkodzić.” 1, 2Światowa Konfederacja Fizjoterapii postuluje, aby osoby prowadzące fizjoterapię były świadome, 
że praktyka ta ma poważne konsekwencje dla zdrowia fizycznego i psychicznego.  

Okaleczanie żeńskich narządów płciowych, często określane jako „obrzezanie kobiet,” obejmuje wszystkie 
zabiegi polegające na częściowym lub całkowitym usunięciu zewnętrznych żeńskich narządów płciowych lub 
innym uszkodzeniu żeńskich narządów płciowych z powodów kulturowych, religijnych lub innych 
nieterapeutycznych. Światowa Konfederacja Fizjoterapii zdaje sobie sprawę, że zmiana tej praktyki może 
wymagać czasu i dużej wrażliwości na przyjęte kulturowo normy, ale należy dołożyć wszelkich starań, aby 
chronić dziewczęta i kobiety przed okaleczeniem żeńskich narządów płciowych oraz edukować i modyfikować 
zachowania, aby doprowadzić do ich eliminacji. 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wraz z wieloma organizacjami międzynarodowymi, w tym Światową 
Konfederacją Fizjoterapii, podtrzymuje pogląd, że nie ma uzasadnienia dla okaleczania żeńskich narządów 
płciowych. 3 

Chociaż w ciągu ostatnich dziesięcioleci globalne rozpowszechnienie okaleczania żeńskich narządów 
płciowych zmniejszyło się, szacuje się, że 200 milionów żyjących dziś dziewcząt i kobiet przeszło okaleczenie 
żeńskich narządów płciowych.4 

Światowa Konfederacja Fizjoterapii uznaje ważną rolę, jaką Międzynarodowa Organizacja Fizjoterapeutek 
Zdrowia Kobiet odegrała w podnoszeniu świadomości na ten temat. Światowa Konfederacja Fizjoterapii w pełni 
popiera swoje stanowisko w sprawie okaleczania żeńskich narządów płciowych. 5 

Ponadto Światowa Konfederacja Fizjoterapii wspiera: 

• globalną strategię mającą na celu powstrzymanie pracowników służby zdrowia przed okaleczaniem 
żeńskich narządów płciowych 1 

• wspólne oświadczenie polityczne WHO / UNICEF / UNFPA w sprawie okaleczania żeńskich narządów 
płciowych promujące rozwój polityki i działania na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym 1 

• deklaracje kairską w sprawie eliminacji okaleczania żeńskich narządów płciowych 6 

• Oświadczenie Światowego Stowarzyszenia Lekarzy w sprawie okaleczania żeńskich narządów 
płciowych i jego Rezolucja w sprawie przemocy wobec kobiet i dzieci7 

• Oświadczenie Międzynarodowej Konfederacji Położnych w sprawie okaleczania żeńskich narządów 
płciowych8 

• kampania „Porzuć okaleczanie żeńskich narządów płciowych”9 

Światowa Konfederacja Fizjoterapii wzywa wszystkie organizacje członkowskie do przyłączenia się do 
krajowych i międzynarodowych wysiłków w celu przeciwstawienia się tej praktyce i jej wyeliminowania oraz 
uważa, że tylko dzięki międzynarodowej współpracy wysiłki na rzecz wyeliminowania okaleczania żeńskich 
narządów płciowych zostaną zrealizowane. 
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Glossary (https://world.physio/resources/glossary) 

Female genital mutilation 
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