
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتشارات   از  اثرى 
Transgender Infopunt 

 

transgenderinfo.be 
 
 
 

 
 
 

 

 1400  ماه   دى   :بهروزرسانى   آخرین 

 تراجنسیتى  مراقبت 

 

 فرآیند  در  ممکنمراحل  
 چیست؟  جنسیت  تغییر 



 
 

 
 

 

 

متناسب    واقعىام  هویت/احساس  با  من  بدن  که  اممتوجهشده   کامل  طور  به  اکنون  من”
دارد تناسب  تا حدودى  فقط  یا  و  این    .نیست  مىتوانم  با چه کسى  بدانم  دوستدارم  من 

 .“نمایم  مراجعه  مىتوانم کجا   به  دارم که  سؤاالتى  تمام با   و  بگذارم  میان در رااحساسات 

  تراجنسیتى   که  گفته  من  به  من،  بیمار  من،  شاگرد  من،  همسر  من،  دوست  من،  کودك  ”
  تغییر  فرآیند   یک  در  ممکن   مراحل   تمامى   حاوى  که  هستم   اطالعاتى   بهدنبال   من   و  است 

 .“دهم  ارائه  مؤثرترى   حمایت  بتوانم  تا  باشد،  جنسیت 

 دارم  تمایل  و  امکرده   صحبت  بودهاست،  نزدیک  من  به  که  فردى  یا  مشاور  یک  قبال با  من”
تغییرکه یک   از  برنامه  و  دارم  نیستم چه گزینههایى  اما مطمئن  را شروع کنم،    جنسیت 

 .“کنم  شروعباید  کجا 

 مىبینید؟  باال   قولهاى  نقل  از  یکى  در  را  خود شما   آیا 

 دارید؟  سؤاالتى  خود  مراقبتى   برنامه  شروع  مورد  در  هم  شما  آیا 

 .کند  کمک  شما  به  تواند  مى   راهنما  این  صورت  این  در 



 

 
 
 

براى    تراجنسیتى  مراقبت   در  مختلف  احتمالى  مراحل  از  خالصهاى  اطالعات،  راهنماى   این
  ،Infopunt  Transgender  (TIP)  تجربیات  به  توجه  با  .مىدهد  ارائه  را  بزرگساالن
جنسیت    تغییر  برنامه  از  را  چیزى   چه  باید  نمىدانند  مردم  از   بسیارى   که  شدیم  ما متوجه 

  راهنماى   این  .کنند  شروع   را   آن  باید  چطور  و  باشند   داشته   انتظار  درگیر  عوامل  یا   افراد 
است که دربرگیرنده اطالعات بیشترى در    ‘کتاب راهنماى خالصه’مانند یک    به  اطالعات

طول   در  ممکن  حمایتى  نیز  و  پزشکى  و  اجتماعى  گزینههاى  فرمورد  تغییر  یک  آیند 
است بلژیک مىباشد  .جنسیت  هلندىنشین کشور  اطالعات مخصوص بخش  به    لطفاً  .این 

گزینهها از  بسیارى  که  باشید  داشته    یا  و  بلژیک   مناطق  سایر  در  است  ممکن   خاطر 
 .س نباشنددستر  در  دیگر  کشورهاى

  موجود   www.transgenderinfo.be  ما  سایتبو  در  بیشتر  جزئیات  و  اطالعات 
 .باشدمی  دسترس  در  هلندى  زبان  به  تنها  وبسایت  این  حاضر،  حال   در  .است

TIP  ا ک  دارد   اطالع   داراى  افراد  از  بسیارى  مورد  در  "جنسیت  تغییر  فرآیند"  صطالحه 
اما ممکن است این    .یا دگرجنسپوش صدق نمىکند  )غیر زن و مرد(غیردوگانه    جنسیت

متوا تغییرات  ایجاد  چگونگى  مورد  در  اطالعات  دریافت  دنبال  به  هنوز  افراد  ن  زقبیل 
  افراد  این   استفاده  مورد  مىتواند  اطالعات  راهنماى  این  .باشند  یا پزشکى/جتماعى، قانونى وا

 .باشد  نیز

  اند،شده  ارائه   زمانى   ترتیب  اساس  بر  بیش  و  کم  گزینهها   تمامى  اطالعات،  راهنماى   این   در
  با  متناسب  را   چیزى  جا   هر   و   کنید   نگاه  انتخابى  منوى   یک   صورت به  آن  به   بایستى  اما شما 
  فرد  به  منحصر  برنامهاى  هر  همینطور  و  شخصى  هر   .کنید  استفاده  و  انتخابدیدید،  نیازتان  

 !کنید  شروع  که  کرد  خواهیم   کمک  شما  به  ما اطالعات،  این  با  .است

 اطالعات راهنماى   این  مورد در 

 

 مترجم   یا  و  نپشتیبا   مىتوانیم  ما  .نکنید  درنگ  ما  با  گرفتن  تماس  براى  دارید؟  خاصى  سوال  آیا 
 !کنیم مهیا 



 

 

 

 

 

 

 
 

 فهرست
 

 5                   ؟بدانید  قبل که از دارید را نیاز  چیزى  چه شما (1

 6                          را شروع کنید؟ پزشکیمه چطور یک برنا (2

 6            مختلف  تخصصهاىبا  جنسیتی تیم  یک  با  همراه برنامه  شروع 

 7                ن شخصیمشاورا  با  جنسیت خودتان تغییر برنامه تلفیق 

 9                                      روانشناسى  حمایت (3

 11                                                        ؟هستند  چه پزشکى گزینههاى (4

 11                                     بارورى 

 11                                 درمانى  هورمون 

 12                                  درمانى  گفتار 

 12                                   مو  برداشتن 

 12                                جراحى  گزینههاى 
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به شما   اطالعات زیر  .جنسیت پزشکى وجود دارنده تغییر  فاکتورهاى زیادى براى شروع یک برنام
 .ماده شویدمه آکه براى این برنا مىکندکمک 

و ▪ دارید  سؤاالتى  شما  مشاوره /آیا  اولین  عنوان  به  کنید؟  صحبت  کسى  با  است  الزم  یا 
اطالعات به روز،   TIP  .تماس بگیرید  Infopunt  Transgenderمقدماتى، شما مىتوانید با  

که به صحبت کردن  در صورتى    .مشاوره و ارجاعات را به صورت رایگان و ناشناس فراهم مىآورد
-Teleو    Regenbooghuizen،  Lumi ،  CAWمىتوانید به    با کسى نیاز دارید، شما همچنین

onthaal مراجعه کنید. 

ممکن    .براى تغییر جنسیتى شما مهم است  )خانواده، دوستان(داشتن یک شبکه حمایتى   ▪
ستند نیز صحبت  ه همچنین دوست داشتهباشید با افراد دیگر که در شرایط مشابه شما است شما

کنید؟ گروههاى گفتگو و انجمنهاى آنالین زیادى براى شما، والدین، همسران، یا همسران قبلى  
یک گوش شنواى   این گروهها در واقع براى شما،  .شما در بخش هلندىنشین بلژیک وجود دارند

 .خواهند بود دلسوز، حامى، مشاور و همراه خوبى

دستر ▪ در  روش  دو  به  روانشناسى  استحمایت  رشتهاى   :س  چند  تیم  یک  طریق  از 
 .باشدموجود مى 9اطالعات بیشتر در این مورد در صفحه  TIP.مراقبتى  یا نقشه/جنسیتى و

ندارند ▪ قرار  بیمه  پوشش  تحت  تراجنسیتى  مراقبت  جنبههاى  عوامل   .همه  به  ها  هزینه 
 ما  .اگر شما قصد جراحى دارید، به بیمۀ بسترى در بیمارستان نیاز دارید  .بستگى دارد  مختلفى

 .این مورد اطالع داشتهباشید از توصیه مىکنیم که از قبل، کامالً

 ؟ بدانید  قبل  از که  دارید  نیاز را چیزهایى  چه  شما. 1   
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برناماگر   یک  تغییرمىخواهید  کنید    ه  شروع  را  پزشکى  و(جنسیت  جراحى/هورمونها  ، )یا 
 .که به کجا مراجعه کنید و چقدر هزینه نیازمند است ممکن است ندانید

 به طور خالصه، بزرگساالن دو گزینه برای شروع یک برنامه تغییر جنسیت دارند:  
 

 جنسیتى با تخصصهاى مختلفه با یک تیم همرات برنامه تغییر جنسی ▪

 TIP)از طریق نقشه مراقبتى (تلفیق کردن برنامه خودشان  ▪

 8):نماى کلى شماتیک صفحه (اند هر دوگزینه در زیر توضیح داده شده 

 مختلف تخصصهاى  با  جنسیتى  تیم  یک   با  ت همراهجنسی  تغییربرنامه  

درمی   شما جنسی  بیمارستان،  توانید  تغییر  برنامه  را  یک  از ت  متشکل  جنسیتى  تیم  با 
روانپزشکان   شامل روانشناسان، درمانگرهاى جنسى،  ن تیمای  .کنیدمختلف شروع  تخصصهاى  

درمانى،مددو   گفتار  درمانگران  جراحان،  همچنین  اجتماعى،  غیره    کاران  و  غدد  متخصصین 
بنابراین به لطف تخصصهاى مختلف، شما مىتوانید اقدامات همزمان متعددى را در    .مىباشد

دهید انجام  درمانى  محل  نیست(  یک  اجبارى  ولى  مىتوانید  از   ).شما  شخصى  مشاوران 
تخصصهاى مختلف براى هماهنگکردن برنامه تغییر جنسیت، جلسات متعددى را با بیماران 

و  داشت اقداماته  انجام  لیست  بر    بادقت،  را  شما  درمانى  فرآیند  تا  مىگیرند  نظر  زیر  را  الزم 
نمایند آن تنظیم  تیم چند رشتها  .اساس  بااگر به یک  دارید، در   ی  نیاز  تخصصهاى مختلف 

باشد داشته  وجود  انتظار  دوره  یک  است  ممکن  که  باشید  داشته  تراجنسیتى   .نظر  مراقبت 
به شما   تان بتوانندمشاوران شخصى  هبنابراین ممکن است قبل از اینک  .متقاضیان زیادى دارد

افراد موجب    .کمک کنند کمى طول بکشد از  انتظار ممکن است براى بسیارى  زمان طوالنى 
در مدت زمان انتظار، در صورت نیاز مىتوانید از نقشه مراقبتى   .ناامیدى و بى اعتمادى شود

ارج از تیم موجود بسیارى یک مراقب خ  .خود براى پیداکردن یک مشاور دیگر استفاده کنید
 .با درمان از طریق تیم چند رشتهاى ادغام مىکنند را پزشکى

 کنید؟   شروع  را  پزشکى  جنسیت   تغییر  پزشکى  برنامه  یک  چگونه  2.   
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اگر یک تیم چند رشتهاى، تحت کنوانسیون مراقبتهاى تراجنسیتى قرار بگیرد، به این معنى 
قابل ه مشاوره  جلس  25است که هر فرد بزرگسال که بیمه درمانى بلژیکى دارد حق دارد که تا  

به  بازپرداخ بات  کامل  استفاده کند  طور  اجتماعى،  یا مددکار  روانشناس  تنها   .مشاور  تاکنون، 
 .تحت این کنوانسیون قرار گرفته اند Luik CHU و Gent UZ یتى چندرشتهاىتیم جنس

 ترکیب یک مرحله آمادهسازى خارج تیمى با یک تیم چندرشتهاى

تیم چندرشته اى دریافت کرد از  از مشاور خارج  روانشناسى  اید و ه اگر شما خدمات حمایتى 
برنامه   براى  پزشکى  بعدى  اقدامات  که  دارید  تیم تمایل  یک  با  را  خود  جنسیتى  تغییر 

به این معنى که    .رسمى براى این کار ثبتنام کنید  چندرشتهاى ادامه دهید، شما باید به طور
ثبتنام  تازه  که  کسى  مثل  درست  شد،  خواهید  اضافه  مشاور  انتظار  لیست  انتهاى  به  شما 

شد و ممکن است  نمىبخ  دریافت مشاوره و مراقبت خارج از تیم، روند شما را سرعت  .مىکند
دریافت کنید روندى سریعتر  با  مراقبتى  در جاى دیگرى  بتوانید  مرانقش  .شما  راه  براى   قبتى 

 .و جراحان در بلژیک چک کنید متخصصین غددالی از یک مرور اجم

 تلفیق برنامه تغییر جنسیت خودتان با مشاورین شخصى 

برنامه تغییر جنسیتتان را را با هم همچنین به عنوان یک بزرگسال، شما مىتوانید خودتان  
کنید گزینه   .تلفیق  اما مطمئناً  از طرف شما مىباشد  بیشترى  مورد مستلزم سازماندهى  این 
براى مراقب  خوبى  سریعدریافت  است  ممک  .استتر  ت  مشاور ن  یک  به  مدتى  براى  شما 

مراجعه به  که به  روانشناس مراجعه کردهباشید که به کار او ایمان دارید و دوست داشتهباشید  
ادامه دهید از  .او  تا مشاوران موجود در    شما همچنین مىتوانید  نقشه مراقبتى استفاده کنید 

 .منطقه خودتان را پیدا کنید
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با استفاده از این نقشه، شما مىتوانید انتخابهاى خود را بر اساس نوع مراقبت، منطقه، سن،  
توانید نقشه مراقبتى به  ن میهمچنی  .تلفنى و یا ویدیویى فیلتر کنید  اى مشاوره زبان و گزینهه

مشاوران شخصى دیگر    منظورپیداکردن  الزم  اقدامات  جراحان، (براى  غدد،  متخصصین  مانند 
 .استفاده کنید  )درمانگران گفتار درمانى و غیره 

نیازمند  و  مىکنند  کار  بینالمللى  استانداردهاى  اساس  بر  جراحان  و  غدد  متخصصین  بیشتر 
به قسمت حمایت روانشناسى در زیر مراجعه  (ارجاع از طرف یک مشاور روانپزشکى مىباشند  

هنگام مالقات خود و یا هنگام چک   .همه مشاوران روانشناسى نامه ارجاع نمىنویسند  ).کنید
در کنار نامهاى    ‘ارجاع امکانپذیر است’در نقشه،  .، این مورد را سؤال کنیدکردن نقشه مراقبتى

ارجاع مىنویسند درج مىشود نامه  از    .مشاورانى که  مراقبت  نیازمند  اگر شما  مثال  به عنوان 
در  است  ممکن  که  داشتهباشید  نظر  در  را  این  هستید،  جراح  یا  و  غدد  متخصص  یک  طرف 

روش نیازمند هماهنگىهاى بیشترى از جانب شما مىباشد اما  این    .لیست انتظار قرار بگیرید
 .انجام است قابل

 

 شکى ت پزنماى کلى شماتیک دو گزینه براى یک برنامه تغییر جنسی
 

  

 چندرشتهاى   جنسیتىتیم  
  

ه  برنام تلفیق 

 دتان خو

 
 

 چهچیز

  

 

 جنسیتى   تیم یک   در ثبتنام 

قبتی  مرا  نقشه  از  بااستفادهثبتنام  
انتخابهاى   مشاورهبرای     شخصى 

و   »بزرگساالن«  براساس  را  خود
مراقبت« روانشناسى،  (  »نوع  حمایت 

 )غیره و  صدا جراحى،   ریز، درون   غدد
 .کنید  فیلتر

 

 
و   مکان

 هماهنگى

تغییر برنا  در   مختلف  احتمالى  مراحل   مه 
درون   حمایت(جنسیت   غدد  روانشناسى، 

 توسط  مىتواند  )غیره  و  صدا  جراحى،  ریز، 
 اى  رشته  چند  مشاوره  .د  شو  انجام  تیم  این

معموالًمشاور شخصى   به   ین  صورت 
و در مکانهاى جداگانه کار مىکنند  

  ریزى   برنامه   و  هماهنگىنیازمند  
 .مىباشد  شما  جانب  از  بیشترى

 اى رشته چند مشاوره بدون

 انتظار  زمان 
 

 )تر (طوالنى  انتظار   لیست 
 

  انتظار  لیست 
 )تر (کوتاه

 قیمت
 

 *امکانپذیر تراجنسیتى  مراقبتىکنوانسیون  
 

 مراقبتى  کنوانسیون  بدون 

 تراجنسیتى 
 

 مىکنند  پیروى  تراجنسیتى  مراقبتى  کنوانسیون  از که  جنسیتى  تیم  یک  با روانشناسى مشاورههاى *           

 .ستت ابازپرداخ  قابل  زیادى  حد  تا
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 سیروانشنا  حمایت   3.
 

 

 

 

درخواست   گونه  فرهر  روانشناکمک  مشاور  یک  توسط  نظر،  مورد  مود  قرار سی  بررسى  رد 
بعد از پذیرش،    .است که به مرور پیاده مىشوندحل مختلفی  این حمایت شامل مرا  .مىگیرد

مرحله مقدماتى از پشتیبانى، مشاور نیازهاى شما   در طول این  .مرحله مقدماتى شروع مىشود
 .مشخص مىکندرا 

و   خانوادگى  شرایط  اجتماعى،  روابط  شما،  تحمل  قدرت  مشاور  مقدماتى،  مرحله  این  طى 
  )در صورت تمایل و لزوم(شما همراه با مشاور خود، مىتوانید    .کندرا بررسی می  نانتظاراتتا

شما ممکن است به مشکالت خاصى که با خانواده،    .دیگران فکر کنید  به نحوه اطالع دادن به
نگرانىهاى شما نیز مورد بحث  ت و  انتظارا  .تجربه مىکنید، تمرکز کنید  رسه یا محل کاردر مد

صحیح از  ه و عالوه بر این، همچنین اهمیت دارد که شما یک ایده واقعبینان  .گرفت قرار خواهند
زندآورى نیز ه فرتمایل ب  .شته باشیدآن دامراحل پزشکى پیش رو با عوارض و عواقب احتمالى  

بحث   برگشت مورد  غیرقابل  نابارورى  باعث  درمانها  برخى  که  دلیل  این  به  مىگیرد،    قرار 
 .مىشوند

روا امکان آسیبهاى  نیز    پزشکیناگر معلوم شود که  این موارد  دارد،  یا سایر آسیبها وجود 
تو قرارمورد  نظر   .خواهندگرفت  جه  مورد  زمینه  در  که  مشاورانى  با  است  ممکن  شما  مشاور 

 .همکارى کنند )اوتیسم نندما(متخصص هستند 
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دور این  برطول  کامالًه  فرد  هر  است  اى  چه    .متفاوت  که  بدانید  قبل  از  است  ممکن  شما 
مدتى   براى  که  نیستید  مجبور  صورت،  این  در  و  مىخواهید  چه  اینکه  یا  و  دارید  احساسى 

کنید دریافت  را  حمایت  نوع  این  زیادى   .طوالنى  و شکهاى  نگرانىها  است  ممکن  اینکه  یا 
صورت به   داشتهباشد که در این  داشتهباشید و هویت جنسیتى شما ممکن است وضوح کمترى

 .مدت زمان بیشترى نیاز خواهیدداشت

مشاور شما وقتى زمان آن برسد، شما را بر اساس نیازهایتان، به سایر ارائه دهندگان خدمات 
مىدهد ارجاع  عنوان    .بهداشتى  با  روانشناسى  مشاوران  ورودى’اغلب،  قلمداد   ‘نگهبانان 

 .جراحى و یا هورمونى قرار گیردمىشوند، کسى که تصمیم مىگیرد که بیمار باید تحت درمان 
که شما در آن   ه استفضایى متمرکز شد  حمایت آنها بر ایجاد  .اما این امر وظیفه آنها نیست

است که در کنار شما   مشاور روانشناسى شما کسى  .مى توانید نیازهاى خود را منعکس کنید
ت در طول کل شما ممکن اس  .قدم برمىدارد و با دانش و تخصص خود به شما کمک مىکند

طرف یک مشاور  جنسیت و همچنین بعد از آن، نیازمند دریافت درمان بیشترى از مه تغییربرنا
باشید اقتصادى و فیزیکى مىتواند به مقدار زیادى بر روحیه،    .روانشناسى  تغییرات اجتماعى، 

بگذارد تأثیر  دیگر  مردم  با  شما  روابط  و  قانونى  هویت  طول  دخو  .بدن،  در  هم  دوره مراقبتى 
 .آن اهمیت بسیار زیادى دارد تغییر و هم بعد از

ممکن است که شما که در طول یا پس از برنامه تغییر خود، براى ارزیابى مجدد برخى مراحل 
بدانید که همیشه   .نکنید در تماس با مراقب خود تردید .اجتماعى یا پزشکى احساس نیاز کنید

 .کنید مىتوانید در مورد آن صحبت
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 هستند؟   چه  پزشکى  گزینههاى  4.   
 

 

 

گزینههاى مختلفى براى پروسه تغییر پزشکى وجود دارند که در زیر به اختصار به آنها پرداخته  
 .شد خواهد

 بارورى
و هورمونى  شما  /درمان  بارورى  جراحى،  درمان  مىدهدیا  قرار  تأثیر  تحت  طى   .را  مورد  این 

مىگیرد قرار  بحث  مورد  شما  با  روانشناسى  حمایتى  فرزندآورى   .جلسات  به  تمایل  شما  اگر 
بارورى تماس  با یک متخصص  از شروع درمان پزشکى خود  دارید، بسیار مهم است که قبل 

مىتوانند منجمد شوند، در   )تخمکها یا سلولهاى اسپرم(سلولهاى جنسى بدن شما    .بگیرید
 .گیرند نتیجه بعداً مىتوانند براى درمانهاى بارورى مورد استفاده قرار

 درمان هورمونى
کنید،  مراجعه  غدد  متخصص  یک  به  مىتوانید  هستید،  هورمونى  درمان  نیازمند  شما  اگر 

دارد تخصص  هورمونى  درمانهاى  پیگیرى  و  شروع  در  که  صور  .دکترى  در  که  آنها  شما تی 
بخواهید مردانه شوید،   نی کهآنتىآندروژن و در صور  بخواهید زنانه شوید، هورمون استروژن و

 .هورمون تستوسترون تجویز مىکنند
 

 گفتار درمانى
را   صداى شما  تأیید کننده جنسیتى، معموالً  هورمونى  درمانهاى  مردانه شوید،  بخواهید  اگر 

صدا به حد کافى کلفت نیست،  رتی که  واما در هرحال، گفتار درمانى در ص  .کلفتتر مىکنند
باشد است ضرورى  از  .ممکن  استفاده  زنانه شوید، صرف  درمانهاى هورمونى   اگر مىخواهید 

شما صداى  جنسیتى،  مىتواند   .نمىشود  نازكتر  تعیینکننده  درمانى  گفتار  صورت  این  در 
کند کافى  .کمک  اندازه  به  درمانى  گفتار  و  هورمونى  درمان  نبود،    اگر  مىتوانید مؤثر  شما 

 ).مراجعه کنید ‘گزینههاى جراحى‘به قسمت (جراحى کنید 
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 حذف موهاى زائد
نباشد بدن  زائد  موهاى  برخى  حفظ  براى  تمایلى  شاید  شوید،  زنانه  مىخواهید  اصالح   .اگر 

 .مىتوانند در کوتاه مدت مفید باشند  )به جز صورت(برداشتن مو با موم    کردن، اپیالسیون و
شما ممکن است گزینههایى کاهش و یا حذف کامل مو را    راز مدت موهاى زائد،ف دبراى حذ

 .انتخاب کنید

به طور کلى، شما   .، حذف مو با لیزر و حذف مو با الکترولیزIPL  :سه روش استاندارد وجود دارد
به    .ام براى حذف موهاى زائد را شروع کنیدمىتوانید قبل از شروع درمان هورمونى خود، اقد

پزشکى نظر  از  کارآمدتر   هرحال،  مو  کردهباشید، حذف  شروع  را  استروژن  با  درمان  شما  اگر 
 .بوده و درد کمترى خواهدداشت )ارزانتر(

 

 گزینههاى جراحى
برا  18از   مىتوانید  تمایل  صورت  در  بعد،  به  جراسالگى  برداشتن  ی  جز  به  کنید،  اقدام  حى 

سلى، در ابتدا حداقل یک سال ندام تنابراى جراحى ا  .سالگى امکان پذیر است  17سینه که از  
هورمونى   اینکه    )استروژن/تستوسترون(جنسیت  کننده  تعییندرمان  مگر  است،  نیاز  مورد 

نیاز مورد  هورمونها  که  باشد  داشته  وجود  استفا  دالیلى  امکان  یا  و  وجود نباشند  آنها  از  ده 
از قبل  .باشد  نداشته با جراحان  را  ریزى کنید،   اطمینان حاصل کنید که مشاوره خود  برنامه 

 .زیرا آنها اغلب لیستهاى انتظار طوالنى دارند

 : در زیر، فهرست خالصهاى از گزینههاى جراحى ارائه شده است 

 

 جراحى صدا ▪

گفتار درمانى   .درمانى یا جراحى صدا  گفتار.  براى نازك کردن صداى شما دو گزینه وجود دارد
باشد، اما اگر نتیجه به اندازه کافى خوب نباشد، جراحى تارهاى صوتى اولین انتخاب مى  معموالً
 .باشد تواند یک گزینهنیز مى

کلفت کسى  اینکه صداى  معموالًبراى  شود،  مى  تر  کفایت  هورمونى  به    .کندجراحى  صدا  اگر 
کافى صو  اندازه  تارهاى  جراحى  یا  درمانى  گفتار  است  ممکن  نشود،  اکلفت  شود تی  نجام 

 (.3 تیروپالستى نوع)
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 بزرگکردن سینه  ▪

د متولد شده، حتى بعد از سالها هورمون درمانى، بافت سینهاى رت مربراى کسى که به صو
به همین دلیل بسیارى از افراد براى بزرگ کردن   .وجود نداردکافى براى داشتن سینههایى پُر  

پزشکان تنها در صورتى جراحى بزرگ کردن سینه را پیشنهاد   .ندحی دارجرا  تمایل به  سینه،
سال یک  حداقل  که  شدهباشد  مىکنند  انجام  هورمونى  اجازه   .درمان  هورمونها  به  کار  این 

 .مىدهد که ابتدا اثر خود را بگذارند
 

 تن سینهبرداش ▪

کنید یا مىتوانید جراحى   تخت   )سینه بند(شما مىتوانید سینه خود را با پوشیدن یک بایندر  
این کار با یک جراحى ساده که براى افراد باالى   .را انتخاب نمایید  )مامکتومى(برداشتن سینه  

مىشود  17 ممکن  است،  پذیر  امکان  خاصیت    .سال  و  اضافه  پوست  سینه،  حجم  اساس  بر 
 .براى این جراحى ممکن است استفاده شود ارتجاعى، روشهاى مختلفى
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   جراحى صورت  ▪

صورت   زنانهسازى  زنانهسازى   (FFS)جراحى  در  که  مراحلى  تمام  براى  است  اصطالح  یک 
اختار استخوان صورت و  یک جراحى است که براى تغییرات در سFFS  .صورت انجام مىشود

 .انجام مىشود )پوست، ماهیچه، بافت همبند( همچنین بافت نرم

 اووریکتومى و هیسترکتومى  :برداشتن رحم و تخمدان  ▪

تخمدانها   برداشتن  رحم    )اووریکتومى(براى  هورمون)هیسترکتومى(و  سال  یک  حداقل   ، 
 .کننده جنسیت مورد نیاز است  درمانى تعیین

 ارکیدکتومى و واژینوپالستى  ▪

براى   ).واژینوپالستى(یا واژن ایجاد کند  /و  )ارکیدکتومى(یک جراح مىتواند بیضهها را برداشته  
برداشتن بیضهها، حداقل یک سال هورمون درمان هورمونى تعیین کننده جنسیت مورد نیاز  

ماه قبل   6شرایط انجام واژینوپالستى باشید، شما باید سیگار را حداقل    براى اینکه واجد  .است
داشته و موهاى زائد ناحیه تناسلى خود را حذف    30تا    18  بین   BMIاز آن ترك کردهباشید،  

 .اشیدکردهب

 متادیوپالستى یا فالوپالستى ▪

تناسلى مردا فالوپالستى به صورت پزشکى،نه میآلت  یا  از طریق متادیوپالستى و  براى   تواند 
 6براى اینکه واجد شرایط براى این درمان باشید، شما باید سیگار را حداقل    .شود  فرد ساخته

 .باشد 30تا  18بین  BMI ماه قبل از آن ترك کردهباشید و

صورت انجام متادیوپالستى، کلیتوریس که به علت استفاده از هورمون رشد مىکند، براى در  
کلیتوریس در جاى    .درستکردن یک آلت تناسلى مردانه کوچک مورد استفاده قرار مىگیرد

اگر در نظر دارید که    .لت تناسلى، قرار داده مىشودل آمعمو  باالتر یعنى در موقعیت آناتومیکى 
ادرارىتان   تا نوك کلیتوریس کشیده مجراى  ادرارى  ادامه داشتهباشد، مجراى  آلت  انتهاى  تا 

در جراحى بعدى، این کیسه    .مىتواند ساخته شود  )خالى(همزمان، یک کیسه بیضه    .مىشود
شود پر  بیضه  ایمپلنتهاى  با  یا  بدن  خود  چربى  بافت  با  مىتواند  آلت   .بیضه  اینکه  دلیل  به 

ن رابطه جنسى و ادرار کردن در حالت ایستاده به طور تناسلى کوچک مىباشد، دخول در حی
امکان کمتر   کلى  خطر  و  نعوظ  ظرفیت  و  ارگاسم  اولیه  ظرفیت  حفظ  آن  مزایاى  اما  ندارد، 

 .عوارض آن مىباشد
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تناسلى مردانه در صورت فالوپالستى، بافتى از جلوبازو، ران یا کشاله ران براى ساختن یک آلت 
در نظر داشته باشید که یک جاى زخم بزرگ در محلى که این بافت برداشته    .استفاده مىشود

بعد از انجام فالوپالستى، دخول   .شده باقى مىماند و این جراحى داراى عوارض متعددى است
امک صورتى  یا    ریپذنادر  شود  داده  قرار  بعدى  جراحى  در  نعوظ  پروتز  که  که است   این 

شاگزوک استفاده  االتر  یا  اپیتزیس  حدود    .وداندوم،  مىتواند  نعوظ  پروتز  کار   6یک  بعد  ماه 
معموالً  اما  دارند  گذاشتهشود  محدودى  عمر  طول  پروتزها  به   .این  اینکه  شانس  یک   بنابراین 
 .داشتهباشید وجود دارد میمی نیازجراحى تکمیلى و یا تر

 
آیا    .است  دسترس  در  هلندى  زبان   به  www.transgenderinfo.be  وبسایت  در  بیشتر  اطالعات 

 Transgender  زبان خودتان هستید؟ براى گرفتن یک قرار مالقات با   بهنیازمند اطالعات بیشترى  
Infopunt داد  خواهیم  پاسخ  شما   سواالت   به  میل  کمال  با  مترجم  یک  از  استفاده  با   ما   .نکنید درنگ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TIP  با  تنگاتنگىهمکارى  CAW  دارد. 
 .ماست  مشترك  همکارى  حاصل  بروشور  این 

Transgender Infopunt • C. Heymanslaan 10 • 9000 Gent 

contact@transgenderinfo.be • transgenderinfo.be 
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