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ّای  وِ تا تِ حال هَفمیت پیچیذُ تَدُ پیًَذ آلت تٌاػلی هٌتؼة تِ هشداى سًٍذی ًادس ٍ

دس حال حاضش سًٍذی آصهایـی ٍ تدشتی دس ًظش گشفتِ  هحذٍدی داؿتِ اػت. پیًَذ آلت تٌاػلی

 .تحمیمات دس ایي صهیٌِ عی چٌذ ػال اخیش سٍ تِ پیـشفت گزاؿتِ اػت ؿَد، تا ایي حال هی

 اًذام گیشًذُ فشد تذى اها ؿذ، اًدام چیي وـَس دس تٌاػلی آلت پیًَذ هَسد یه ،6002 ػال دس

 6002 ػال دس تٌاػلی آلت آهیض هَفمیت پیًَذ اٍلیي. ؿذ اػالم ًاهَفك ػول ٍ صد پغ سا پیًَذی

 ختٌِ دلیل تِ وِ ؿذ اًدام ای ػالِ 60 هشد سٍی ػول ایي. گشفت اًدام خٌَتی افشیمای دس

 ػال دس تٌاػلی آلت پیًَذ وِ ایي اص پغ. تَد دادُ دػت اص سا خَد تٌاػلی آلت داؿت، وِ ًاهَفمی

 ػال دس پیًَذ یه تغَسیىِ گشفت، صَست ًیض دیگشی پیًَذّای ؿذ، اػالم آهیض هَفمیت 6002

 .ؿذ اًدام خٌَتی افشیمای دس 6002 ػال دس دیگش پیًَذ ٍ هتحذُ ایاالت دس 6002

هأهَسیت خَد دس وـَس افغاًؼتاى آلت تٌاػلی هٌتؼة  ػشتاصی وِ دس خشیاى ، و6002ٌِْدس ػال 

دادُ تَد، دس هشوض پضؿىی خاًض ّاپىیٌض دس ایاالت هتحذُ تحت ػول  ِ هشداى خَد سا اص دػتت

تٌاػلی ٍی  ؿَد وِ آلت ػاػتِ پیًَذ آلت تٌاػلی ٍ ویؼِ تیضِ لشاس گشفت. گفتِ هی14 خشاحی

تَلیذهثلی ٍ ّن اص لحاػ  تؼذ اص ػول ػولىشدی ًضدیه تِ عثیؼی داؿتِ اػت )ّن اص لحاػ

 تِ وِ هَلؼی –َّیتؾ ًاؿٌاع هاًذُ اػت  خَدؽ اًتخاب تِ وِ –فشد گیشًذُ پیًَذ  اسٍلَطیىی(.

افغاًؼتاى هـغَل تِ خذهت تَدُ، دس خشیاى اًفداس توة وٌاس  دس اهشیىا ًظاهی ًیشٍی ػٌَاى

 .خَد سا ًیض اص دػت دادُ اػت ای ّش دٍ پای خادُ

 تٌاػلی آلت پیًَذ سًٍذ دس وِ ّایی خشاح اص یىی ،(Richard Redett: اًگلیؼی تِ) سیذت سیچاسد

 آى اص داؿت، تفاٍت ػاتك پیًَذّای تا دادین اًدام وِ پیًَذی: »وِ اػت دادُ تَضیح داؿتِ ًمؾ

 سػادُ آػیة فشد لگٌی ًاحیِ تِ ای خادُ وٌاس توة. صدین پیًَذ سا تضسگتشی تؼیاس تافت وِ خْت

 ول خایگضیي ٍ داؿتِ تش دس سا الصم ّای تافت ول وِ وٌین عشاحی سا پیًَذی تَاًؼتین ها. تَد

 .«گشدیذ آهذُ ٍخَد تِ ًمص
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 دالیل پیونذ آلت تناسلی منتسة ته مزدان

ّاپىیٌض صَست گشفت، تخـی اص تشًاهِ ٍیظُ ایي  دس خاًض 6002آهیضی وِ دس ػال  پیًَذ هَفمیت

ٍاخذ ؿشایظ پیًَذ ؿَد. خاًض ّاپىیٌض افشادی سا  هحؼَب هی تیواسػتاى تشای ػشتاصّای هدشٍح

ّای  گضیٌِ % اص ًاحیِ تٌاػلی خَد سا دس خشیاى خٌگ اص دػت دادُ 27ٍ»داًذ وِ  هی آلت تٌاػلی

 «.هحذٍدی تشای تاصػاصی ًَالص پیؾ آهذُ پیؾ سٍی خَد داسًذ

ّای  صًٌذُ اسگاى افشادی وِ دس اثش صذهات آػیة پیًَذ آلت تٌاػلی هٌتؼة تِ هشداى ػالٍُ تش

اًذ، تشای افشاد دیگش، هثالً هشدی وِ تحت دسهاى ػشعاى آلت  دادُ د سا اص دػتتَلیذهثلی خَ

 .داؿت )ٍ دس ًْایت آلت تٌاػلی خَد سا اص دػت داد( ًیض اًدام ؿذُ اػت تٌاػلی لشاس

چه کسانی کانذیذای مناسثی تزای پیونذ آلت تناسلی منتسة ته مزدان محسوب 

 شونذ؟ نمی

ؿَد وِ چِ  گؼتشدُ عی پشٍػِ غشتالگشی هـخص هی ّای خاهغ ٍ صیاتیافشادی وِ تؼذ اص اًدام اس

خؼواًی دس ٍضؼیت پایذاسی لشاس ًذاسًذ، ٍاخذ ؿشایظ دسیافت  اص لحاػ احؼاػی ٍ چِ اص لحاػ

 .ؿًَذ هحؼَب ًوی پیًَذ آلت تٌاػلی

وِ سًٍذ پیًَذ آلت تٌاػلی هٌتؼة تِ هشداى فؼالً  تشًاهِ هشوض پضؿىی خاًض ّاپىیٌض تیاى داؿتِ

ؿَد. پیًَذ  هایل تِ اًدام خشاحی تصذیك خٌؼیت ّؼتٌذ اًدام ًوی تشای افشاد تشًؼدٌذسی وِ

دسیافت ایي  تٌاػلی ٍ دػتگاُ ادساسی دس آیٌذُ تشای تؼیاسی اص افشاد دیگشی وِ هتماضی اخضاء آلت

 :ؿَد پزیش هی اًذ، احتواالً اهىاى گشدیذُ دس اداهِ روش ّایی وِ ًَع پیًَذ ّؼتٌذ، اص خولِ گشٍُ

 ُاًذ افشادی وِ تِ صَست هادسصادی تا آلت تٌاػلی وَچه یا غیشعثیؼی هتَلذ ؿذ 

 وٌٌذ هشد تشًضیـي هی تِ افشادی وِ اص صى 
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چه کسانی کانذیذای مناسثی تزای پیونذ آلت تناسلی منتسة ته مزدان محسوب 

 شونذ؟ می

تضسگؼالی اػت وِ دس اثش آػیة ؿذیذ، اخضاء یا ػولىشد  یوی پیًَذ آلت تٌاػلی ٍیظُ افشادسًٍذ تشه

اًذ. دس خاًض ّاپىیٌض، افشادی وِ تیـتش ػولىشد آلت تٌاػلی خَد  دػت دادُ آلت تٌاػلی خَد سا اص

وِ تحت  ؿًَذ، هداص ّؼتٌذ ّای تشهیوی هشػَم هحؼَب ًوی اص دػت دادُ ٍ واًذیذای خشاحی سا

 .ول پیًَذ آلت تٌاػلی لشاس گیشًذػ

هشداى الضاهاً تایذ اص لحاػ سٍاًی دس ؿشایظ پایذاسی تِ ػش  فشد گیشًذُ پیًَذ آلت تٌاػلی هٌتؼة تِ

 :ّایی وِ دس اداهِ روش گشدیذُ اػت ًیض ٍضؼیت پایذاسی داؿتِ تاؿذ دػتِ تثشد، ٍ دس

 ػولىشد ؿٌاختی ػوَهی 

 َلّای ػاصگاسی لاتل لث هىاًیؼن 

 تَاًایی وٌاس آهذى تا پیاهذّای آػیة تِ آلت تٌاػلی ٍ دسیافت گشافت آلت تٌاػلی 

 ِای تا فشدی داسد، الصم اػت پاستٌش اٍ ًیض هَسد اسصیاتی  اگش فشد گیشًذُ اصدٍاج وشدُ یا ساتغ

 .لشاس گیشد
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 تست روانشناسی

پیًَذ آلت تٌاػلی آهادگی سٍاًی الصم تشای فْن  تشای حصَل اعویٌاى اص ایي وِ واًذیذای دسیافت

 تاؿذ، داؿتِ سا( …ّا، تاثیشات سٍاًـٌاختی ٍ  اص خولِ سیؼه) ٍ دسن تواهی خَاًة ایي پشٍػِ

دس  تَاى تِ هَاسدی وِ ّا هی آیذ. اص خولِ ایي تؼت سٍاًـٌاػی اص اٍ تِ ػول هی ّای تؼت اًَاع

 :اداهِ روش گشدیذُ اػت اؿاسُ ًوَد

 َى وَتاُ ٍضؼیت رٌّیآصه 

 دسیافت پیًَذ  وِ واًذیذای تؼت خَاًذى تضسگؼاالى ّاپىیٌض )خْت حصَل اعویٌاى اص ایي

گیشد سا داؿتِ  لشاس هی ّا ٍ ػایش هتَى ًَؿتاسی وِ دس اختیاسؽ ًاهِ تَاًایی دسن سضایت

 (تاؿذ

 آصهَى یادگیشی والهی ّاپىیٌض 

خٌؼی صًذگی )ٍ هَاسد -ػضت ًفغ، ویفیت سٍاًی هیٌِّایی دس ص ػالٍُ تش هَاسد فَق، پشػـٌاهِ

ؿَد، ٍ ایـاى دس اسصیاتی ولی سٍاًـٌاختی وِ اص  لشاس دادُ هی دیگش( دس اختیاس هذدواس اختواػی

اعویٌاى  پزیشد تا ّا اًدام هی وٌٌذ. ایي آصهَى آیذ تا ها ّوىاسی هی پیًَذ تِ ػول هی فشد گیشًذُ

خشاحی اص حوایت پایذاسی  آلت تٌاػلی تؼذ اص اًدام سًٍذ حاصل وٌین وِ فشد گیشًذُ پیًَذ

 .تشخَسداس تاؿذ
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 شونذ؟ چه کسانی واجذ شزایط دریافت پیونذ آلت تناسلی منتسة ته مزدان محسوب می

آهیض تا تین پیًَذ، الصم اػت تذاًیذ وِ لیؼت ضَاتظ پیًَذ آلت تٌاػلی دس  تؼذ اص هاللاتی هَفمیت

 :اًذ اص ٌض ػثاستهشوض پضؿىی خاًض ّاپىی

 یهشداى تا ّش سًگ پَػت، ًظاد، ٍ لَهیت 

  ػال 26تا  02ػي 

 ُؿْشًٍذ ایاالت هتحذ 

 آػیة تِ آلت تٌاػلی وِ حذالل ؿؾ هاُ لثل سخ دادُ تاؿذ 

  اص آلت تٌاػلی ؿذُ تاؿذ27آػیثی وِ هٌدش تِ اص تیي سفتي حذالل % 

 تیتٍی یا ّپا آی ػذم پیـیٌِ اتتال تِ ٍیشٍؽ اذ 

 ِ(ػذم پیـیٌِ اتتال تِ ػشعاى )تِ هذت حذالل پٌح ػال گزؿت 

 وٌٌذُ ػیؼتن ایوٌی تذى تَاًایی دسیافت داسٍّای ػشوَب 

 انواع رونذهای پیونذ آلت تناسلی منتسة ته مزدان

لثالً اًدام گشفتِ تَد، فمظ خَد آلت تٌاػلی تِ فشد  آهیض پیًَذ آلت تٌاػلی وِ عی سًٍذ هَفمیت

 گشفت، صَست ّاپىیٌض خاًض دس 6002 ػال دس وِ سًٍذی عی اهاتَد،  ضی پیًَذ صدُ ؿذُهتما

 ایي ؿذ؛ صدُ پیًَذ هتماضی فشد تِ ًیض ؿىن دیَاسُ اص تخـی ٍ تیضِ ویؼِ تٌاػلی، آلت تش ػالٍُ

 وِ خًَشػاًی داسای تافت پیًَذ هؼٌای تِ( )VCA) ٍاػىَالسیضُ واهپَصیت آلَپیًَذ سا پیچیذُ سًٍذ

 ًیض( CTA) واهپَصیت تافت آلَپیًَذ آى تِ گاّی وِ اًذ ًاهیذُ( گیشد هی صَست دیگشی فشد تذى اص

 .ؿَد هی گفتِ

ّای هختلفی )ًظیش پَػت، ػضلِ،  وِ اص تافت گشدد تِ پیًَذّایی اعالق هی VCA/CTA چتشٍاطُ

د اّذاوٌٌذُ ؿذُ ٍ تِ ػٌَاى یه ػاختاس ٍاحذ اص تذى فش اػتخَاى، ػصة، ٍ ػشٍق خًَی( تـىیل

 .ؿَد گیشًذُ پیًَذ صدُ هی تشداؿتِ ؿذُ ٍ تِ فشد
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 :وٌذ هی پیشٍی صیش ؿشح تِ ضَاتغی اص ٍ اػت، واهل اًذام یه پیًَذ( CTA یا) VCA حمیمت دس

 ًیاص تِ خًَشػاًی داسد، تٌاتشایي عی ػول خشاحی تایذ اتصال ػشٍق خًَی صَست گیشد 

 تیؾ اص یه تافت سا دستشگشفتِ اػت 

 ُؿَد ٍ تِ صَست ػاختاسی ٍاحذ سیىاٍسی هی اص تذى اًؼاى اّذاوٌٌذُ تشداؿتِ ؿذ 

 ؿَد تِ ػٌَاى ػاختاسی ٍاحذ تِ تذى فشد گیشًذُ پیًَذ صدُ هی 

 واسی ؿذُ اػت تِ ووتشیي صَست هوىي دػت 

ت، تَاى تِ پیًَذ دػ گشفتِ اػت، وِ اص آى خولِ هی اًؼاًی هتؼذدی تاوٌَى اًدام CTA سًٍذّای

 .آلت تٌاػلی وِ اخیشا صَست گشفتِ اؿاسُ ًوَد تاصٍ، صَست، صاًَ، ٍ پیًَذ

 پزوسه انتخاب فزد اهذاکننذه/گیزنذه

آػاًی ًیؼت. ایي پشٍػِ تا خؼتدَ تشای یافتي  پشٍػِ خشاحی پیًَذ یه اسگاى، پشٍػِ ػشیغ ٍ

ًذُ تغاتك داؿتِ تاؿذ، اغلة فشدی فَت ؿذُ اػت( وِ تا فشد گیش ؿَد )وِ ای آغاص هی اّذاوٌٌذُ

 .اص اػضای خاًَادُ فشد اّذاوٌٌذُ اخاصُ چٌیي پیًَذی اخز گشدد ػپغ الصم اػت

تشاًگیض  آلت تٌاػلی هٌتؼة تِ هشداى تؼیاس چالؾ پزیش تشای پیًَذ ای صیؼت پیذا وشدى اّذاوٌٌذُ

وٌٌذُ توام فَت[ فشم اّذای ػضَ سا پش ًوَدُ ٍ تِ ػٌَاى فشد اّذا اػت. ٍلتی فشدی ]پیؾ اص

ًـذُ  وٌذ، آلت تٌاػلی ٍ ویؼِ تیضِ دس لیؼت اػضای لاتل اّذا ًَؿتِ ًام هی تذى ثثت ّای تافت

تـخیص دادُ ؿَد، خاًَادُ  ای هٌاػة اّذای پیًَذ اػت. هؼٌایؾ ایي اػت وِ اگش فشد اّذاوٌٌذُ

اػضای خاًَادُ فشد اّذاوٌٌذُ گزاؿتِ  گیشًذُ تاؿٌذ. ایي تصوین ػخت تشػْذُ ٍی تایذ تصوین

وِ آیا ایي ٍالؼاً چیضی اػت وِ فشد اّذاوٌٌذُ خَاػتاس آى  ؿَد، ٍ آًْا ّؼتٌذ وِ تایذ تؼٌدٌذ هی

 .خیش وِ تَدُ یا ایي
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ّایی وِ دس اداهِ روش گشدیذُ تا فشد  ّای هختلفی، اص خولِ دػتِ فشد اّذاوٌٌذُ تایذ اص خٌثِ

 :ؿتِ تاؿذگیشًذُ پیًَذ تغاتك دا

 تَى پَػت 

 سًگ پَػت 

 خٌؼیت 

 لَهیت 

 ًظاد 

 ػایض آلت تٌاػلی 

دٌّذُ  ایي واس تِ ووه ػیؼتن واهپیَتشی تغثیك وِ –هَلؼی وِ فشد اّذاوٌٌذُ هٌاػة پیذا ؿذ 

پزیشد. تِ  ّای الصم تشای اًدام ػول خشاحی اًدام هی سیضی تشًاهِ – گیشد اّذاوٌٌذُ ػضَ صَست هی

تشای اًدام  ؿَد وِ خَد سا هٌتظش دسیافت آلت تٌاػلی اّذایی اػت فَساً اعالع دادُ هی فشدی وِ

 .خشاحی آهادُ وٌذ

 ها انواع اهذاکننذه

اؽ تا اّذای ػضَ اٍ هَافمت  تَدُ ٍ خاًَادُ اّذاوٌٌذُ هؼوَالً فشدی اػت وِ دس ؿشف فَت

تِ صَست هصٌَػی دس آصهایـگاُ هٌتؼة تِ هشداى خشگَؽ سا  اًذ. پظٍّـگشاى، آلت تٌاػلی وشدُ

 اًذ وِ هوىي اػت دس ّایی سا پذیذ آٍسدُ تشتیة تىٌیه اًذ، ٍ تذیي پیًَذ صدُ سؿذ دادُ ٍ تاهَفمیت

 .ّای اًؼاًی ًیض لاتل اخشا تاؿذ آیٌذُ سٍی اسگاى
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 پیش اس جزاحی

شی تؼیاس تٌاػلی لشاس گیشد، پشٍػِ غشتالگ وِ فشدی تحت سًٍذ خشاحی پیًَذ آلت پیؾ اص ایي

ؿَد ٍ  ایي پشٍػِ اص فشد هتماضی آصهایؾ خَى گشفتِ هی آیذ. عی دلیمی اص اٍ تِ ػول هی

آیذ. ّوچٌیي فشد هتماضی تحت  ػویك سٍاًـٌاػی اص اٍ تِ ػول هی ّای دلیك ٍ اسصیاتی

 گیشد تا پیؾ اص ػول آًاتَهی تذى ٍی )اص خولِ ٍضؼیت ای لشاس هی پضؿىی گؼتشدُ تشداسی ػىغ

 .ّایؾ( هَسد اسصیاتی لشاس گیشد ًَی ٍ ػصةػشٍق خ

 :اًذ اص ّای آصهایـگاّی هشتَط تِ پیؾ اص ػول ػثاست تؼت

 ّای خًَی ؿواسؽ واهل ػلَل (CBC) 

 پٌل هتاتَلیه 

 اسصیاتی فاوتَسّای اًؼماد خَى 

 آصهَى ػولىشد وثذ 

 ّا الىتشٍلیت 

 تؼییي گشٍُ خًَی 

 ػیتَهگالٍَیشٍع، تاس،–ٍی، ٍیشٍع اپـتیي آی شٍع اذّای ػفًَی )اص لثیل ٍی تیواسی 

 .(… ٍ ػیفلیغ ػیوپلىغ، ّشپغ ٍیشٍع

 (… ّای ػولىشد سیِ، سادیَگشافی، ٍ اػىي، الىتشٍواسدیَگشاف، آصهَى تی تشداسی )ػی ػىغ 
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ػالٍُ تش هَاسد فَق، الصم اػت فشد هتماضی تَػظ هتخصصاًی وِ دس اداهِ روش گشدیذُ اػت هَسد 

 :سُ ٍ هؼایٌِ لشاس گیشدهـاٍ

 (اسٍلَطیؼت )هتخصص ولیِ ٍ هداسی ادساسی 

 پضؿه سٍاى 

 پضؿه چـن 

 (واسدیَلَطیؼت )هتخصص للة 

 ّای ػفًَی هتخصص تیواسی 

 پضؿه دًذاى 

 پزوسه جزاحی

پالػتیه ٍ دٍ خشاح اسٍلَطیؼت اػت. اػاهی  تین خشاحی خاًض ّاپىیٌض هتـىل اص ًِ خشاح

دس تیواسػتاى خاًض ّاپىیٌض سا اًدام دادًذ ػثاست اػت اص:  ػول پیًَذ آلت تٌاػلی ّایی وِ خشاح

وِ  ّا ػضَ تیوی تَدًذ لی، سیچاسد سیذت، دیوي وًَی، ٍ خشالذ تشًذچش. ایي خشاح دتلیَ.پی.اًذسٍ

تیواسػتاى خاًض ّاپىیٌض  دس 6006اٍلیي پیًَذ تاصٍی دٍعشفِ )یؼٌی پیًَذ ّش دٍ تاصٍ( سا دس ػال 

 .اًدام دادًذ

تش اص تؼیاسی اص دیگش اًَاع پیًَذّا اػت.  پیچیذُ سًٍذ پیًَذ آلت تٌاػلی هٌتؼة تِ هشداى تؼیاس

ّای هدشتی ّؼتٌذ وِ تشای اًدام سًٍذ  صًٌذ خشاح ایي ػول هی ّایی وِ دػت تِ اًدام خشاح

توشیي  اًذ، دس صهیٌِ پیًَذ پَػت، ػضلِ، هاّیچِ ٍ تاًذٍى هیىشٍػىَج آهَصؽ دیذُ خشاحی تحت

ّن هتصل  وَچه سا تِ ّای تؼیاس ای اص ػشٍق خًَی ٍ ػصة داؿتِ، ٍ عی ایي ػول ؿثىِ گؼتشدُ

 .وٌٌذ هی
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ّای فشد اّذاوٌٌذُ  تٌاػلی ٍ ویؼِ تیضِ، تیضِ ًىتِ خالة تَخِ ایي اػت وِ عی سًٍذ پیًَذ آلت

ؿًَذ. چشا وِ عثك ػخي هتخصصاى، تافت هَلذ اػپشم دس  ًوی تذى فشد گیشًذُ پیًَذ صدُ تِ

 ؿَد وِ دػتگاُ تَلیذهثلی فشد گیشًذُ طًتیه اّذاوٌٌذُ احتواالً ػثة هی ّای فشد تیضِ

تَاًذ فشد دیگشی سا  هی اّذاوٌٌذُ سا ًیض تا خَد داؿتِ تاؿذ، ٍ دس ایي صَست فشد گیشًذُ پیًَذ

خَاّذ تَد. تٌاتشایي تشای خلَگیشی اص تشٍص  ٌذ ٍ پذس تیَلَطیه تچِ ّواى فشد اّذاوٌٌذُتاسداس و

ّای فشد اّذاوٌٌذُ تِ تذى فشد  لحاػ اخاللی هغشح اػت، تیضِ ّایی وِ اص هـىالت ٍ پیچیذگی

 .ؿًَذ ًوی گیشًذُ پیًَذ صدُ

اص فشد اّذاوٌٌذُ ًوًَِ  اػت؛ تِ ایي صَست وِ ای دس ػشصِ پیًَذ صَست گشفتِ اخیشاً وـف تاصُ

وٌٌذُ ػیؼتن ایوٌی( تِ تذى  ّوشاُ تا دٍص پاییي داسٍی ػشوَب) گیشًذ ٍ آى سا هغض اػتخَاى هی

پشٍػِ  وٌٌذ تا ٍاوٌؾ ػیؼتن ایوٌی تذى فشد گیشًذُ سا تؼذیل وٌٌذ. ایي تضسیك هی فشد گیشًذُ

دّذ. سًٍذ  واّؾ هی ؿَد سا صدى اسگاى خذیذی وِ تِ تذى فشد گیشًذُ پیًَذ صدُ هی  سیؼه پَغ

تاس تَػظ تین هتخصصاى هشوض پضؿىی  ًخؼتیي تضسیك هغض اػتخَاى )پیؾ اص خشاحی پیًَذ( تشای

 .خاًض ّاپىیٌض اًدام پزیشفت

 عوارض

تٌاػلی )یا ّش ًَع پیًَذ دیگشی( سیؼه حولِ  تشیي ػاسضِ خشاحی پیًَذ آلت تشیي ٍ خذی ؿایغ

گَیٌذ. پغ صدى پیًَذ  پیًَذ هی« صدى  پغ»وِ اصغالحا تِ آى  ،وشدى تذى تِ تافت اّذاؿذُ اػت

 تاصگی پیًَذ صدُ ؿذُ سا تِ ػیؼتن ایوٌی تذى فشد گیشًذُ اػت وِ تافتی وِ تِ ًتیدِ ٍاوٌؾ

تا سیؼه پغ  ًگشد. فشد گیشًذُ تشای هماتلِ چـن یه هْاخن تیگاًِ )تیـتش تِ چـن ٍیشٍع( هی

وٌٌذُ  تاؿذ(، تایذ داسٍّای ػشوَب صدى پیًَذ )حتی اگش تضسیك هغض اػتخَاى اّذایی سا اًدام دادُ

فشد گیشًذُ سا دس هؼشض خغش تاالی اتتال تِ ػفًَت  ػیؼتن ایوٌی تذى سا هصشف وٌذ. ایي داسٍّا

 .وٌٌذ ػیؼتن ایوٌی تذى ٍی سا ػشوَب هی دٌّذ، چشا وِ لشاس هی
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 احیپس اس جز

تٌاػلی اص چٌذیي ّفتِ تا ؿؾ هاُ یا حتی تیـتش  دٍسُ عثیؼی سیىاٍسی پغ اص خشاحی پیًَذ آلت

عثك گفتِ هشوض پضؿىی خاًض ّاپىیٌض، افشاد گیشًذُ پیًَذ حتی تؼذ  اًداهذ. تا ایي حال تِ عَل هی

فالَآج  ذسیىاٍسی ًیض ّوچٌاى تا آخش ػوش تا تین پیًَذ دس استثاط خَاٌّذ تَد. سًٍ اص دٍساى

 :گیشد )پیگیشی( تِ ؿشح صیش صَست هی

 آصهایؾ خَى 

 غشتالگشی تشای تـخیص ػالئن پغ صدى احتوالی 

 ّای خشیاى ادساس آصهایؾ 

 آصهایؾ ؿاخص هیضاى ػختی آلت دس حالت ًؼَػ 

 ِػولىشد اسصیاتی خْت ّایی پشػـٌاه GU (ُّای اسگاى ؿاهل ادساسی،-تٌاػلی دػتگا 

 (ادساسی دػتگاُ ٍ تَلیذهثلی

 آگهی پیش

آگْی هَفك هَسد  وِ تِ ػٌَاى تخـی اص پیؾ اّذاف هتؼذدی تشای پیًَذ آلت تٌاػلی هغشح اػت

 :اًذ اص ػثاست گیشًذ. ایي اّذاف اسصیاتی لشاس هی

 ادساس وشدى تِ صَست ًشهال 

 تاصگـت ػولىشد خٌؼی 

 ُتاصگـت احؼاع ووال دس فشد گیشًذ 

 ی آلت تٌاػلی )ؿاهل تَاًایی ًؼَػ آلت، یا ػاصگاسی تا پیٌایل ظاّش ٍ ػولىشد عثیؼ

 .(ایوپلٌت، تَاًایی تشلشاسی ساتغِ خٌؼی دخَل
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 ٌَّص اػت، گشفتِ صَست حال تِ تا وِ تٌاػلی آلت پیًَذ ّای خشاحی هحذٍد تؼذاد تِ تَخِ تا

 تٌاػلی آلت پیًَذ سًٍذ حال ایي تا. ًیؼت دػت دس سًٍذ ایي آگْی پیؾ دسهَسد آهاسی ّیچگًَِ

 تلمی آهیض هَفمیت سًٍذی پزیشفت، اًدام ّاپىیٌض خاًض دس 6002 ػال دس وِ ای هشداًِ تِ هٌتؼة

 پیًَذ، ػول اًدام اص تؼذ هاُ 02 حذٍدا» ،Penn State Hershey پضؿىی هشوض گفتِ عثك. گشدیذ

 داسد، عثیؼی حؼی اؽ هشداًِ تِ هٌتؼة تٌاػلی آلت وٌذ، ادساس هـىل تذٍى تَاًؼت گیشًذُ فشد

 حاضش حال دس ٍی. داسد ًیض سا اسگاػن تدشتِ تَاًایی ٍ سػذ هی ًؼَػ تِ «عثیؼی حذ تِ ًضدیه» ٍ

 هؼتمل اػت، گشفتِ لشاس اؽ ؿذُ( لغغ) آهپَتِ پاّای خای تِ وِ هصٌَػی پاّای ووه تِ

 .«پشداصد هی هذسػِ دس خَد ٍلت توام ؿغل تِ ٍ وٌذ هی صًذگی

 حمایت و ساسگاری

ّای پیًَذ اػضا  تٌاػلی اص ػایش خشاحی َاًغ احؼاػی ٍ سٍاًـٌاختی دسیافت پیًَذ آلته

آلت تٌاػلی سًٍذی آصهایـی ٍ تدشتی هحؼَب  چـوگیشتش اػت. دس حال حاضش سًٍذ پیًَذ

صدى آلَگشافت ًیض لاتل هالحظِ اػت. افشادی وِ واًذیذای  ؿَد. سیؼه اص تیي سفتي ٍ پغ هی

 ّای سٍاًـٌاػی( ًـاى دٌّذ وِ تَاًایی وٌاس آهذى حتواً تایذ )تا اًدام تؼت دسیافت پیًَذ ّؼتٌذ،

گیشًذُ پیًَذ تؼذ اص ػول  ّایی سا داسًذ. ػالٍُ تش ایي هَضَع، هَاسدی تَدُ وِ افشاد تا چٌیي سیؼه

 .اص آى خَد تذاًٌذ اًذ ػاصگاسی پیذا وٌٌذ ٍ پیًَذ اّذایی سا ًتَاًؼتِ
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اختواػی دیگشی وِ تِ پیًَذ آلت تٌاػلی هشتثظ -سٍاًی ویٌغَس هؼائلتا تَخِ تِ ایي هؼائل ٍ ّ

 ّای هذاٍهی وِ اص وٌذ تایذ تا سٍیی گـادُ اسصیاتی پیًَذی سا دسیافت هی اػت، فشدی وِ چٌیي

ّویٌغَس اػضای  آیذ سا پـت ػش تگزاسد ٍ اص خاًة هتخصصاى، ٍ ػالهت سٍاى اٍ تِ ػول هی

وِ فشد گیشًذُ پیًَذ عی هاُ  وٌٌذ ت ؿَد. هتخصصاى تَصیِ هیخاًَادُ ٍ/یا دٍػتاى خَد حوای

تؼذی تصَست دٍتاس دس ّفتِ، ٍ تؼذ اص آى  ًخؼت تؼذ اص ػول تِ صَست سٍصاًِ، عی چْاس هاُ

خَد فشد گیشًذُ تخَاّذ( اص حوایت سٍاًـٌاختی تشخَسداس  تاس )یا ّشهَلغ وِ تصَست هاّی یه

ُ پیًَذ ًیض تایذ اص هـاٍسُ تخصصی تشخَسداس گشدیذُ، ٍ ّوؼش فشد گیشًذ گشدد. ؿشیه ػاعفی یا

 .ّای حاهی ّوتایاى هـاسوت ًوایذ ؿَد وِ دس گشٍُ تَصیِ هی لَیاً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/


16 
 

رنزیشنرسانیترنسجندروتشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  

www.helptranscenter.org 

 

 مطالة مزتثط: 

 

 تعذی آلت تناسلی مزدانه،  در خصوص پیونذ آلت تناسلی مزدانه، چاج سه حقایقی

 زنستناسلی مزدانه رشذ یافته در آسمایشگاه ویژه مزدان ت و آلت

https://helptranscenter.org/2018/04/30/296/ 

 

 مطالعه جذیذ در سمینه پیونذ آلت تناسلی مزدانه در مزدان تزنس 

https://helptranscenter.org/2019/02/07/616/ 

 

 غیزتزنس اس تزادر دوقلویش ته سزپزستی دکتز  جزاحی پیونذ تیضه تزای مزدی

انجام شذ؛ آیا پیونذ تیضه تزای مزدان تزنس  میزو در تلگزاد صزتستان تاموفقیت

 پذیز است؟ نیش امکان

https://helptranscenter.org/2020/01/16/1027/ 
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  زوان و مردان تروس زودگی روایات و ها مصاحبه تلگرام کاوال

 تصدیق جىسیت عمل وتایج تصاویر و تجربیات از ایراوی

https://t.me/iransrsresults 

 

 ایىستاگرام در سىتر تروس هلپ

https://www.instagram.com/helptranscenter 

 

 مردان تروس آموزشی تلگرام کاوال

https://t.me/helpftmcenter 

 

 زوان تروس آموزشی تلگرام کاوال

https://t.me/helpmtf 
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