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 فهرست
 4 ............................. کندیکوچکمیریچشمگزانیرابهمهانهیسیتراپتستسترون .1باور نادرست 

 5 ...... کنندیدوبارهرشدممیهانهیهورمونمصرفنکنم،سنهیسهیاگربعدازعملتخل .2باور نادرست 

 6 ............. بهترازروشبرشدبلاستاریبهروشبرشدورهالهبسنهیسهیعملتخل .3باور نادرست 

 6 ................. تماموکمالوابستهبهمهارتجراحاستنهیسهیعملتخلیینهاجهینت .4باور نادرست 

 8 ....................... شودیکامالًحفظمنهیسهیبعدازعملتخلنهینوکسیحسجنس .5باور نادرست 

هسرطانابتالبسکی(قبلازعمل،ربندنهی)سندریباباهانهیبستنوپنهانکردنس .6باور نادرست 
 9 ........................................................................................................ دهدیمشیراافزانهیس

 9 ...................... رودیمنیازبنهیسهیباانجامعملتخلنهیابتالبهسرطانسسکیر .7باور نادرست 

 10 ................................................ دهندیهمهمردانترنسعملباالتنهراانجامم .8باور نادرست 

 12 ................................................... دهندیعملباالتنهراانجامنمینریربایافرادغ .9باور نادرست 

کیمثلخواهندیخودندارند،چوننمیهانهیبهنگهداشتنسیازیمردانترنسن.10باور نادرست 
 12 ................................................................................................ بدهندریزنبهفرزندخودش

 15 ................................. کندیمرابرطرفمیندگتماممشکالتزنهیسهیعملتخل .11باور نادرست 

پرسشیمنبعبرانیاند،بهترراپشتسرگذاشتهنهیسهیکهعملتخلیافرادترنس .12باور نادرست 
 16 ........................................................................ شوندیعملمحسوبمنیسواالتمربوطبها
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سازیسینهراپشتسرآیافردترنسیهستیدکهتصمیمداریدعملتخلیهومردانه
اید،اماازدرستیاغلطبودنآنهابگذارید؟آیادرموردعملباالتنهاطالعاتیکسبکرده

سازیمطمئننیستید؟آیااطالعاتضدونقیضبسیاریدرموردمستکتومیمردانه
 اید؟شنیده

ترینشایعاتیکهدرجامعهترنسایرانموردازرایج12اینمقالهقصدداریمبهدر
خواهیدهاشکلگرفتهبپردازیم.پساگرمیسازیسینهپیرامونعملتخلیهومردانه

تریدرمسیرترنزیشنباورهاینادرسترایجدراینزمینهرابشناسیدوباآگاهیکامل
 .مراهباشیدخودگامبردارید،باماه

 کندهارابهمیزانچشمگیریکوچکمیتراپیسینهتستسترون .1باورنادرست

هایشانپوستاضافیدارد،هایکوچکیندارندیاسینهبعضیازافرادترنسیکهسینه
کهبتوانندعملباالتنهخودرابهروشبرشدورهالهانجامدهند،چندماهبهامیداین

کندوهایشانکاهشپیداکنندتاسایزسینهمی تراپیتستسترونبهقبلازعملشروع
 .شوند دورهالهبرشکاندیدایمناسبیبرایانجامعملباالتنهبهروش

یکیازتاثیراتهورمونتستسترون،توزیعمجددچربیبدناست.تستسترونتا
دهد،اماغددداخلپستانراکوچکنکردهودرهایسینهراکاهشمیحدودیچربی

گذارد.عالوهبراینموضوع،تستستروننتیجهتاثیرچشمگیریرویسایزسینهنمی
کند.بنابراینازتستسترونانتظارنداشتهباشیدسینهرانیزجمعنمی شدهپوستآویزان

گونهبود،وجورکند،چوناگراینهایتانرابهمیزانچشمگیریکوچکوجمعکهسینه
تراپیبسندهوبهتستستروندادندیبسیاریازافرادترنسدیگرعملباالتنهانجامنم

 !کردندمی

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2021/02/05/1336/
https://helptranscenter.org/2017/11/12/253/
https://helptranscenter.org/2019/12/15/1000/
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شود،امااگرتراپیپیشنیازعملباالتنهمحسوبنمیدرحالتکلینیز،تستسترون
تراپیکنیدوهمراهباآنتمریناتپرورشعضالتسینهرانیزانجامدهید،تستسترون

امادرکلبهتراستصرفًابهکنید.ترمیتانراحتتانرابرایجراحدهیبهسینهکارفرم
هایبزرگخودرابهاندازهچشمگیریکوچکنمودهواینامیدکهبتوانیدسینه

کاندیدایمناسبیبرایانجامعملباالتنهبهروشبرشدورهالهشوید،سراغ
 .تستستروننروید

بارههایمدواگربعدازعملتخلیهسینههورمونمصرفنکنم،سینه .2باورنادرست
 کنندرشدمی

اینموردنیزیکیدیگرازباورهاینادرسترایجدرجامعهترنسایراناست.همیشه
کند!اگربعدازعملباالتنهایکهتخلیهشد،دیگردوبارهرشدنمییادتانباشد،سینه

ها(راانجاماصالًتستسترونمصرفنکنیدوحتیعملتخلیهغددجنسی)تخمدان
 !هایتاندوبارهرشدنخواهندکرد،سینهندهیدنیز

تراپیخواهیدتستسترونهامیخاطرنگرانیازرشدمجددسینهبنابرایناگرصرفًابه
هایتاندوبارهرشدتراپینیزسینهانجامدهید،خیالتانراحتباشدکهبدونتستسترون

اریدوبیشازنخواهندکرد.فقطکافیاستوزنخودرادرمحدودهسالمتینگهد
تانبعدازعملدراثرتجمعوزنپیدانکنید،چوندراینصورتسایزسینهاندازهاضافه

 .چربیافزایشپیداخواهدکرد
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عملتخلیهسینهبهروشبرشدورهالهبسیاربهترازروشبرشدبل .3باورنادرست
 است

نسبتبه«مطلقی»باالتنهبرتری هایجراحیتکنیکیکازواقعیتایناستکههیچ
هایشماستکهیکیازهاواولویتیکدیگرندارند،ودرحقیقتاینشرایط،خواسته

هایکند.هریکازتکنیکهارابهتکنیکبرتریبرایشخصشماتبدیلمیاینتکنیک
شوند.فردیدارندوبهتریابدترازدیگریمحسوبنمیزایاومعایبمنحصربهجراحیم

یادتانباشداگرعملباالتنهبهروشبرشدورهاله/دبلبرایفردالفبهترینگزینهبوده
است،معنایشایننیستکهقراراستهمینتکنیکبرایشخصشمانیزبهترین

ها،وشرایطها،اولویتجراحیباتوجهبهخواستهگزینهباشد.بنابراینبهترینتکنیک
هایانتخابگردد.جهتکسباطالعاتبیشتردرموردروششخصشماتعیینمی

 .درامطالعهنمایی این مقالهسازیسینه،بهترینتکنیکجراحیتخلیهومردانه

 نتیجهنهاییعملتخلیهسینهتماموکمالوابستهبهمهارتجراحاست .4باورنادرست

درستاستکهمهارتوتجربهجراحروینتیجهنهاییعملتخلیهسینهتاثیربسزایی
 .کندغافلشدکهفردیکهعملشدهدراینزمینهایفامی همینقشمدارد،امانبایداز

هایمراقبتبعدازعملپیرویدستورالعملبعضیازافرادترنسبعدازعملباالتنه،از
درمراقبتازناحیهعملخودکوشاکنند،کنند،سبکزندگیناسالمیرادنبالمینمی

هایوبرخیبیماری (سیگارکشیدنهایناسالم)مثلنیستند،ازنقشبرخیعادت
ای)مثلدیابت(رویپروسهبهبودیخودآگاهنیستند،وهمینمسائلسببزمینه
 .تانتیجهجراحیباکیفیتخودرااصطالحًاخرابکنندشودمی



https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2019/08/14/845/
https://helptranscenter.org/2020/08/24/1224/
https://helptranscenter.org/2020/03/15/1087/
https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/
https://helptranscenter.org/2019/09/05/869/
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اصولکند،مثالًازدارینمیخوبینگهفردیکهبعدازعملشازجایبرشخودبه
ششماهبعدازعملکند،زودترازآگاهنیست،وزنهسنگینبلندمی مراقبتازاسکار

کشد،طبیعیاستکهدچارهایخودرامیکند،یادستورزشبدنسازیراشروعمی
شود.اگراینفردعملبرجستگی،کشیدگییاپهنشدگیاسکار)جایبرش(جراحی

خودرابهروشبرشدورهالهانجامدادهباشدنیز،طبیعیاستکهبهدلیل
گیردوسایزاششکلشدهدورهالهسینهکارپهنوکشیدهاش،یکنواراسانگاریسهل

 .اشرابسیاربزرگترازآنچهکههستجلوهدهدهالهسینه

کند،کند،مرتبپانسمانخودراعوضنمیفردیکهبعدازعملبهداشترارعایتنمی
گارکند،سیبیوتیکتجویزشدهتوسطپزشکخودراسروقتمصرفنمیداروهایآنتی

کند،هایزمینه)ازجملهدیابت(خودرازیرنظرپزشککنترلنمیکشد،یابیماریمی
هاله (طبیعیاستکهبعدازعملدچارعفونتجایبرشجراحییانکروز)مرگبافت

 .شود (برشدبلاش)درروشونوکسینه

هایمراقبتبعدازعملکهجراحشتوصیهکردهپیرویفردیکهازدستورالعمل
 اصولمراقبتازاسکارکند،درمورداصولمراقبتقبلوبعدازعملتخلیهسینهونمی

اندرابهترینکند،وسایرافرادترنسیکهعملکردهجراحیازمنابعمعتبرمطالعهنمی
داند،طبیعیاستکهمنبعبرایپرسشسواالتمربوطبهمراقبتازناحیهعملشمی
 .همواجهشوددرمراقبتازعملشخطاکندوبامشکالتیاعوارضناخواست







https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2017/02/19/51/
https://helptranscenter.org/2017/02/19/51/
https://helptranscenter.org/2017/02/19/51/
https://helptranscenter.org/2017/07/05/194/
https://helptranscenter.org/2017/07/05/194/
https://helptranscenter.org/2017/07/05/194/
https://helptranscenter.org/2017/07/05/194/
https://helptranscenter.org/2018/12/21/434/
https://helptranscenter.org/2018/06/16/325/
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سازیسینه،حاصلبنابراینواقعیتایناستکهنتیجهنهاییعملتخلیهومردانه
همکاریمشترکجراحوفردیاستکهعملشدهاست.جراحموظفاستعمل

جراحیفردمتقاضیرابهبهترینشکلممکنومطابقبااستانداردهایروزدنیاانجام
اشقراردهد،کنندهبلوبعدازعملرادراختیارمراجعههایمراقبتقدهد،دستورالعمل

کنندهنیزموظفهایویراپاسخگوباشد.ومتعاقبًا،مراجعهوتمامیسواالتونگرانی
هایتوصیهشدهتوسطپزشکخودپیرویکند،اگرسوالیاستکهازدستورالعمل

مطالعهکندتابتواندبهترینبرایشپیشآمدازجراحخودبپرسد،ومنابعمعتبررا
 .نتیجهراازعملجراحیخودبگیرد

 شودحسجنسینوکسینهبعدازعملتخلیهسینهکاماًلحفظمی .5باورنادرست

د.اگرعملخودرابهبهنوعتکنیکجراحیبستگیدار حسجنسینوکسینهحفظ
روشیانجامدهیدکههالهونوکسینهطیعملکامالًجداشود)مثلروشبرشدبل(،

رود.امااگرعملخودرابهروشیانجامتانکامالًازبینمیحسجنسینوکسینه
دهیدکههالهونوکسینهطیعملمتصلبهبدنباقیبماند)مثلروشبرش

،(دکمهسوراخ،وبرشنباتچوبیآب،برشماهیدهان،برشدورهاله،برشکلیدسوراخ
تانمثلقبلازعملحفظشود،شایدنسبتبهقبلازشایدحسجنسینوکسینه

عملکاهشپیداکند،وشایدهمبهطورکاملازبینبرود.بنابراینهیچتضمینیدر
 .کارنیست

 

 

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2017/06/27/189/
https://helptranscenter.org/2018/10/29/409/
https://helptranscenter.org/2019/03/10/641/
https://helptranscenter.org/2019/03/09/640/
https://helptranscenter.org/2019/03/12/642/
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بند(قبلازعمل،ریسکهابابایندر)سینهبستنوپنهانکردنسینه .6نادرستباور
 دهدابتالبهسرطانسینهراافزایشمی

بایندرومدارکیوجودنداردکهنشاندهدپوشیدن شواهدواقعیتایناستکه
دهد.بااینحالپوشیدنبایندرریسکابتالبهسرطانسینهراافزایشمی (بند)سینه
هایدیگریداردکهالزماستازآنهاآگاهباشید،ازجملهحساسیتپوستی،ریسک

خصوصاگربایندرراخیلی،بهنیافتنمایعلنفتنگینفس،ومسائلمربوطبهجریا
راازتنخودخارجکنید (بندسفتومحکمببندید.بهتراستموقعخواببایندر)سینه

تانفضایکافیبراینفسکشیدنپیداکند.وبهتراستتاجایممکنتاقفسهسینه
 .استفادهکنید بایندرهایاستانداردهایخودرابابانداژنبندید،وازسینه

 رودریسکابتالبهسرطانسینهباانجامعملتخلیهسینهازبینمی .7باورنادرست

اندواقعیتایناستکهافرادترنسیکهعملباالتنه)مستکتومی(راپشتسرگذاشته
قراردارند،چونبعدازعمل سرطانسینهندرمعرضریسکابتالبهنیز،همچنا

بافتبیشتریبرماند.هرچهبعدازجراحیهمچنانمقداریازبافتسینهبرجایمی
ماندهتراست)چونمقداربافتباقیجایبماند،ریسکابتالبهسرطانسینهنیزباال

بیشتراست(.مدارکیازمردانترنسیکهعملباالتنهراپشتسرگذاشتهومبتالبه
اید،سینهانددردستاست.اگرعملباالتنهراپشتسرگذاشتهسرطانسینهشده

تانجدیدتانرابهتربشناسیدواگرمتوجههرگونهتغییریاعالمتیشدیدباپزشک
 .صحبتکنید





https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2020/05/21/1156/
https://helptranscenter.org/2020/05/11/1138/
https://helptranscenter.org/2020/05/11/1138/
https://helptranscenter.org/2020/05/11/1138/
https://helptranscenter.org/2018/12/21/433/
https://helptranscenter.org/2020/05/21/1156/
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درحالحاضرهیچتوصیهشفافیدرزمینهغربالگریمنظمسرطانسینهویژهافراد
اندوجودندارد.بنابراینبهترینکارایناستترنسیکهعملباالتنهراپشتسرگذاشته

هایفردیوبهترینگزینهغربالگریمناسبخودتانباپزشکخودکهدرموردریسک
 .صحبتکنید

 دهندهمهمردانترنسعملباالتنهراانجاممی .8باورنادرست

هایمتفاوتیهستندونیازهاوخواسته بسیارمتنوعواقعیتایناستکهافرادترنس
 .دارند

کنند،یعنیبهدلیلناهمخوانیبعضیازافرادترنساحساسماللجنسیتیمی
جنسیتخودباجنسیتیکهدربدوتولدبهآنهانسبتدادهشدهاحساسناراحتیو

 .کننداحساسماللجنسیتینمیکنند؛بعضیازافرادترنسهمپریشانیمی

کنند،صرفًااحساسماللاجتماعیبعضیازافرادترنسیکهاحساسماللجنسیتیمی
توانندباجنسیتصحیحخوددرجامعهحضورپیداکنند،کهنمیکنند،یعنیازاینمی

کنند؛بعضیازافرادترنسهمعالوهبرماللاجتماعی،احساساحساسناراحتیمی
شانباتصویریکهازبدنمخوانیبدنناهدلیلبهیعنی–کنندهممی ماللجسمی

 .کنندحقیقیخوددرذهندارند،احساسناراحتیوپریشانیمی

کنند،ممکناستفقطبهبعضیازافرادترنسیکهاحساسماللجسمیمی
کنندونیازیبهجراحیدرخوداحساسنکنند؛بعضیازافرادتراپیبسندههورمون

تراپی،بهیککنندنیزممکناستعالوهبرهورمونترنسیکهاحساسماللجسمیمی
 .یاچندعملجراحینیازداشتهباشند



https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2019/11/13/972/
https://helptranscenter.org/2019/07/31/828/
https://helptranscenter.org/2019/10/18/924/
https://helptranscenter.org/2019/10/18/924/
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همهمردانترنسنیازبهانجامعملتخلیه»گونهنیستکهبتوانیمبگوییمبنابرایناین
ایرابهکلآنتوانهیچکلیشهجامعهترنسآنقدرمتنوعاستکهنمی«.ندسینهدار

هابهجامعهترنسمساویاستباخاموشکردننسبتداد!نسبتدادنکلیشه
پراکنیوطردکردنافرادصدایبسیاریازافرادترنسوفراهمکردنمقدماتنفرت

 !گنجندهایساختگینمیترنسیکهدراینکلیشه

هایجنسیتیراحیکردنیانکردن،ماللجنسیتیداشتنیانداشتن،طبقکلیشهج
کندواورادرازبقیهنمی«ترترنس»هیچفردترنسیرا…رفتارکردنیانکردنو

 .دهدقرارنمی ایمجزایاگروهیخاصدسته

توسطافرادیکهبهاینپروسهنیاز پروسهترنزیشنازآنگذشته،هدفازطیکردن
ایاست.پروسهترنزیشنمسابقهدارند،دستیابیبهآرامشدرونیوشادمانیجنسیتی

آنجلوبرود،امتیازبیشتریبگیرد!گاهیعملیکهنیستکههرچهکسیبیشتردر
براییکفردترنسجنبهحیاتیدارد،برایفردترنسدیگریکامالًغیرضروریمحسوب

شود.وواقعیتایناستکههویتهمهافرادترنس،چهپروسهترنزیشنرامی
 .ومحترماستبگذرانندچهنگذرانند،چهعملباالتنهانجامدهندچهندهند،معتبر

 

 

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2021/02/23/1340/
https://helptranscenter.org/2019/09/10/874/
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 دهندافرادغیرباینریعملباالتنهراانجامنمی .9باورنادرست

نیزممکناستاحساسماللجنسیتیداشتهیانداشتهباشند،وبرای غیرباینریافراد
،ممکناستتصمیمبگیرندعملباالتنهانجامبدهندیاشادمانیجنسیتیدستیابیبه

هایخودرادهند،بعضیسینهندهند.بعضیازافرادغیرباینریعملباالتنهانجامنمی
گیرند،هقرارمیکنندوصرفًاتحتعملکوچککردنسینسازینمیتخلیهومردانه

هایشکلبرشایانجامدهندکهدهندعملباالتنهخودرابهگونهبعضیترجیحمی
نباتچوبی(،وبعضیماهییاآبحالتغیرباینریداشتهباشد)مثلبرشدهان جراحی

کنند.بنابراینتصمیم کامالًحذفدهندهالهونوکسینهخودرایدیگرنیزترجیحم
نهاییباخودفرداستکهعملباالتنهانجامبدهدیاندهد،واگربله،عملخودرابه

 .ایانجامبدهدچهشیوه

هایخودندارند،چونمردانترنسنیازیبهنگهداشتنسینه.10باورنادرست
 خواهندمثلیکزنبهفرزندخودشیربدهندنمی

اینیزبیانگردید،جامعهترنسجامعه8همانطورکهدرتوضیحاتباورنادرستشماره
بسیارمتنوعبودهوافرادترنسنیزبایکدیگرمتفاوتهستندونیازهایمتفاوتیهم

 .ارندد

هایخوداحساسماللجنسیتینمودهوتصمیمبعضیازافرادترنسنسبتبهسینه
سازیکنند.امامردانترنسیهمهستندکهنسبتبهگیرندآنهاراتخلیهومردانهمی

 .کنندوقصدجراحیکردنآنهاراندارندهایشاناحساسناراحتینمیسینه





https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2019/02/13/630/
https://helptranscenter.org/2020/09/23/1247/
https://helptranscenter.org/2019/06/13/743/
https://helptranscenter.org/2019/06/13/743/
https://helptranscenter.org/2018/10/29/412/
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ازدیگران«ترترنس»ها،کسیراکردنسینهواقعیتایناستکهعملکردنیان
خودجنسیتخاصیخودیکند.سینه/پستانیکیازاعضایبدنانساناستوبهنمی

آییمبهاشتباههایاجتماعی،میندارد؛اینماهستیمکهباتبعیتکردنازبرساخت
 !دهیمنسبتمی«زنان»فرمخاصیازاینعضوازبدنرابه

استونهشیردهیشدنامری«دارجنسیت»خودعضویخودیبه«تانسینه/پس»نه
غیرترنس(بهدالیلمختلفی) سیسجندرمنتسببهجنسیتیخاص!بعضیاززنان

شودکهازمااینباعثنمیاندیاتوانشیردهیندارند،اهایخودراتخلیهکردهپستان
زنبودنساقطشوند!بعضیازمردانترنسنیزسینه/پستاندارندیاتصمیمندارند

 !شودکهازمردبودنساقطشوندهایخودراتخلیهکنند،واینهمباعثنمیسینه

ایهانیستندکهبگوییماوهاینیکیسینهبرآمدهکنندههویتانساناعضایبدنتعیین
 !اشراتخلیهوتختکردهپسمرداستداردپسزناست،وآنیکیسینه

 شیردهیگیرندعملباالتنهانجامندهند،قصدضمنًا،همهافرادترنسیکهتصمیممی
هایبسیارکوچکیدهند،یاسینهانجامنمیندارند!بسیاریازافرادیکهعملباالتنه
هایخوداندحسجنسینوکسینهبینند،یامایلداشتهونیازیبهانجاماینعملنمی

هایخودرابههمانصورتیکههستدوستدارندوآنهاراراحفظکنند،یااصالًسینه
 !شانکنندخواهدجراحیدانندودلشاننمیمی«مردانه»کامالً









https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2020/02/04/1041/
https://helptranscenter.org/2021/01/05/1326/
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هایخودرانگهدارندتابهفرزندخوددهندسینهبعضیازمردانترنسنیزترجیحمی
راکاهش شانسشیردهیسازی،شیربدهند.دلیلشایناستکهعملتخلیهومردانه

اندکهبعدازانجامستاستکهبعضیازافرادگفتهرساند.دردادهیاحتیبهصفرمی
اند،بااینحالبدونشکهایباالتنهقادربهشیردهیبودهبعضیازانواععمل

جزعملهاییبهشودرویچنینتجربیاتیحساببازکرد.اگرعملباالتنهبهروشنمی
گیرد،بدونشکمعکوسانجامT/دکمهتهاجمیکوچککردنپستانیاروشسوراخ

 .رودشانسشیردهیبهطورکاملازبینمی

کنندهجنسیتافرادنیست.ترگفتهشد،شیردهیبهفرزندتعیینوهمانطورکهپیش
شیردهیامریفیزیولوژیکیاستکهبرایبسیاریازافرادیکهسینه/پستاندارند

 !اشدکهچهجنس/جنسیتیداشتهبنظرازاینپذیراست،صرفامکان

ودرحالتکلینیز،نسبتدادنکلیشهبهجامعهترنسکاردرستینیستوبهظلمو
زند.همهافرادترنسبایدبتوانندبهدورازفشارهایتبعیضعلیهافرادترنسدامنمی

اجتماعیوترسازموردقضاوتقرارگرفتن،حقاختیاربربدنخویشداشتهباشندو
دکهبرایرسیدنبهشادمانیجنسیتیچهاقداماتیانجامبدهندیاآزادانهتصمیمبگیرن

ترنزیشنپروسهطیرااقداماتیچهکهاینازنظرصرف–ندهند.وهویتافرادترنس
 .استاحترامموردومعتبر–دهنددهندیانمیمیانجامخود

 

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/
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 کندمیعملتخلیهسینهتماممشکالتزندگیمرابرطرف .11باورنادرست

صورتاتوماتیکدرکنندکهاگرعملکنند،بهبعضیازافرادترنسباخودفکرمی
گیرند،دیدیکهنسبتخانوادهوجامعهباجنسیتصحیحخودموردپذیرشقرارمی

شانبرطرفبهبدنخوددارندبهمیزانچشمگیریبهبودیافته،مشکالتجنسی
شانازاینروشانمحوشده،واصطالحًازندگییهاومشکالتزندگگردیده،افسردگی

 .بینانهنیستشود.چنینانتظاراتیازعملواقعبهآنرومی

ترینمهارتیکهپیشازقدمگذاشتندرمسیرترنزیشنپزشکیشایدبتوانگفتمهم
 .است بینبودنمهارتواقعالزماستدرخودتانایجادکنید،

 :که بدانید بین بودن یعنی این واقع

 کند؛انجامعملجراحیشمارابهآدمدیگریتبدیلنمی 
 کند؛انجامعملجراحیمشکالتجنسیشماراتماموکمالبرطرفنمی 
 اید،الزماستبرایهیابیکردتازگیخودتانرابهعنوانفردیترنسهویتاگربه

 انجاماقداماتپزشکیکمیدستنگهداریدوبهخودتانزمانبدهید؛
 اینسبتبینانهگیریبرایانجامعملجراحی،الزماستنگاهواقعپیشازتصمیم

 تانداشتهباشید؛وبهشرایطمحیطیپیرامون
 راحیداشتهباشیدهایجایازنتیجهعملبینانهالزماستتصورکلیاماواقع. 

هایبینباشید،مزایاومعایبعملبنابراینپیشازانجامهرعملیالزماستواقع
 .خوبیبشناسید،وازعملانتظاراتیمبتنیبرواقعیتداشتهباشیدجراحیرابه

 

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2020/09/29/1251/
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اند،بهترینافرادترنسیکهعملتخلیهسینهراپشتسرگذاشته .12باورنادرست
 شوندپرسشسواالتمربوطبهاینعملمحسوبمیمنبعبرای

همیشهیادتانباشد،دوستانترنسشماصرفًابهخاطرتجربیاتیکهدرمسیرجراحی
اند،منبعمعتبریبرایکسباطالعاتعلمیوپزشکیوپاسخگوییبهکسبکرده

 .شوندسواالتعلمیشمامحسوبنمی

تراپییاعملاساسیکهازطریقافرادترنسیکههورمونغیرعلمیوبی شایعاتچهبسا
یابد؛ایناطالعاتغلطسرنوشتوتصمیماتانددرجامعهترنسرواجیافتهومیکرده

تاثیرقرارکنند،تحتافرادناآگاهدیگریراکهبرایکسباطالعاتبهاینافرادرجوعمی
 .دهددادهومی

توانگفتاکثریتقریببهاتفاقباورهاینادرستیکهدراینمقالهذکرگردیدنیز،می
تراپیوعملشایعاتیهستندکهتوسطافرادترنسناآگاهکهاتفاقًاتجربههورمون

 .اندنسشیوعیافتهاند،دهانبهدهاننقلگردیدهودرجامعهترباالتنهرانیزداشته

بنابراین،هموارهبهمنابعومراجعمعتبررجوعکنیدواطالعاتخودراازمنابعمعتبر
تانتوانیدبرایانتخابپزشکجراحبادوستانترنسکسبکنید.درستاستکهمی

شانرابشنوید.امامسائلمشورتکنید،نتیجهجراحیآنهاراببینید،وتجربیاتجراحی
شدههایشناختههایمختلفجراحی،آگاهیازریسکلمیوپزشکی،شناختتکنیکع

موضوعاتی … هایجراحیوهاوبرشواحتمالیجراحی،آگاهیازشیوهمراقبتاززخم
هستندکهالزماستبامراجعهبهمنابعمعتبرعلمییاپرسشازجراحیاافرادآگاه

 .بنماییددرموردآنهااطالعاتصحیحراکس

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2020/04/29/1120/
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همیشهتالشکنیدبرایکسباطالعاتبیشتردرموردبه عنوان نکته پایانی مقاله؛
کهازپزشکتانسوالهایجراحی،عالوهبراینمسائلعلمیوپزشکیمربوطبهعمل

پرسید،منابععلمیومعتبردراینزمینهرانیزمطالعهکنید.جهتکسباطالعاتمی
سازیسینه،عوارضهایمختلفعملتخلیهومردانهوتکنیکهاکاملدرموردروش
هایمراقبتقبلوبعدازعملومسائلدیگرمربوطبهاینزمینه،عمل،دستورالعمل

سنترمراجعهنمودهوترنسدروبسایتهلپ «عمل تخلیه سینه» توانیدبهدستهمی
بخشیراپروسهترنزیشنمؤثر،ایمن،ونتیجه .مطالبمدنظرتانرامطالعهنمایید

 .برایتانآرزومندیم
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