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ترین پزشک جراح برای  های اساسی جامعه ترنس ایران، انتخاب بهترین و مجرب یکی از دغدغه
انتخاب پزشک جراح، خصوصًا برای جامعه ترنس ایران، کار  .است کننده جنسیت های تصدیق عمل

طلبد؛ دانش و اصولی که اگر از آن  و دانش و اصول مخصوص به خودش را می ای نیست چندان ساده
خود گام بردارید، و اگر از آن آگاهی  مسیر ترنزیشنتوانید در  آگاهی داشته باشید، بسیار بهتر می

 .طلب گرفتار شوید است که در دام افراد سودجو و منفعت نداشته باشید، احتمالش زیاد

پردازیم  ها و تجربیات جراحی در جامعه ترنس ایران می در این مقاله به چهار واقعیت در مورد جراحی
بسا حیاتی  ها برای همه افراد ترنسی که قصد دارند در ایران جراحی کنند، الزم و چه که آگاهی از آن

 .تهای مقاله با ما همراه باشیدپس لطفًا تا ان .است

استانداردهای جراحی روز دنیا ویژه افراد ترنس، در  :واقعیت اول
 شود های ایران آموزش داده نمی دانشگاه

 

-گونه برنامه علمی تحقیقاتی ایران، هیچ-ها و نه در مراکز علمی واقعیت تلخی است که نه در دانشگاه
 .افراد ترنس را به متخصصان آموزش دهد، تعریف نشده استآموزشی تخصصی که مسائل مربوط به 

هم در  دقت کنید، اینجا منظور ما صرفًا آموزش نحوه برخورد صحیح با افراد ترنس نیست! )که البته آن
های جراحی و  اینجا در حقیقت داریم از اصول و تکنیک .جای خود بسیار الزم است و باید انجام شود(

ناپذیری را روی جسم و جان افراد ترنس  کنیم که قرار است تغییرات برگشت تراپی صحبت می هورمون
 .بگذارد
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برد و عملی را روی  واقعیت این است که جراحی که در ایران دست به تیغ می .بله درست متوجه شدید
ای در مراکز علمی و دانشگاهی ایران  گونه آموزش تخصصی دهد، هیچ بدن فرد ترنس انجام می

شود و انواع و  قلم می به پزشک هورمون و غددی که دست .های افراد ترنس ندیده است عملدرزمینٔه 
ای  گونه آموزش علمی و تخصصی کند، هیچ اقسام داروهای هورمونی را برای افراد ترنس تجویز می

 .تراپی روز دنیا ویژه افراد ترنس ندیده است های هورمون درزمینٔه پروتکل

تراپی افراد ترنس، اصول و تکنیک خاصی دارد که هر پزشک  جراحی یا هورمونپرسید که مگر  شاید می
تنه افراد  های باالتنه و پایین تراپی و عمل متخصصی نتواند انجامش دهد؟ البته که دارد! هورمون

های خاص خودشان را دارند که نیازمند سالها تالش، تمرین و  کاری ترنس، هرکدام اصول و ریزه
 .ظر متخصص هستندیادگیری زیر ن

تراپی افراد ترنس  ها و هورمون پرسید که پس چطور پزشکان مختلفی در ایران دارند جراحی شاید می
حالت خارج  دوپاسخ این سؤال از  .جاست دهند؟ نکته اصلی بحث هم دقیقًا همین را انجام می

از ایران آموزش این پزشکان شخصًا هزینه کرده و زیر نظر افراد متخصص در خارج  .یک :نیست
دانش و تجربه خود را با  .دو و اند )که کمتر پزشکی ممکن است به چنین کاری تن دردهد(؛ دیده

، اند اشتهدوخطا کردن روی بدن افراد ترنس بسیاری که چاره دیگری جز مراجعه به این پزشکان ن آزمون
 .اند به دست آورده

کننده جنسیت در  های تصدیق اوصاف، نتیجه جراحی اید که بدانید با این شرایط و اگر کنجکاو شده
 .کنیم آمیز بوده است، شما را به واقعیت دوم دعوت می ایران تا چه اندازه موفقیت
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گونه آمار قابل استنادی از میزان موفقیت یا عدم موفقیت  هیچ :واقعیت دوم
 های تصدیق جنسیت در ایران وجود ندارد نتایج جراحی

 

ها  های تصدیق جنسیت به آن توانید برای عمل و جستجو، لیستی از پزشکانی که میبا کلی تالش 
خواهید بدانید کار کدام جراح بهتر است که به او مراجعه  کنید و حاال می مراجعه کنید را گردآوری می

 خواهید بدانید هر جراح چه تعداد عمل موفق و ناموفق داشته است؟ چند نفر از او راضی و می .کنید
اند؟ به عملکرد این  کنندگان این جراح با چه عوارضی مواجه شده اند؟ مراجعه چند نفر ناراضی بوده

 .شوید کنید، بیشتر گیج و سردرگم می دهند؟ اما هر چه بیشتر جستجو می ای می جراح چه نمره

مه واقعیت تلخ دیگری که الزم است به آن توجه داشته باشید این است که اگر بخواهید کارنا
خالی و ناامید  های مختلف را با آمارهای رسمی و معتبر بسنجید، در بهترین حالتش دست جراح
گونه آماری در ایران در این زمینه وجود ندارد و هیچ نظارتی هم روی این  گردید، چون عمالً هیچ بازمی

 !گیرد مسائل صورت نمی

اند،  ید که چه تعداد از افراد ترنس عمل کردهتوانید متوجه شو معنایش این است که در ایران، عمالً نمی
های غیراستاندارد  اند، چه تعداد از این افراد در اثر عمل چه تعداد از این افراد راضی یا ناراضی بوده

ها چطور  اند و نتیجه ترمیم های ترمیمی مراجعه کرده اند، چه تعداد برای جراحی دچار نقص عضو شده
 … بوده، و
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ها پیدا  کنید تا حداقل چند مقاله ژورنال رسمی از جراح شوید و بیشتر جستجو می می خیال آمارها بی
جز تعداد  بینید که به اما در کمال تعجب می .ها آشنا شوید های جراحی آن کنید و کمی بیشتر با تکنیک

و شماری مطالعه که مربوط به چند سال پیش است، این بار هم باید واقعیت را قبول کنید  انگشت
 .خالی بازگردید دست

های  دانه به دانه به مطب تمامی جراح .یک :گیرد در چنین شرایطی تنها دو راه پیش پایتان قرار می
از تجربیات جراحی سایر افراد  .ها بپرسید؛ و دو تک سؤاالتتان را از آن مدنظرتان رجوع کنید و تک

 .ترنس استفاده کنید

تصور کنید در شهر کوچکی  .بعضی از افراد ترنس عمالً ناممکن استالزم به ذکر نیست که راه اول برای 
یکی در اصفهان، و آن دیگری  اید، یکی در تهران است و آن هایی که لیست کرده کنید و جراح زندگی می

هرحال بحث عمل و  به .دهد در مشهد یا تبریز! تلفن و ایمیل هم که جواب درست درمانی به شما نمی
 !نتیجه آن است عمر زندگی با یک

وآمد و  شوید برای مالقات با پزشکان، از شرق تا غرب ایران را سفر کنید و هزینه رفت پس ناچار می
هویتی و فشارهای  خودتان پرداخت کنید )البته اگر بتوانید با مشکل بی جیب از هم را …اقامت و 

و  .وآمدها را هم پرداخت کنید!( های پروسه اخذ مجوز، هزینه این رفت خانوادگی و اجتماعی، و هزینه
ها مواجه  چندان شفاف آن های نه ها انتظار در مطب پزشکان، با پاسخ درنهایت هم بعد از ساعت

 .گردید تر از قبل به خانه اول بازمی شوید و سردرگم می

اما تجربیات جراحی، تا چه اندازه  .شود و اینجاست که اهمیت تجربیات جراحی برایتان مشخص می
 .پردازیم اتکا هستند؟ در واقعیت بعدی به این موضوع می بلقا
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بینانه یا صادقانه بیان  برخی از تجربیات جراحی، واقع :واقعیت سوم
 شوند نمی

 

ای که در اینجا الزم است به آن توجه داشته باشید این است که هر پزشک جراحی، تجربیات  نکته
رضایت یا نارضایتی از نتیجه جراحی، به فاکتورهای متعددی تواند داشته باشد و  مثبت و منفی می

را شرح دادیم، و در یکی دیگر از  های انتخاب بهترین پزشک جراح روشدر مقاله دیگری  .بستگی دارد
کنیم برای  طور کامل توضیح دادیم که پیشنهاد می را به نحوه بررسی تصاویر جراحیمقاالت نیز 

 .تر، این مقاالت را نیز مطالعه بفرمایید گیری آگاهانه تصمیم

یا منفی  خواهیم راجع به آن صحبت کنیم، ارتباطی به تجربیات مثبت اما واقعیتی که در اینجا می
تجربیات جراحی بپردازیم، و سپس مسئله « بینی واقع»بیاییم ابتدا به مسئله  .ها ندارد جراح

 .را بررسی کنیم «صداقت»

قدر شور و  انجام دهد، و آن« الف»را نزد جراح « ایکس»یک فرد ترنس ممکن است عمل جراحی 
جراحش، بیمارستانی که آنجا بستری شعف داشته باشد که فقط زیبایی ببیند؛ از نتیجه عملش، پزشک 

فرد ترنس دیگری هم ممکن است همان  .شده، کادر بیمارستان و همه و همه تعریف و تمجید کند
قدر سرخورده و ناامید شود که چیزی جز  انجام دهد، و آن« الف»را نزد جراح « ایکس»عمل جراحی 

ان و کادر آنجا بدگویی کند و خود را بدی و تاریکی نبیند، از نتیجه عملش، پزشک جراحش، بیمارست
 .تنها و ناامید ببیند

https://helptranscenter.org/
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 عمل .هستند انسانی طبیعی کامالً  احساسات …شور و شعف، ناامیدی، خوشحالی، غم، ترس و 
یک فرد ترنس حق دارد بعد از عملش اشک شوق بریزد، یا  .جراحی نیز تجربه بزرگی برای افراد است

ها را بر  وکاستی حق دارد از جراحش تعریف و تمجید کند، یا کمیک فرد ترنس  .غرق در ناامیدی شود
شنویم، این است که  خوانیم و می عنوان فردی که این تجربیات را می و وظیفه اول ما به .زبان آورد

 .مان باشیم، احساساتشان را تصدیق کنیم، و قدردان اشتراک تجربیاتشان باشیم همراه دوستان ترنس

است که یادمان باشد، قرار نیست از روی یک یا دو تجربه جراحی برای زندگی و  و وظیفه دوم ما این
دهیم که شاید شادی و رضایت فراوان یا غم  همیشه این احتمال را می .گیری کنیم جراحی خود تصمیم

الی تجربیات  کنیم از البه و تالش می .مرورزمان تعدیل گردد و نارضایتی شدید فردی که عمل شده، به
 .گیری کنیم ها تصمیم ها را ببینیم و بر اساس آن خوانیم، واقعیت حی متعددی که میجرا

 .«صداقت»رسیم به مسئله  را بررسی کردیم، می« بینی واقع»بسیار خوب؛ حاال که مسئله 

صداقت یعنی واقعیت را وارونه جلوه ندادن، یعنی به قصد و  .بینی متفاوت است صداقت با واقع
 .نیت خاصی اغراق نکردن

تنها  اند، نه آمیز همراه بعضی از تجربیات جراحی، خصوصًا تجربیاتی که با تعریف و تمجیدهای اغراق
ذکر یک  اجازه بدهید موضوع را بازتر کنیم و با .شوند بینانه نیستند، بلکه صادقانه هم بیان نمی واقع

 .بینی را بیشتر توضیح دهیم مثال ملموس، تفاوت عدم صداقت و عدم واقع
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 .گیریم که عمل متودیوپالستی خود را نزد دکتر الف انجام داده است فرد ترنسی را در نظر می :مثال
 متر است، در اتاق عمل با برخورد خوب پرستاران مواجه شده، اما جراح سانتی 4طول آلت تناسلی او 

حس جنسی او مثل قبل از عمل است، اما آلت  .خود را فقط در حد ده دقیقه مالقات کرده است
پوشی است؛ او از  چشم اش بسیار پایین و بین پاها قرارگرفته است که البته برای خود او قابل تناسلی

 .نتیجه عملش راضی است

 کند که از عمل خود رضایت دارد، گونه بیان  ، اگر این فرد ترنس مثال ما، تجربه خود را اینحال
حس جنسی عالی است، برخورد پزشک و کادر بیمارستان خوب بوده و اگر به عقب بازگردد 

چراکه  .بینانه نیست کند؛ این تجربه صادقانه است، اما واقع دوباره همین پزشک را انتخاب می
این نکته که پزشک وقت  ای نشده )مثالً به در این تجربه به جزئیات نکات مثبت و منفی اشاره

ای نشده(، اما واقعیت هم وارونه جلوه  کافی اختصاص نداده یا آلت بسیار پایین است اشاره
 .داده نشده است

 گونه بیان کند که از عمل خود رضایت کامل  ، اگر این فرد ترنس مثال ما، تجربه خود را ایناما
غیرترنس با پارتنرش رابطه جنسی  متر است و مثل یک مرد سانتی 10اش  دارد، آلت تناسلی

کند، و پزشک جراح به تمام سؤاالت او پاسخ داده؛ این تجربه نه  دخول واژینال برقرار می
چراکه واقعیت در آن تحریف شده و به گونه دیگری که واقعًا  .بینانه صادقانه است و نه واقع

 .شده است  نبوده جلوه داده
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اشد که چرا بعضی از افراد ترنس، تجربیات خود را صادقانه بیان آمده ب شاید برایتان سؤال پیش
 که هدف اصلی از اشتراک تجربیات جراحی، کمک به همنوع خود است؟ کنند؟ مگر نه این نمی

 :عدم صداقت در بیان تجربیات جراحی، دو دلیل اصلی دارد

 نفس پایین عزت .یک

 

ترنسی مدام از سوی خانواده و جامعه طرد شود و تا نفس پایین! طبیعی است که وقتی فرد  بله، عزت
دار شود! طبیعی است که  نفسش هم خدشه نکرده به رسمیت شناخته نشود، عزت« جراحی»وقتی 

وقتی فرد ترنسی با تالش فراوان هزینه جراحی خود را فراهم کرده و باوجود همه نامالیمات جراحی 
 !نقص جلوه کندو عیب م دیگران کامل و بیکند، دوست داشته باشد نتیجه عملش در چش می

خواهد دوباره قضاوت شود!  خواهد دوباره جنسیتش را زیر سؤال ببرند! دلش نمی چرا؟ چون دلش نمی
دیدی گفتیم بدن سالمت را ناقص نکن، این هم از » :خواهد دوباره از دیگران بشنود که دلش نمی

فکر کردی با این عمل »یا « کند؟ تت با تو ازدواج میکنی کسی با این شکل آل فکر می»یا  «!اش نتیجه
 «زن/مرد واقعی شدی؟

ستیزی، در بیان تجربیات عملش اصل  انده از این حجم از قضاوت و ترنسفرد ترنس خسته و درم
گوید  می .زند گوید نتیجه عملش با ناحیه تناسلی افراد غیرترنس مو نمی می .کند صداقت را رعایت نمی

خواهد دیگران زیر لب بگویند  دلش می .اند را انتخاب کرده و چقدر از او پذیرایی )!( کردهبهترین دکتر 
خواهد  زده، و دلش می ای دست العاده به! چه فرد باتدبیر و عاقلی است که به چنین انتخاب فوق که به

 .بپذیرند (!باالخره) اش را دیگران او را تحسین کنند و خود واقعی

https://helptranscenter.org/
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ها  داند که اگر کسی به حقیقت پی ببرد، دوباره همان حرف می .داند که راضی نیست اما، ته دلش می
تنها در بیان تجربیات عمل خودش صادق  پس، نه .جگر بشنود و دم نزند ها را باید با خون و قضاوت

نیست، بلکه تجربیات دیگر افراد ترنسی را که حرف دل خود را )باکمی نمک بیشتر یا کمتر( بیان 
چرا؟  .برد زند یا ترنس بودنشان را زیر سوال می نمایی می نها انگ سیاهآبه  ،خواند کنند دروغ می می

ای هستند که حقیقت وجودی خودش را جلوی  سان آیینه چون تجربیات صادقانه دیگران، به
 .شدنی نیست کنند که حقیقت کتمان ه او یادآوری میآورند، و ب چشمانش می

دل  ها خون بله؛ بعضی از افراد واقعًا دوست ندارند بگویند ماستشان ترش است؛ ماستی که بعد از سال
که ته  اند؛ با این های فراوان و با هزار امید و آرزو، به دستش آورده خوردن و حرف شنیدن و تالش

کنند، بازهم آن « توجیه»هایش را  وکاستی دوزکش کنند و کمم بزک دانند که هرچقدر ه دلشان می
 .شود اند نیست و نمی اش بوده چیزی که شایسته

دقت داشته باشید، در نکوهش عدم صداقت هیچ شکی نیست، و منظور از این توضیحات، توجیه 
د مسئله را از زاویه این مثالی بود تا به کمک آن بتوانی .صداقتی بعضی از تجربیات جراحی نیست بی

، نسبت به شنوید یا می خوانید دید دیگری هم ببینید، و موقعی که تجربیات جراحی را می
 .ها را بهتر تشخیص دهید ها هوشیار باشید و بتوانید واقعیت صداقتی بی

 منافع شخصی .دو

 نفس پایین، عامل دیگری که در عدم صداقت در بیان تجربیات جراحی نقش مهمی دارد، عالوه بر عزت
باره بیشتر باهم  تر تا دراین منافع شخصی؟ چطور؟ تشریف بیاورید کمی پایین .منافع شخصی است

 .صحبت کنیم
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ای، همواره افرادی وجود دارند که تالش  در هر جامعه :واقعیت چهارم
 آلود ماهی بگیرند کنند از آب گل می

 

افراد سودجویی که فکر و ذکرشان تنها ای از  شناسد، و هیچ جامعه سودجویی، ترنس و غیرترنس نمی
 .جیب خود است و بس، در امان نیست

نفس پایین و نقش آن در عدم  باالتر در مورد عزت .جامعه ترنس هم از این قاعده مستثنا نیست
حال قصد داریم در مورد سودجویی و منافع شخصی  .صداقت در بیان تجربیات جراحی صحبت کردیم

 .عدم صداقت در بیان تجربیات جراحی است، توضیح دهیمکه یکی دیگر از دالیل 

کنند با اغراق کردن در تجربیات عمل خود، تعریف و  متأسفانه بعضی از افراد در جامعه ترنس، تالش می
ها، و نادرست و دروغ خواندن تجربیات جراحی افرادی که  آمیز از بعضی جراح تمجیدهای اغراق
جذب کنند و صدالبته خودشان نیز از « مشتری»ها اصطالحًا  اند، برای جراح نارضایتی داشته

 .نصیب نمانند بی« بازاریابی پزشکی»های این  پورسانت

های  های دولتی پرطرفدار، ارائه تخفیف ها در بیمارستان بازار داغ خریدوفروش نوبت برخی جراح
های  ند، معرفی تکنیکها بسپار برای افرادی که زودتر تن خود را به دست برخی جراح« دار مدت»

های تصدیق جنسیت، و تعریف و  ها برای عمل توسط بعضی از جراح« خاص و ویژه»جراحی 
تصاویر جراحی( متعدد )کار  هم بدون ارائه کردن نمونه ها آن آمیز از کار بعضی از جراح تمجیدهای اغراق

 .بازاریابی در جامعه ترنس ایران استو واضح از زوایای مختلف، نمونه بارزی از این نوع سودجویی و 

https://helptranscenter.org/
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کننده جنسیت برای متخصصان وجود  های تصدیق در شرایطی که نه آموزش آکادمیکی درزمینٔه جراحی
شود، نه  های مختلف منتشر می دارد، نه آمار رسمی و معتبری از میزان رضایت یا نارضایتی جراحی

، نه مطالعات علمی و معتبری ردیگ یصورت مها  های جراحی و کیفیت کار جراح نظارتی روی تکنیک
های ایرانی بپردازد، کامالً  های ابداعی برخی جراح های جراحی یا روش وجود دارد که به بررسی تکنیک

 .گردد واضح است که بساط بزرگی برای سودجویی و افراد سودجو فراهم می

قدر  ن سودجویی و خیرخواهی، آنالبته الزم است به این نکته هم توجه داشته باشید که گاهی مرز میا
رسد، واقعًا  گاهی آنچه خیرخواهی به نظر می .تشخیص است سختی قابل باریک است که به

خواهید  اگر می .رسد، واقعًا سودجویی نیست خیرخواهی نیست؛ و گاهی آنچه سودجویی به نظر می
آگاهانه داشته باشید، در  توانید مرز میان این دو را تشخیص دهید و انتخابی بدانید که چطور می

 .ادامه مقاله همراه ما باشید
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 با این اوصاف، چاره چیست؟

 

ها را یاد  کنیم؛ به این چند نکته خوب دقت کنید، آن پاسخ این سؤال را در قالب چند نکته بیان می
انجام دهید و گرفتار ترین انتخاب ممکن را  ترین و درست بگیرید و به کار ببرید تا بتوانید آگاهانه

 :ها نشوید ها، و سودجویی ها، سوءاستفاده صداقتی بی

روی تجربیات جراحی بدون عکس، هرچقدر هم با ذکر جزئیات بیان شده باشند، خیلی  .نکته اول
 بله، ُمشک آن است که خود ببویدزنند ) های واضح و متعدد، حرف اول را می عکس .حساب نکنید

…). 

های جراحی باشید که از زوایای مختلف و طی بازه زمانی چندماهه/چندساله  ال عکسبه دنب .نکته دوم
اند،  شده بغل/باال( و با نور نامناسب گرفته)های خاص  هایی که از زاویه روی عکس .شده باشند گرفته

 .خیلی حساب نکنید

های  عکس .نکنیداند، خیلی حساب  شده های جراحی که در نمای بسته گرفته روی عکس .نکته سوم
مثالً یک عکس متودیوپالستی در نمای  .دهند گونه که هست نشان نمی نمای بسته، واقعیت را آن

اندازه آلت تناسلی مردان سیسجندر به نظر برسد  بسته ممکن است ازلحاظ ظاهر و سایز، هم
 .(دانیم که در واقعیت چنین نیست که می )درحالی

اگر دوستتان عمل کرده و به میل خودش عکس  .جراحی باشید به دنبال چندین عکس .نکته چهارم
گذارد، از او خواهش کنید چند عکس دیگر هم از زوایای  کند و به اشتراک می عمل خود را محبت می

 .مختلف بفرستد تا بتوانید دید بهتری نسبت به نتیجه جراحی او پیدا کنید
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با  .ه نکنید، و به دنبال تجربیات متعدد باشیدبه یک یا دو تجربه و تصویر جراحی بسند .نکته پنجم
هم تجربیات مثبت را بشنوید و  .نشوید ناامید یا امیدوار جراحی، تجربه دو –خواندن یا شنیدن یک 

 .گیری کنید هم تجربیات منفی را، تا بتوانید آگاهانه تصمیم

آمیز از پزشکان ایرانی  اغراقروی تجربیات جراحی افراد ترنسی که تعریف و تمجیدهای  .نکته ششم
کنند؛ تکنیک و روش پزشکان ایرانی را که هیچ آموزشی درزمینٔه اصول و استانداردهای جراحی  می

ها اصول و استانداردهای  دانند که سال اند، برتر از پزشکان خارجی می تصدیق جنسیت ندیده
در کتمان واقعیت و حقیقت اند؛ سعی  دیده و تمرین کرده های تصدیق جنسیت را آموزش جراحی

خوانند، به افراد  شرایط جراحی افراد ترنس در ایران دارند؛ تجربیات افراد ترنس ناراضی را دروغ می
زنند یا ترنس بودن این افراد را زیر سؤال  نمایی می ترنس ناراضی از عمل برچسب منفی یا انگ سیاه

 .برند؛ خیلی حساب نکنید می

سعی در جذب افراد ترنس دارند  ،«های خاص و ابداعی تکنیک»ی که با ارائه های از جراح .نکته هفتم
اگر  .ای دارند شده های جراحی افراد ترنس، اصول و استانداردهای تعریف تمامی تکنیک .حذر باشیدبر

که  کند این اصول و استانداردها را فراگیرد، نه این واقعًا به فکر افراد ترنس باشد، تالش می جراحیک 
های ویژه افراد ترنس، اقدام  ای سرپوش گذاشتن روی عدم تخصص و مهارت خود در انجام جراحیبر

کنندگانش  اش را روی مراجعه های ابداعی زننده( کرده و روش های جدید )و غالبًا آسیب به ابداع تکنیک
 !آزمایش کند

اویر تص ماشایت، و از منابع معتبر تالش کنید با مطالعه اصول و استانداردهای جراحی .نکته هشتم
ها به دست  ای نسبت به جراحی بینانه جراحی متعدد از پزشکان مختلف )ایرانی و خارجی(، دید واقع

 گاه هستند که هیچفادارتان بینی دو یار و یادتان باشد که در مسیر ترنزیشن، دانش و واقع .آورید
 !کنند نمی تانناامید
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قدردان افرادی باشیم  .عان ترنس خود مهربان باشیمکه، با دوستان و همنو و نکته آخر این .نکته نهم
کنند، در  اگر شادی می .کنند کنند تجربه و مخصوصًا تصاویر جراحی خود را اشتراک می که محبت می

ما همه یک خانواده هستیم؛  .شان شریک باشیم و اگر غمگین هستند، در غمشان سهیم باشیم شادی
مان را تصدیق  ن بدانیم، احساسات و تجربیات عضو خانوادهمان را درد خودما پس درد عضو خانواده
مان صادق و  فقط در رابطه با جراحی و تجربیات، بلکه در تمام مراحل زندگی کنیم، و تالش کنیم نه

 .بین باشیم واقع

 .ها با آرزوی شادی، سالمتی، و بهترین
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