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 هزینه عمل افراد ترنس در ایران و جهان چقدر است؟

 نویسنده: سعید.ش

افراد  ریزی برنامههزینه عمل تصدیق جنسیت یکی از فاکتورهای مهمی است که روی 
 های تبعیض. در شرایطی که بسیاری از افراد ترنس به دلیل گذارد میبسزایی  تأثیرترنس 

اجتماعی از فرصتی برابر برای کسب درآمد برخوردار نیستند، دانستن میزان هزینه عمل 
در افراد ترنس هزینه عمل  راستی بهکند. اما  تر آگاهرو  را از مسیر پیش   ها آن تواند می

در ایران یا خارج، عمل تصدیق  توانند میچقدر است؟ آیا افراد ترنس  جهانایران و 
عمل افراد برای کاهش هزینه  هایی روشچه ایگان انجام دهند؟ جنسیت خود را به ر

 وجود دارد؟ ترنس

کاربردی  های روشمهم پاسخ داده و  های پرسشدر این مطلب قصد داریم به این 
به شما آموزش دهیم. با ما همراه  تصدیق جنسیت مختلفی را برای محاسبه هزینه عمل

 باشید.
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 ؟مؤثرند افراد ترنسدر تعیین هزینه عمل  چه فاکتورهایی

 
 این است که هزینه عمل افراد ترنسیکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشته باشید 

در هیچ کشوری یک هزینه ثابت و  گاه هیچعوامل مختلفی است. در حقیقت  تأثیرتحت 
ه چیست؟ در ی افراد ترنس تعریف نشده است. با این اوصاف چارها عملمشخص برای 

اشاره  گذارند میمستقیم  تأثیر عمل افراد ترنسعامل مهمی که روی هزینه  ۵ادامه به 
 ی تصدیق جنسیت در ایران و جهان آشنا شوید.ها عملتا با شیوه تعیین هزینه  کنیم می

 تخصص جراح

نقش دارد، تخصص جراح  عمل افراد ترنسکه در هزینه  ای کننده تعیینیکی از فاکتورهای 
که در ادامه به هر یک از  شود می بندی تقسیماست. تخصص جراح، خود به چند زیرشاخه 

 :کنیم میاشاره  ها آن
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 سطح تحصیالت جراح

سطح تحصیالت جراح در میزان دستمزد دریافتی او نقش مهمی دارد. یک جراح فوق 
. کند میتخصص بدون شک دستمزد باالتری نسبت به یک جراح متخصص دریافت 

آموزشی تخصصی ویژه افراد ترنس شرکت کرده است،  های دورههمچنین، جراحی که در 
. بنابراین هر چه سطح سواد و ندک میدریافت  ها جراحدستمزد باالتری نسبت به سایر 

 است. نیز باالترتحصیالت یک جراح باالتر باشد، دستمزد وی 

 رتبه دانشگاه

شده است، نقش مهمی در رزومه جراح  التحصیل فارغرتبه دانشگاهی که جراح از آنجا 
. به عنوان مثال، گذارد می تأثیرداشته و بنابراین روی هزینه عمل تصدیق جنسیت نیز 

شده با دستمزد  التحصیل فارغمعروف آمریکا  های دانشگاهد جراحی که از یکی از دستمز
 شده، یکی نیست. التحصیل فارغجراح دیگری که از دانشگاهی در یک شهر کوچک ایران 

 سابقه فعالیت جراح

هر چه یک جراح سابقه فعالیت بیشتری داشته باشد، به طبع دستمزد باالتری دریافت 
ی تصدیق جنسیت افراد ترنس ها عملسال در زمینه  ۱۰ مثالا . دستمزد جراحی که کند می

شده و شروع به  التحصیل فارغتجربه کسب کرده با دستمزد جراح دیگری که به تازگی 
 فعالیت کرده یکی نیست.
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 اعتبار جراح

یز باالتر داشته باشد، دستمزد وی ن آمیزتری موفقیتو تجربیات  تر غنیهر چه جراح رزومه 
ی تصدیق جنسیت افراد ترنس ها عملیی که چندین مقاله ژورنال در زمینه ها جراحاست. 
را در کارنامه فعالیت خود دارند، دستمزد  آمیز موفقیتو صدها عمل  اند کردهمنتشر 

 .کنند میباالتری را نیز دریافت 

 معروفیت جراح

باشد، دستمزد وی نیز باالتر است. بعضی از  تر جاافتادهو  تر معروفهر چه یک جراح 
، به یک برند دهند میی تصدیق جنسیت را برای افراد ترنس انجام ها عملیی که ها جراح

 ها جراح. طبیعی است که هزینه عمل این اند شدهجهانی در این زمینه تبدیل  شده شناخته
 .نیستند شده یی است که چندان شناختهها جراحباالتر از 

ی تصدیق ها عملهزینه نهایی  کننده تعیین ییتنها بهاشته باشید که تخصص جراح دقت د
نقش مهمی  عمل افراد ترنسجنسیت نیست. در ادامه به عوامل مهم دیگری که در هزینه 

 .پردازیم می، کنند میایفا 
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 مکان جغرافیایی جراح

 
. در کند مینقش بسزایی ایفا  افراد ترنسمکان جغرافیایی جراح در تعیین هزینه عمل 

فعالیت هستند، دستمزد به مشغول  تر بزرگیی که در شهرهای ها جراحیک کشور، 
یی که در کشورهایی با ها جراح. در کشورهای مختلف نیز، کنند میبیشتری دریافت 

ی سایر کشورها ها جراح، دستمزد بیشتری نسبت به کنند میاقتصاد شکوفاتر فعالیت 
 .نندک میدریافت 

 جراحیو مراحل تکنیک  نوع،

افراد تکنیک و تعداد مراحل جراحی برای آگاهی از هزینه عمل  طور همیننوع و  شناخت
مختلف تصدیق جنسیت، هزینه متفاوتی دارند. به  های جراحیبسیار مهم است. ترنس 
سینه با هزینه عمل تخلیه رحم و تخمدان  سازی مثال، هزینه عمل تخلیه و مردانه عنوان

برابر نیست. هزینه عمل متودیوپالستی با هزینه عمل فالوپالستی برابر نیست. هزینه عمل 
 بزرگ کردن پستان نیز با هزینه عمل واژینوپالستی برابر نیست.

 

 

https://helptranscenter.org/


10 
 

ترنسجندروترنزیشنرسانیشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

اگر  مثالا مختلف یک نوع عمل جراحی نیز هزینه متفاوتی دارند.  های تکنیکاز طرفی، 
 برش سازی سینه را در نظر بگیریم، هزینه تخلیه سینه به روش عمل تخلیه و مردانه

دورهاله با هزینه تخلیه سینه به روش برش دبل برابر نیست. یا در جراحی واژینوپالستی، 
هزینه جراحی واژینوپالستی به روش پوستی با هزینه جراحی واژینوپالستی به روش 

 برابر نیست. ای روده

مستقیم دارد. هر چه تعداد  تأثیر ها جراحی شده تمامراحل جراحی نیز روی هزینه تعداد م
مراحل جراحی بیشتر باشد، هزینه نهایی جراحی نیز بیشتر است. چون در هر مرحله 

، وآمد رفتمربوط به بیهوشی، اتاق عمل،  های هزینهجراحی عالوه بر دستمزد جراح، باید 
نیز پرداخت کنید. در ادامه مطلب به این مسائل بیشتر  مراقبت قبل و بعد عمل و ... را

 .کنیم میاشاره 

عمل افراد برد نیز در تعیین هزینه  مینوع ابزارهایی که جراح در انجام جراحی به کار 
در انجام  و جدیدتری تر قیمت گرانو ابزارهای  ها دستگاه. هر چه جراح از مؤثرند ترنس

 عمل استفاده کند، هزینه نهایی جراحی باالتر است.
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 نوع بیمارستان و پوشش بیمه

از هزینه نهایی عمل تصدیق جنسیت خود داشته باشید،  تری دقیقتخمین  خواهید میاگر 
نوع  طور همینجراحی کنید و  جاالزم است به نوع بیمارستانی که قصد دارید در آن

 توجه کافی داشته باشید. تان بیمه

خصوصی باالتر از  های کلینیکو  ها بیمارستاندر  افراد ترنس در حالت کلی، هزینه عمل
ی دولتی است. هر چه رتبه و اعتبار یک ها بیمارستاندر  تصدیق جنسیت هزینه عمل

از شهر واقع  تری لوکسبیمارستان یا کلینیک خصوصی باالتر باشد و بیمارستان در نقطه 
تصدیق است. هزینه عمل  باالتردر آن بیمارستان نیز  افراد ترنس شده باشد، هزینه عمل

در  افراد ترنس ی خصوصی شهرهای بزرگ بیشتر از هزینه عملها بیمارستاندر جنسیت 
ی خصوصی شهرهای کوچک است. این نکته در مورد کشورهای مختلف نیز ها بیمارستان

 .کند میصدق 

. بعضی از کند میدر هزینه نهایی عمل و بیمارستان ایفا  ای کننده تعیینمه نیز نقش نوع بی
، در حالی که بعضی دیگر از دهند می پوششرا تا حد زیادی  ها عملهزینه برخی از  ها بیمه
را پوشش  ها آنرا جزء عمل زیبایی به حساب آورده و هزینه  ها عملبعضی از  ها بیمه

و بعضی دیگر  دهند میفقط مراکز درمانی خاصی را پوشش  ها یمهب. بعضی از دهند مین
 فقط برای اقدامات پزشکی مشخصی کاربرد دارند.
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 شرایط فردی متقاضی عمل

 
شرایط فردی متقاضی عمل، عامل مهم دیگری است که شاید کمتر کسی به آن توجه کافی 

یا شرایط خاصی دارند، ممکن است  ای زمینه های بیماریداشته باشد. افراد ترنسی که 
مثال، افراد  برای انجام عمل جراحی نیاز به پرداخت هزینه بیشتری داشته باشند. به عنوان

وی مثبت هستند، الزم است هزینه بیشتری بابت اقدامات ایمنی که در  آی ترنسی که اچ
دارند، ممکن  وزن اضافهیا افراد ترنسی که  ، پرداخت کنند.گیرد میحین عملشان صورت 

بیشتر طول بکشد، در  شان جراحیاست در حین عمل نیاز به اقدامات بیشتری داشته یا 
 نتیجه ممکن است نیاز به پرداخت هزینه بیشتری داشته باشند.

 تورم

، بلکه روی بیشتر افراد ترنسروی هزینه عمل  تنها نهبله، تورم! یکی از عوامل مهمی که 
، تورم است. تورم در همه کشورها کمابیش وجود دارد. در بعضی گذارد می تأثیر ها هزینه

هر ساله افزایش  عمل افراد ترنساز کشورها مانند ایران، این احتمال وجود دارد که هزینه 
 هزینه عمل افراد ترنساست، افزایش  ُکندترپیدا کند. اما در کشورهایی که شیب تورم 

راین الزم است به این نکته توجه داشته باشید که . بنابگیرد میرا در پیش  تری مالیمروند 
 ۱۴۰۳در سال تصدیق جنسیت با هزینه عمل  ۲۰۲۱یا  ۱۴۰۰در سال  افراد ترنس هزینه عمل

 نخواهد بود. یکسان ۲۰۲۴یا 
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 در ایران چقدر است؟ افراد ترنساز کجا بفهمیم هزینه عمل 

 
نقش مهمی افراد ترنس بسیار خوب، حاال که فاکتورهای مهمی را که در تعیین هزینه عمل 

در ادامه بررسی کردیم، دیگر وقت آن است که به اصل مطلب بپردازیم.  کنند میایفا 
از هزینه عمل جراحی مورد  توانید می ها آنکه از طریق  کنیم میبررسی  باهمرا  هایی روش

 کنید.نیازتان آگاهی پیدا 

 مشخص کردن نوع و تکنیک عمل

ی مختلف تصدیق ها عملکه در بخش قبلی مطلب نیز عنوان کردیم، هزینه  طور همان
این است  ها هزینه در موردیکسان نیست. بنابراین قدم اول برای تحقیق  باهمجنسیت 

انجام دهید، مشخص کنید. قدم بعدی این است که  خواهید میکه ابتدا نوع عملی را که 
 های تکنیکدر مقاالت دیگری درباره  تر پیشتکنیک عمل مدنظرتان را نیز مشخص کنید. 

با یکدیگر صحبت کردیم. لینک این مقاالت را همراه با  ها آنی مختلف و مقایسه ها عمل
االت را بخوانید تا بتوانید این مق .دهیم میمقاالت مفید دیگر در پایان این مقاله قرار 

 انتخاب کنید. تر آگاهانهتکنیک جراحی مدنظرتان را 
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 تماس با کلینیک یا بیمارستان

برای آگاهی از هزینه عمل تصدیق جنسیت، تماس با کلینیک یا  ها روشیکی از بهترین 
است. برای انجام این کار، تنها کافی است شماره تماس کلینیک یا  بیمارستان مدنظرتان

تماس بگیرید، نوع و تکنیک  ها آنبیمارستان مدنظرتان را از طریق گوگل جستجو کنید، با 
بگویید و هزینه عمل را  ها آنرا نیز به  تان بیمهعمل مورد نیازتان را مشخص کنید، نوع 

 جویا شوید.

نزد جراح الف، عمل تخلیه سینه به روش برش بزرگ انجام  همخوا میسالم، من  مثال:
 ؟شود میچقدر  حدوداا بدهم. بیمه شرکت الف را هم دارم. هزینه عملم 

ترنس  کنندگان مراجعهبوده و  تر محبوبیی که نزد افراد ترنس ها بیمارستان معموالا 
کمابیش آشنا هستند. بنابراین  ها جراحی، با مسائل افراد ترنس و نوع اند داشتهبیشتری 

و  شوند میرا بپرسید، خودشان متوجه نوع عمل درخواستی شما  سؤالتاناینکه  محض به
تماس  ها آنبهتر است در ساعات اولیه کاری با  .گویند میحدود هزینه عمل را به شما 

 بگیرید.

 تماس یا مالقات با جراح

عالی برای آگاهی از هزینه  های فرصتز تماس با مطب جراح یا مالقات با او نیز یکی ا
ممکن است هم در بیمارستان دولتی عمل کنند و هم در  ها جراحعمل است. بعضی از 

را بر اساس  ها هزینهشرایط و  توانید میبیمارستان یا کلینیک خصوصی. در گفتگو با جراح 
 که دارید، جویا شوید. ای بیمهنوع  طور همینانجام دهید و  خواهید مینوع عملی که 
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ی ترمیمی است. از ها عملاز جراح بپرسید، هزینه  توانید مییکی دیگر از نکات مهمی که 
نیاز به ترمیم داشته باشید، هزینه چگونه محاسبه  تانجراح بپرسید که اگر بعد از عمل

 ای الزحمه حقی ترمیمی ها عملو بابت  کند می؟ آیا جراح عمل خود را گارانتی شود می
 است؟تان خود بر عهدهی ترمیمی ها عمل؟ یا اینکه هزینه کند میدریافت ن

 
ی ترمیمی بسیار مهم است. گاهی دیده شده هزینه عمل ترمیمی ها عملآگاهی از هزینه 

را  سؤالبا هزینه عمل اصلی برابر بوده و شامل پوشش بیمه نیز نشده است! بنابراین این 
 بپرسید تا آمادگی کافی داشته باشید. جراحتاناز  حتماا 

است. اگر  ای زمینه های بیماریدر میان بگذارید،  جراحتانبا  توانید مینکته دیگری که 
از جراح بپرسید که این موارد چه  توانید میخاصی دارید،  ای زمینهشرایط یا بیماری 

را که بهتر است در جلسه مشاوره  یسؤاالتلیست کامل  .گذارد میروی هزینه عمل  تأثیری
پیش از جراحی از جراحتان بپرسید نیز در انتهای همین مقاله برای راحتی شما قرار 

 ایم. داده
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 تماس یا مراجعه به اداره بیمه

بسزایی  تأثیر تواند میکه در بخش قبلی این مطلب نیز عنوان کردیم، نوع بیمه  طور همان
از سطح  توانید میکه  هایی روشروی قیمت جراحی تصدیق جنسیت داشته باشد. یکی از 

با اداره بیمه  توانید میپوشش بیمه خود آگاهی پیدا کنید، تماس با اداره بیمه است. 
یا مراکز مدنظرتان و نوع جراحی را بگویید و ببینید آیا  ها بیمارستانتماس بگیرید، نام 

 یا نه. شود میالتان بیمه شامل ح

به اداره بیمه مراجعه کنید و لیستی از مراکزی را که تحت پوشش  توانید میهمچنین 
، زیرا با خورد مید دریافت کنید. این لیست در بیشتر جاها بدردتان نبیمه قرار دار

از عمل و ... را  و بعد قبل های آزمایشهزینه  توانید میشناسایی مراکز تحت پوشش بیمه 
 نیز تا حد زیادی کاهش دهید.

از طریق سایت  ها آنی مختلف و شرایط ها بیمهراجع به  توانید میاگر بیمه نیستید نیز 
 دهند میپوشش  را ی مدنظرتانها بیمارستانیی را که ها بیمهتحقیق کنید، نوع  ها بیمه

 تر است قرار گیرید.که با شرایطتان سازگار ای بیمهشناسایی کنید و تحت پوشش 
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 در خارج از ایران چقدر است؟ افراد ترنساز کجا بفهمیم هزینه عمل 

 
تصدیق جنسیت دارند، کنجکاوند بدانند که  های جراحیبسیاری از افراد ترنسی که نیاز به 

 گونه هیچآیا راهی برای انجام جراحی در خارج از ایران وجود دارد یا نه؟ با توجه به اینکه 
جراحی افراد ترنس را  های تکنیکایران تعریف نشده که  های دانشگاهبرنامه آموزشی در 

آمار رسمی از میزان موفقیت یا عدم موفقیت  گونه هیچآموزش دهد،  ها جراحبه 
صورت  ها جراحیافراد ترنس در ایران وجود ندارد و هیچ نظارتی روی کیفیت  های جراحی

 .رسد میطبیعی به نظر  کامالا ، این خواسته گیرد مین

از هزینه توانید  می ها آناز طریق  پردازیم که می هایی روشانواع در این بخش از مقاله به 
 با ما همراه باشید. .افراد ترنس در خارج از ایران آگاهی پیدا کنید عمل

 

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/


18 
 

ترنسجندروترنزیشنرسانیشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 ها سایت جراح

 ها جراح، مراجعه به سایت عمل افراد ترنسبرای آگاهی از هزینه  ها روشیکی از بهترین 
ی خارج از ایران را از کجا باید پیدا کرد؟ ها جراحسایت  پرسید میاست. شاید 

برای  ممکن کار ترین راحتاین کار به  TransHealthCareخوشبختانه به لطف سایت 
شما تبدیل شده است! کافی است به این سایت مراجعه کنید تا به لیست بیشتر 

، دسترسی پیدا دهند میی مختلف تصدیق جنسیت را انجام ها عملی دنیا که ها جراح
را هم بر اساس نوع عملی که انجام  ها جراحلیست  توانید میکنید. در این سایت 

 جا فعالیت دارند مشاهده کنید.آن در و هم بر اساس کشوری که دهند می

ی کشور مدنظرتان را از ها جراحنیز تنها کافی است نام  ها جراحبرای دسترسی به سایت 
هزینه جراحی  معموالا  ها جراحدر سایت کنید!  گوگل جستجوطریق این سایت کپی و در 

که در بخش ابتدایی این مطلب عنوان کردیم، هزینه  طور همان. چون شود میدرج ن
 جای نگرانی نیست. اصالا بسته به عوامل متعددی متغیر است. اما این بار هم  ها جراحی

یا آدرس ایمیل برای تماس دارند یا فرم تماس با ما!  ها جراح های سایتتمامی  تقریباا 
برای اطالع از هزینه جراحی تنها کافی است نوع و تکنیک جراحی را برای جراح مشخص 

 یا شوید. به همین سادگی!را جو ها هزینهکنید و 
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 باکت سایت ترنس

افراد برای تمامی بانک تصاویر و تجربیات عمل تصدیق جنسیت  ترین بزرگ باکت ترنس
را به تفکیک  ی افراد ترنسها عملانواع  توانید میترنس از سراسر دنیاست! در این سایت 

نیز  ها جراحینوع عمل مشاهده کنید، تجربیات جراحی افراد ترنس را بخوانید و از هزینه 
آگاه شوید. بیشتر افراد ترنس هنگام درج تجربیات جراحی خود در این وبسایت، هزینه 

. اگر دوست دارید از افراد ترنسی که عمل کنند میجراحی و نوع بیمه خود را نیز مشخص 
برای  ها کنید و در بخش کامنت ثبت نامبپرسید، کافی است در این سایت  سؤال ندا کرده

 فرد ترنس مورد نظرتان پیام بگذارید.

 فیسبوک های گروه

 
به شما کمک  عمل افراد ترنسدر آگاهی از هزینه  تواند مییکی دیگر از مراجع مهمی که 

عمومی و  های گروههستند. بسیاری از افراد ترنس در فیسبوک  فیسبوک های گروهکند، 
تجربیات و تصاویر جراحی خود را به اشتراک  ها آنو در  اند کردهدرست  ای بسته
که تجربیات خود را در سایت  . با جستجو در فیسبوک یا ارتباط با افراد ترنسیگذارند می

شوید و اطالعات مفیدی را  ها گروهعضو این  توانید می، گذارند میشتراک باکت به ا ترنس
 به دست آورید. عمل افراد ترنسدرباره تکنیک و هزینه 

https://helptranscenter.org/
https://www.transbucket.com/
https://www.transbucket.com/register


20 
 

ترنسجندروترنزیشنرسانیشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 تاالرهای گفتگو

در مفید برای کسب اطالعات  های روشویژه افراد ترنس نیز یکی از  یتاالرهای گفتگو
در کشورهای مختلف است. با عضویت در  هزینه عمل افراد ترنسو  ها جراحی مورد

ارتباط برقرار کنید، تجربیات  مختلفبا افراد ترنس از کشورهای  توانید میتاالرهای گفتگو 
را بشنوید و از شرایط عمل در کشورهای دیگر آگاه شوید. تاالر گفتگوی  ها آنجراحی 

Susan’s  وTransgender Pulse  تاالرهای گفتگوی ویژه افراد  ترین فعالاز جمله
 رجوع کنید. ها آنبرای کسب اطالعات به  توانید میترنس هستند که 

نیز صفحات مربوط  تامبلرو  ردیتاجتماعی در شبکه  توانید میعالوه بر تاالرهای گفتگو، 
 عمل افراد ترنس هزینهو  ها جراحیرا درباره  نظیری بیبه افراد ترنس را بیابید و اطالعات 

 کسب کنید.
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 وضعیت اقامت

 
در خارج از ایران نقش  افراد ترنس در تعیین هزینه عملفاکتورهایی که  ترین مهمیکی از 

که  دانید می احتماالا ، وضعیت اقامت شما به عنوان متقاضی عمل است. کند میمهمی ایفا 
تصدیق جنسیت در بعضی از کشورها نظیر کانادا، انگلیس، آلمان، فرانسه  یها عملهزینه 

و ... برای شهروندان این کشورها رایگان است. افرادی که در این کشورها درخواست 
رایگان انجام  صورت بهعمل خود را  توانند مینیز  گیرند میو قبولی دهند  میپناهندگی 

 دهند.

کشورهای مذکور نیستند، افرادی که به عنوان توریست وارد اما افرادی که مقیم یا شهروند 
معین و بیمه  زمان مدتو افرادی که اقامت کاری یا تحصیلی با  اند شدهاین کشورها 

رایگان انجام  صورت بهی تصدیق جنسیت خود را ها عمل توانند میمشخص دارند، اغلب ن
ناچارند بخشی از هزینه یا کل هزینه دهند. این افراد بسته به شرایط خود و پوشش بیمه، 

 ی تصدیق جنسیت را از جیب خود پرداخت کنند.ها عمل
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به کشور مدنظرشان سفر کنند، درخواست  توانند میکه  کنند میبعضی از افراد ترنس تصور 
اگر شما هم چنین تصوری پناهندگی دهند، رایگان عمل کنند و بعد به ایران بازگردند. 

چرا  توجه کافی داشته باشید، «لیست انتظار»و « زمان»مسئله مهم به  است بهتردارید، 
د عمل جراحی تا بتوانی کشد میچندین سال )بله درست خواندید!( طول  احتماالا که 

 .انجام دهیدمدنظرتان را 

زمان رسیدگی به درخواست پناهندگی و اخذ اقامت ممکن است از چند ماه تا چند سال 
با  های تصدیق جنسیت را خواهید جراحی که می هنگامیعالوه بر این موضوع،  ببرد.

رایگان انجام دهید، ابتدا الزم است بسته به قوانین هر کشور  صورت به پوشش بیمه
را انجام دهید تا صالحیت حضور در لیست انتظار  نیازهایی پیشمراحلی را طی کنید و 

های  های معروف که عمل ی لیست بعضی از جراحجراح را پیدا کنید. از آن گذشته، گاه
 .است «ساله چند»دهند  تصدیق جنسیت را تحت پوشش بیمه انجام می

 معموالا  های جراحی مثل فالوپالستی یا متودیوپالستی که بعضی از عمل ضمن این
 همو بین هر یک از مراحل جراحی الزم است فاصله بیفتد. گاهی هستند  ای چندمرحله
 مثالا انجام دهید،  تان جسمیپیش از عمل جراحی مراحلی را برای آمادگی الزم است 

وزن خود را  یا ممکن است پزشک از شما بخواهد ناحیه مشخصی را الکترولیز/لیزر کنید
مسائل را از زوایای همه ابتدا ، گیری تصمیماست پیش از  بهتربنابراین . کاهش دهید

 .کنیدمختلف بررسی 
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 را باید مدنظر قرار دهیم؟ هایی هزینهچه  عملپیش از 

 
جانبی عمل تصدیق  های هزینهیکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشته باشید، 

تنها به هزینه جراح و  عمل افراد ترنسجنسیت است. واقعیت این است که هزینه 
جانبی را نیز مدنظر  های هزینه. در واقع قبل از عمل الزم است شود میبیمارستان محدود ن

از هزینه نهایی عمل خود داشته باشید. در ادامه  تری واقعیقرار دهید تا بتوانید تخمین 
 :کنیم میاشاره  ها هزینهبه این 

 قبل و بعد عمل های مراقبت

از  خواهید مید. اگر نرا دار مخصوص به خود های هزینهقبل و بعد از عمل،  های مراقبت
قبل و بعد از عمل  های مراقبتعمل جراحی خود بهترین نتیجه ممکن را بگیرید، الزم است 

تهیه محصوالت  برای یک دوره ریکاوری سالم الزم است به فکر جدی دنبال کنید. طور بهرا 
، ، لباس راحتی مناسب، غذاهای مقویکند میمراقبت از زخم، داروهایی که پزشک تجویز 

 .باشید.. و . ها ویتامین

کاملی از وسایل مناسب برای قبل و بعد از عمل را در اختیار  لیست چکاگر دوست دارید 
داشته باشید، کافی است به انتهای همین مطلب مراجعه کنید. در انتهای مطلب 

 تا در دوره ریکاوری چیزی را از قلم نیندازید. ایم دادهجالبی را برایتان قرار  های لیست چک
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 اقامت و وآمد رفت

اقامت، یکی از موارد مهمی است که باید به آن توجه داشته  طور همینو  وآمد رفتهزینه 
باشید. اگر قصد دارید عمل خود را در شهر یا کشوری دیگر انجام دهید، بهتر است از قبل 

نیز داشته باشید.  تانوآمد رفت های هزینهمکانی را برای اقامت انتخاب کنید و برآوردی از 
های ناحیه تناسلی، الزم است تا حداقل یک ماه در همان شهری  دقت کنید که بعد از عمل

ح خود دسترسی داشته بتوانید به جرا راحتی بهسکونت داشته باشید تا  اید کردهکه عمل 
 های بعد از عمل را انجام دهید. باشید و چکاپ

 همراه

 
سیت الزم است با فردی حامی و دلسوز هماهنگ کنید ی تصدیق جنها عملپیش از انجام 

حالتان باشد. حضور همراه برای تمامی افرادی  تا شما را در بیمارستان همراهی کند و کمک
ضروری است. بنابراین الزم است از قبل به  کامالا ، دهند میکه عمل تصدیق جنسیت انجام 

 نیز باشید.همراهتان  وآمد رفتو  خوردوخوراکفکر هزینه اقامت، 
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 موارد اورژانسی

خوب است که قبل از انجام عمل، خودتان را برای احتمال وقوع موارد اورژانسی آماده 
از  یدرست ادرارتان به ،کنید. این احتمال را بدهید که شاید بعد از عمل دچار هماتوم شوید

پس بهتر  باشید.نیاز به عمل مجدد داشته و  دیشو یز یدچار خونریا  مثانه خارج نشود
است از قبل مبلغی را برای موارد اورژانسی در نظر داشته باشید تا در دوره ریکاوری 

خیالتان از بابت مسائل مالی راحت باشد و تمام تمرکز خود را روی بهبودی و سالمتی خود 
 بگذارید.

 کنیم؟ جویی صرفهعمل تصدیق جنسیت خود  های هزینهچگونه در 

 
ترین هزینه ممکن انجام دهیم و  صرفه به مقرونهمه ما دوست داریم عمل خود را با 

 کنیم میصدالبته بهترین نتیجه ممکن را نیز بگیریم. به همین دلیل در ادامه نکاتی را بیان 
جراحی خود را تا جای ممکن کاهش داده و  های هزینه توانید می ها آنکه با عمل کردن به 
 تجربه کنید: عمل باکیفیتی را
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 خدمات جراحی نروید ترین ارزانبه دنبال  .1

. به بیان کنند میبعضی از افراد ترنس، جراح خود را از روی قیمت خدمات وی انتخاب 
قیمت ممکن  ترین ارزانرا با  ها آنکه عمل مدنظر  روند مییی ها جراحدیگر، به دنبال 
 انجام دهند.

را تجربه کنید، الزم است این واقعیت را بدانید  دردسری بیعمل موفق و  خواهید میاگر 
که ارزان بودن خدمات یک جراح مالک خوبی برای انتخاب جراح نیست. بعضی از افراد 

بعد از عمل  متأسفانه، اما دهند میصورت ممکن انجام  ترین قیمت ارزانعمل خود را به 
ین برابر هزینه عمل اصلی چند شوند میکه ناچار  شوند میدرگیر عوارض و مشکالت  قدر آن

 را صرف اصالح و ترمیم مشکالت نتیجه عمل خود کنند.

بنابراین بهتر است کیفیت کار یک جراح را اولویت اصلی خود در انتخاب جراح قرار دهید. 
از  صرفه به مقرون ای هزینهجراح خوب جراحی است که در عین باال بودن کیفیت کارش، 

 .ش دریافت کندکنندگان مراجعه

 دلیل بر بهتر بودن نیست جراح یا بیمارستان، بودن قیمت گران .2

بودن خدمات  قیمت گرانبرعکس مورد اول، افرادی هم هستند که مالک انتخاب جراح را 
 قیمت گران. اگر شما هم از این دست افراد هستید، الزم است بدانید که دهند میاو قرار 

بودن خدمات یک جراح یا بیمارستان، ارتباط مستقیمی با بهتر بودن خدمات یا کیفیت 
ی دولتی ایران عمل کرده ها بیمارستاننتیجه عمل شما ندارد! چه بسا افراد ترنسی که در 

ناموت خرج بیمارستان  ها میلیونو چه بسا افراد ترنسی که  اند گرفتهو نتیجه خوبی 
 .اند داشتهنیز از نتیجه عمل خود رضایت ن خصوصی کرده و در نهایت
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که در نکته اول نیز عنوان کردیم، بهترین کار این است که کیفیت کار  طور همانبنابراین 
یک  توانید میدوست دارید بدانید چطور یک جراح را در اولویت اول قرار دهید. اگر 

مراجعه کنید.  جراح خوب و مجرب انتخاب کنید، کافی است به انتهای همین مطلب
در انتخاب جراح ، دوست کیمثل که  ایم کردهمطالب کاربردی و مفیدی را برایتان لیست 

 .کنند می تان راهنمایی

 نباشید قیمت گرانجراحی خاص و  های روشبه دنبال  .3

 
جدید  های تکنیکدر ایران، برای جذب مشتری اقدام به ابداع  خصوصاا ، ها جراحبعضی از 

 کامالا بزرگ و افتاده شما را بدون هیچ برش آشکاری  های سینه کنند میادعا  مثالا ! کنند می
! یا دهند میافزایش  متر یسانت ۱۰! یا طول آلت متودیوپالستی شما را تا کنند میتخت 

 معموالا  ها جراح! این دهند میبنیادی افزایش  های سلولعمق واژن شما را با کشت 
 کنندگان مراجعههای اصلی  دغدغهو  گذارند میی خود ابداع های تکنیکاسامی بزرگی روی 

 .دهند میرا هدف قرار 
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تصدیق جنسیت همگی اصول و استانداردهای  های جراحیالزم است بدانید که 
در کشورهای پیشرفته مورد مطالعه و  هاست سالاستانداردهایی که  دارند. ای شده تعریف

به فکر افراد ترنس  واقعاا اگر یک جراح . اند دادهبررسی قرار گرفته و امتحان خود را پس 
این اصول و استانداردها را فراگیرد. نه اینکه برای سرپوش گذاشتن  کند میباشد، تالش 

 غالباا و  قیمت گرانجدید،  های تکنیکروی عدم تخصص و مهارت خود، اقدام به ابداع 
 کند! شیآزما کنندگانش مراجعهابداعی خود را روی  های روشکرده و  زننده آسیب

یی که ها جراحعمل این است که از  های هزینهدر  جویی صرفه های روشبنابراین یکی از 
باشید تا بعد از عمل دیگر  بر حذرمختلف است جراحی  های تکنیککردن کارشان ابداع 

 خرید.هزینه را به جان ب ها میلیونمکرر ترمیمی و صرف  های جراحیدرد نیاز به  الزم نباشد

 از بیمه استفاده کنید توانید میتا جایی که  .4

تان را کاهش دهد. باالتر توضیح های هزینهاستفاده از بیمه ممکن است تا حد زیادی 
 .کند میدادیم که بیمه نقش مهمی را در تعیین هزینه نهایی عمل تصدیق جنسیت ایفا 

ن کردیم. بنابراین پیش از شروع پروسه بررسی سطح پوشش بیمه را نیز بیا های روش
عمل خود  های هزینهبه فکر بیمه باشید تا بتوانید تا جای ممکن در  حتماا ترنزیشن، 

 کنید. جویی صرفه
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 قبل و بعد از عمل را جدی بگیرید های مراقبت .5

 خود قبل و بعد از عمل های مراقبتکه صرف  ای هزینهشاید برایتان جالب باشد که بدانید 
 های مراقبت! هستند تان سالمتیروی  گذاری سرمایه نبوده بلکهدر واقع هزینه  ،کنید می

قبل و بعد از عمل به اندازه خود عمل یا حتی بیشتر از آن، مهم هستند. با انجام این 
به بهترین صورت ممکن سپری  تان ریکاوریکه دوره  کنید میاطمینان حاصل  ها مراقبت

 .شود می

 بکنید:تصورش را 

 شود میمجبور  بعداا ، کند میفرد ترنسی که برای مراقبت از جای برش عملش هزینه ن 
ناموت صرف لیزر جای برش جراحی کند یا درد تزریق کورتون به اسکارها را  ها میلیون

 به جان بخرد.
 و دیالتور مناسبی برای خود  کند میواژن خود را دیالته ن ،فرد ترنسی که بعد از عمل

ناموت صرف باز کردن واژن مسدود  ها میلیون شود میمجبور  بعداا ، کند میتهیه ن
 کند. اش شده

  فرد ترنسی که بعد از عمل فالوپالستی ساعد دست بابت فیزیوتراپی و کاردرمانی
 درد محدود شدن دست خود را به جان بخرد. شود میمجبور  بعداا ، کند میهزینه ن

 که پزشک  بیوتیکی آنتیستی بابت داروهای فرد ترنسی که بعد از عمل متودیوپال
با عفونت و دوره ریکاوری  شود میمجبور  بعداا ، کند میبرایش تجویز کرده هزینه ن

 نرم کند. وپنجه دست یدردناک
 ... و 

قبل و بعد از عمل را جدی بگیرید تا دوره ریکاوری سالم و  های مراقبتبنابراین هزینه 
 آسانی را تجربه کنید.
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 هزینه بهزیستی امتحان کنید شانس خود را برای دریافت کمک .6

 
با در دست داشتن مجوز و فاکتور عمل خود، در  توانند می اند کردهافراد ترنسی که عمل 
ناموت قرار گیرند. قوانین و میلیون  ۵بهزیستی تا سقف  نهیهز کمکلیست انتظار دریافت 

بهزیستی از شهری به شهر دیگر متفاوت است. اما به هر حال ارزشش را دارد  شیوه برخورد
که به بهزیستی شهر محل سکونت خود مراجعه کرده و شانس خود را برای دریافت 

 های هزینهبخش کوچکی از  توانید می گونه اینامتحان کنید. بالعوض جراحی  هزینه کمک
 پروسه ترنزیشن خود را نیز جبران کنید.

 کالم آخر

از اینکه تا انتهای این مطلب همراه ما بودید سپاسگزاریم. امیدواریم با انتخاب جراح 
عمل ممکن را تجربه  ترین باکیفیتتان بتوانید بهترین و های هزینهدر  جویی صرفهخوب و 

 لذت ببرید. تان واقعیخود  به عنوانکنید و از زندگی 
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 منابعی برای مطالعه بیشتر:

 جراحی مختلف هستید: های تکنیکاگر به دنبال شناخت 

 فرم رضایت آگاهانه جامع جهت انجام جراحی متودیوپالستی
https://helptranscenter.org/2019/06/23/746/ 

 فالوپالستیفرم رضایت آگاهانه جامع جهت انجام جراحی 
https://helptranscenter.org/2019/06/16/744/ 

 فرم رضایت آگاهانه جامع جهت انجام جراحی ارکیکتومی و واژینوپالستی
https://helptranscenter.org/2019/06/21/745/ 

 ای، یا شکمی؟ واژینوپالستی به روش پوستی بهتر است، روده
https://helptranscenter.org/2020/08/19/1223/ 

 ر است یا برش دبل؟تخلیه سینه به روش برش دورهاله بهت
https://helptranscenter.org/2020/08/24/1224/ 

 متودیوپالستی بهتر است یا فالوپالستی؟
lptranscenter.org/2020/08/13/1218/https://he 

 فالوپالستی ساعد دست بهتر است یا ران پا؟
https://helptranscenter.org/2020/08/15/1219/ 

 فالوپالستی ساعد دست بهتر است یا کشاله ران )روش دکتر کیم(؟
https://helptranscenter.org/2020/08/16/1220/ 

https://helptranscenter.org/
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https://helptranscenter.org/2020/08/16/1220/


32 
 

ترنسجندروترنزیشنرسانیشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 فالوپالستی ران پا بهتر است یا شکم؟
/18/1222/https://helptranscenter.org/2020/08 

 فالوپالستی ران پا بهتر است یا عضله کمر؟
https://helptranscenter.org/2020/08/17/1221/ 

 سخت بهتر است یا بادی؟ پینایل ایمپلنت نیمه
 https://helptranscenter.org/2020/08/25/1225/ 

 

 برای انتخاب بهترین جراح هستید: هایی روشاگر به دنبال یادگیری 

 های تصدیق جنسیت خود انتخاب کنیم؟ چگونه بهترین جراح را برای عمل
https://helptranscenter.org/2019/12/17/1003/ 

گیری  هفت نکتۀ مهم درمورد روش صحیح ارزیابی تجربیات و تصاویر جراحی و تصمیم
 آگاهانه جهت انجام جراحی

https://helptranscenter.org/2019/11/19/976/ 

هفت نکتۀ مهم خطاب به افراد ترنسی که تصمیم دارند عمل ناحیه تناسلی خود را توسط 
 های خارج از کشور ایران انجام دهند جراح

https://helptranscenter.org/2019/12/18/1004/ 

 بینی تا منافع شخصی های ایرانی؛ از واقع آمیز از جراح تعریف و تمجیدهای اغراق
scenter.org/2021/07/03/1357/https://helptran 
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های  های ضروری ویژه جلسات مشاوره با جراح پیش از انجام جراحی لیست پرسش
 تصدیق جنسیت

 https://helptranscenter.org/2018/12/21/440/ 

 

 ناسب برای مراقبت قبل و بعد از عمل هستید:لوازم م لیست چکاگر به دنبال 

های تصدیق جنسیت ویژه مردان و  معرفی لوازم مفید ویژه دوره ریکاوری پس از جراحی
 زنان ترنس و افراد غیرباینری

/1010/https://helptranscenter.org/2020/01/01 

 سازی سینه لیست آمادگی پیش از جراحی تخلیه و مردانه چک
https://helptranscenter.org/2018/06/15/321/ 

 لیست آمادگی پیش از جراحی فالوپالستی چک
https://helptranscenter.org/2018/06/15/322/ 

 Marci Bowers  لیست آمادگی جهت انجام جراحی واژینوپالستی به قلم دکتر چک
https://helptranscenter.org/2017/06/29/191/ 

 

 

 

 

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2018/12/21/440/
https://helptranscenter.org/2018/12/21/440/
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https://helptranscenter.org/2020/01/01/1010/
https://helptranscenter.org/2018/06/15/321/
https://helptranscenter.org/2018/06/15/321/
https://helptranscenter.org/2018/06/15/322/
https://helptranscenter.org/2018/06/15/322/
https://helptranscenter.org/2017/06/29/191/
https://helptranscenter.org/2017/06/29/191/
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 :سعید.شنویسنده

 رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع-سنترترنسمنبع:هلپ

www.helptranscenter.org
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هاوروایاتزندگیزنانومردانترنسایرانیازکانالتلگراممصاحبه
 هایتصدیقجنسیتتجربیاتوتصاویرنتایجعمل

https://t.me/iransrsresults 


 سنتردراینستاگرامترنسهلپ
https://www.instagram.com/helptranscenter 


 تلگرامآموزشیمردانترنسکانال

https://t.me/helpftmcenter 


 کانالتلگرامآموزشیزنانترنس
https://t.me/helpmtf 
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