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{ اوخوجوالر ایله دانیشیق

مسالهل ریز ایله

یآترا گئدیب شخصی 
بلکه سیز ده پیسخولوق ،دانیشمان یا دا پیسخ 
ستهمیسی ز .مراجعه ائتدیغینیز قونو ،دپرسیون،

ایلگیلی دانیشماق و یا فیکیر آلماق ای
ایضطراب ،عاییلهده بیر شخص ایله یاشادیغینیز پرابلم ،جینسی یؤنلیم و یا جینسی
تل رین بیر
لر .محتملن بو وضعی 
شبههلر اوال بی 

کیملیگینیزله ایلگیلی یاشادیغینیز 
چوخوندا ،دقیق اوالراق نه اینتیظارال رینیز اولماسی گرکتیغینی بیلمیردی ز .محتملن
تجربهل رینیزده ده نه

تجربهنیزده گیجرلنمیشسینیزدیر ،بلکه ده بیر سونراکی 

بی رینجی 
لمهمیسیز.
ائدجاغینیزیبی 
زدا،
جهسینده دانیشمانا گئتدیغینی 
بلکه دپرسیون ویا عاییلهوی پرابلمل رین نتی 
تمهمک اوچون
بالییب دانناغینی ائشی 
دانیشمانین ماراغینی و اوندان داها دا بتر،عایی 
بیلرک جینسی کیملیک ویؤنلیمیزدن دانیشمامیسی ز.بعضندهروحساغلیغینیز اوچون
لمهمیسی ز .بو نو ع
متخصصل رین یانیندا بیر مراجع اوالراق حاقال رینیزی بی 

گئتدیغینیز 
نده،ایراندایاشایانبیرچوخجینسیوجینسیتیآزانلیقالرتوپلومونا

پرابلمل ریننتیجهسی

عایید اوالناینسانال رین حاقالری ،دانیشمان وروحساغلیغی تداوی مرکزل رینده گؤرمزدن
یقورشاغینا عایید اوالن بیر چوخ
لنمهکتدی ر .گؤ 

گلینیب و یا داها جیدی بیر شکیلده زده
تجربهلرییوخدور.

نسان،پیسخولوق،دانیشمانوپیسخیآتراگئتمکدنموثبتبیر

ای
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لر ،جینسی آ زینلیقالری تکجه ال زیم اوالن زامانالر و روحسال سیخینتیالر
تجربه 

بو منفی 
گئتمهل رینه مانع اولمور ،عینی

صل رین یانینا 
دؤنملر روح ساغلیغی متخصی 

یاشادیقالری 
مهمک و گرهکن جاوابی
صل رین قارشیسیندا حاقال رینی طلب ائده 
زاماندا بو متخصی 
جهده ،ایستر شخصی اوالرق،ایستر ده
مهمک،اونالرا جوابسیز قالماغی اؤیردی ر.نتی 
وئره 

بؤیوک مقیاسدا ،بیر سیستم اوالراق ،جیدی و فایدالی بیر شکیلده معلوماتال رینی
چوخالتماقاوچونآددیمآتماماال ریناسبباولور.
بو رهبرین یا زیلماسینین آماجی ،جینسی آ زینلیقال رینا عایید اوالن گؤی قورشاغی
یآتر و دانیشمانالرا قارشیالشدیقال ریندا ،اینسانی و
ینین پیسخولوق ،پیسخ 
مراجعلر 

اساس حاقالری ایله تانیشماسیدی ر .بو شکیلده ،بو اینسانال رین هر بیری ،حاقال رینین
ا زیلمهسی ایله قارشیالشدیقال ریندا ،سوسماق یئ رینه اعتیراض ائدیب ،فایداسیز و ضرر
لرلر.زامانزامانبوفردی معلوماتین آرتماسی ایله ،جینسی
یلردن اوزاقدورابی 
وئرنتداو 
متخصصلری معلوماتسیز اوالنالردان

آ زینلیقالر توپلوسونا عایید اینسانالر ،معلوماتلی 
وبوتجربهل رینی باشقااینسانالرال داپایالشا

آییرد ائدیب ،معلوماتسیز اوالنالرا گئتمهییب 
لرلر .بئلنچی بیر چابا،اؤزللیکله هئچ بیر اخالقی و پروفسیونل بیر نظارتین اولمادیغی
بی 
دؤنمده،فایدالیوتاثیرلیاوالبیلر.

مخصوص ،جینسی آ زینلیقالرا

یآترالرا 
للرده ده « پیسخولوقالر و پیسخ 
بیز گئچن ای 
دانیشمانلیق رهبری»  یایینالدیق .بو رهبری الده ائتمک اوچون بیزه میل گؤندره
بیلرسیز.
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 { بیر مراجع اوالراق تداوی اتاغیندا عمومی حاقالریم
نلردیر؟
هر شخص ،جینسی کیملیک و جینسی یؤنلیمدن باغیمسیز ،بیر اینسان اوالراق
یآتر اتاغینا گیردیغیندان بری بعضی حاقالراصاحیبدی ر.
دانیشمان ،پیسخولوق ویا پیسخ 
ینین
لمهلیدر.یاز 
بوحاقالرعمومی حاقالردیر وبوتونمراجعهائدنلراوچونرعایت ائدی 
دوامیندابوحاقالریتانیاجاییق:
 -۱مراجعه ائدنه اولدوغو کیمی احتیرام حاقی :ایجتیماعی سویه و یا یاش و صینیف
وخدور.هرهانسی بیر گئچمیش ویا حایاتا صاحیب اولورسانیز

سویهنی زین بیر اهمیتی ی
اولون،هرهانسیبیرتداویائدنشخصهگئتدیغینیزدا،بیراینساناوالراقسیزهاحتیرام

قویماسی سی زین اساسحاققینیزدی ر.البتهکی سی زین حرکتل رینیز ویا رفتارال رینیز تداوی
ائدن شخص طرفیندن تنقید ائدیله بیلر اما او سی زیین اینسانی کرامتینیزی هئچ بیر
وضعیتدهسورقوالیاماز.
ل ،دین،
ک ،دی 
 -۲آیری-سئچکیلیک اولمادان اینصافلی داورانیش حاقی :سیز ائتنی 
لهوی گئچمیشینیزدن
جینسی یؤنلیم ،جینسی کیملیک ،ایجتیماعی سویه و عایی 
باغیمسیز اوالراقمراجعهائتدیغینیز یئ رین خیدمتل ریندن فایداالنما حاقینا صاحیبسینی ز.
آیری-سئچکیلیک ایچرن حرکتلره شاهید اولدوغونوز حالدا او اورتامی تحمل ائتمک
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مقامالرا شیکایت ائتمک حاقینا

مجبو ریتینده دئیلسینیز و اعتیراض ائدیب ،یوخاری 
صاحیبسینیز.
 -۳محرمیت ومعلوماتینی زین گیزلی قالماسی حاقی:دانیشمانینیز خا ریجینده باشقابیر
سسینیز ویا

ز ،
وخدور.سیزدن ایذینسی 

ن ،شخصی معلوماتینیزی اوخوماحاقی ی
شخصی 
اوچون،

شمانالر داها کیفیتلی بیر تداوی 

ویدئونوزو ییغماق یاساقدی ر .بعضن دانی
ملری ویا سوپروایزلری ایله پایالشابیلیر،اونالردان مشورت
دانیشیقال رین ج زییاتینی معلی 
لر ،بوسیر ساخالماقحاقینا قارشی دئییل.عینی زاماندا اگراؤزونوزه ویا باشقاال رینا
آالبی 
جیدی بیر شکیلده ضرروئرمکحاقدادانیشسانیز ،دانیشمان تکجهدانیشقال رینی زین او
بؤلومونو پایالشماق شرطی ایله سیزی و یا باشقاال رینی قوروماق اوچون بو معلوماتی
التالرا بیلدیره بیلی ر.مشاوی رین سی زین پایالشدیغینیز
عاییلهنیزدن بیری یا قانونی تشکی 
معلوماتی موجاز بیر شکیلده پایالشابیلدیغی بیر باشقا یئر محکمهدی ر .محکمه بعضی
چوخ اؤزل قانونی مو ریدلرده (قتل و یا تجاوز کیمین) ،هر ایکی طرفین تراپیستل ریندن،
لر.اگرگنج(قانونی
ستهیهبی 

اونال رینشخصیمعلوماتال رینیحاکیمایلهپایالشماال رینیای
گرهیی حیس
)اولسا ،تراپیستینیز بعضی معلوماتینیزی عاییلهنیزله پایالشما  

یاش آلتیندا
گؤرمهدن سیزدن کسینلیکله ایذین آلمالیدیر و نیه او مسالهلری

لر .اما بو ایشی 
ائده بی 
پایالشماق ایستدیغینی دا آچیخالمالیدیر .یوخا ریدا بحثی گئچن مو ریدلر خا ریج ،تداوی
ائدنشخصمراجعل رینینباشقاهئچبیرسیرویامعلوماتینیپایالشماقحاقییوخدور.
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راندا قضایی تشکیالتال رین بومعلوماتداناینسانالری سوچالماقاوچونفایداالندیغی
ای 
نسانال رین آدینی

مومکن اولدوغونا گؤره ،قیرضروری معلومات ،خصوصی ایله باشقا ای
وئرمکدنچکینین.
 -۴تداوی سورهسی حاقدا معلومات :بی رینجی-ایکینجی و اوچونجو جلسهلر خا ریج
اوچون) ،آلتداگئدنمو ریدلری آچیق بیر شکیلده بیلمه

جلسهلری اولدوغو

(دیرلندیرمه 
حاقیناصاحیبسینیز.
خستهلیغینی زین آدی

تراپیستین تشخیص قویدوغو پرابلمندیر؟ سی زین پرابلمینی زین یا 
یالشیرویاثابیتدیر؟)تداوی
ندیر؟ندنیارانمیشاوالبیلرونئجهگئدیر؟(بترلشیر،یاخش 
یولالری و درمان سئچنکلری نلردی ر .هانسی تدوای متودو اویقوالنی ر .تداوینین هدفی
نلری الدهائتمکدیر؟ (کسین تداویسی واردیر یوخسا نیسبی ایلرلمه اوالجاق؟)تداوی و
سورهسی نقدر

پرابلمی قالدیرماق سورهسینده سی زین مسئولیتل رینیز نلردیر؟ تداوی 
گرکوار؟جلسهل رین آرالیقالری نئجهاولمالیدیر؟

زامانآالر؟نئچهجلسهدانیشمانلیغا 
هرجلسهنینه زینهسینقدردیر؟

یوخا ریدا بحثی گئچن مسالهلر دانیشمان و مراجع آراسیندا قارشیلیقلی اوالراق
دئمهیه بیلر ،امابوپالنی

رلنمهلیدی ر.تراپیست ،بئینینده اوالنتداوی پالنینی آچیخجا 

بلی
بیلمک سی زین حاقینیزدیر وسیز بونونالایلگیلی سوالسوروشوبداهاچوخمعلومات
ایستیه بیلرسینی ز.عینی زاماندابعضی قونوال رین اوستوندهداهاچوخدورماسینی ایستیه
بیلرسینی ز .اؤرنک اوالراق «منیم یالنیزلیق حیس ائتمه سببل ریمدن بیری ،فردلر آراسی
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ستهییرم».بو

طهل ریمدهاوالنضعفیمدیرومنبوضعفیمیناوستوندهچالیشماقای
رابی 
شکیلده ،باشالنقیجدا ایستکل رینیزی دئمکله ،تداویدن اوالن اینتیظارال رینیزی دا
جلسهلریویا

رلهمیش اولورسونوز.اگرتراپیستهرهانسیبیرسببدندوالییتداوی
بلی 
جلسهل رین آرالیغینی آزالتماق-چوخاتماق ایسترسه ،بو ایشین سببلری ایله ایلگیلی

معلوماتوئرمهلیدیر.

سیزه
جلسهل رین ساییسینی قاباخدان

 -۵ایستدیغینیز زامان جلسهلری بیتیرمه حاقی :حتی 
رلهمیش اولساز دا ،او جلسهلری دوام ائتدیرمک مجبو ریتینده دئییلسینی ز .سیز
بلی 
سونوئریبدوام

جلسهل رینه

ایستدیغینیزوقراروئردیغینیززاماندانیشمانلیقویاتداوی
ائتدیرمهیه بیلرسینی ز .سیز بو ایشی ایضافه معلومات وئرمهدن و تکجه قرا رینیزی
بیلدیرمک شکلینده گؤره بیلرسینی ز .اگر تداوی سورهسیندن ممنون دئییلسینیز و یا
یاخشی حیس ائتمیرسنیز ،تداوینی بوراخمادان اؤنجه بو قونودا دانیشماغینیز توصیه
ائدیلیر،امااگربونودانیشماقسیزیراحاتسیزائدیرسهبونامجبوردئیلسینیز.
 -۶اساس شیکایته اوداخالنماق حاقی :هربی ریمیز دانیشمان و یا پیسخولوغا
گئتدیغیمیزدا ،اساس پرابلم اوالراق بیر ایکی مو رید و یا سورکلی قارشیالشدیغیمیز
سورهسی بیتدیغیندا او پرابلمین

پرابلمیمیزی دانیشیب و طبیعی اوالراق تداوی 
چؤزولمهسینی ایستهیی ریک .اگر تداوی/دانیشمانلیق سورهسی اساس یولوندان
گرهکنقونوالردانایلگیلیسیز بیر دانیشیغا چئو ریلمیشسه بونونسببینی
جایمیش ویا  
سورشابیلرسینیز.
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یلری ،سی زین باشقا بیر
ستل رین بعض 

نکته :محتملن ،اؤزللیکله ایراندا اوالن تراپی
پرابلمینیزاوچون(میثالاوالراقدپرسیونویاایضطیراب)گئتدیغینیزدا،سیزایستمهدن
ب ،اونالری تداوی و یا
سی زین جینسی کیملیک و یا جینسی یؤنلیمینیزه اوداخالنی 
وئرمهیین .ایستدیغینیز

لرلر .اونالرا کسینلیکله بئله بیر ایذین 
دییشمکدن دانیشا بی 
کمهلیق آلماق سی زین حاقینیزدی ر .گؤزللیک سالونونا گئدیب ساچینیزی

ساحهده سیزه 

کسماق ایستدیغینیزدا ،بربر ساچال رینیزی بویاماق ایسترسه نئجه رئاکسیا
ترمهلیسینی ز .تراپیستینیزه

گؤسدررسینیز؟ عینی رئاکسیایی تراپیستینیزه قارشی دا گؤس
یل ریناوصولسوز
جینسیکیملیکویؤنلیمینیزلهبیرپرابلمینی زیناولمادیغینیوبوتداو 
ویئنیاولمادیغینیدئیین.
سوالالرا جواب وئرمهمک حاقی :سیز ،سی زین چوخ اؤزل

 -۷راحات حیس ائتمدیغینیز 
حایاتینیزال ایلگیلی اوالنسوالالراجوابوئرمکزوروندادئییلسینی ز.عینی زامانداسی زین
جانیزی آجیدان و پیسخولوژی یوکو چوخ اوالن سوالالرا دا جواب وئرمک زوروندا
دئییلسینی ز .بعضی وضعیتلرده ،سوالالرا ایچدن جواب وئمک ایسترسنیز اما دویقوسال
اوالراقهلهاؤزونوزوحاضیر حیس ائتمیرسینیز ومشاوی رینی زین یانیندا امنیت وگوونده
حیسائتمکاوچونداهاچوخزامانااحتیاجینیزوار.
یسیز و یا غرضلی گؤره بیلرسینی ز .اؤزللیکله تداوی قونوسو ایله
سوالالری ایلگیل 

بعضی 
ظهنیزده یاشادیغینیز بیر پرابلماوچون
ایلگیسیز اولدوغوزامان.میثال اوالراقسیز حافی 
دانیشمانلیغا گئتمیش اولدوغونوزدا دانیشمان سی زین پارتن رینیزله اوالن جینسی
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لر.بئلنچی وضعیتلرده ،جیدی ،کسکین واوتانمادان بو
موناسیبتینیزی بیلمکایستیه بی 
سوالال رینسی زیناؤزلحایاتینیزایلهایلگیلیاولدوغونووقونوایلهباغیمسیزاولدوغونو

دییهبیلرسینیز.
سورهجینه و

 -۸تداوی سورهسینه نظارت حاقی :باشقا بیر تراپیستین سی زین تداوی 
یدناوخویوبفیک رینیبیلدیرمهایستهییحاقیناصاحیبسینیز.
دوسیانیزییئن 



} جینسی یئنلیم و جینسی کیملیک ایله ایلگیلی

ایختیصاصی نکتهلر



یآتر منیم جینسی یؤنلیمیمین نه اولدوغونو منه دییه بیلر
پیسخولوق یا دا پیسخ 

م ی؟
بیرچوخاینسانجینسییییؤنلیملرینییواسییطهسییزو ایچیدنایچیهبیلمکیدهلیر .ایچیدن
اولماق،شخصاوچیونآییدینوشیوبههسییزاوالنشیئیدئمکیدیر .اؤرنیکاوالراق،شیاد

اولدوغوموزدا،بونیونائشییهدنبییرینییندئمیهسیینهگیرکقالمیادانواسییطهسییزبییر
شکیلدهاؤزوموزاؤزایچیمیزدهشاداولدوغوموزوبیلمکدهییک .عینیشیکیلده ،بییرچیوخ
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اینساندویقوسالومئنتالاوالراقعینیجینسدناوالناینسانالرااوالنمیللرینیآچییق
بیییرشییکیلدهایچییدنبیلمکییدهدیرلییر .بونییارغمیین،ایییرانکیمییینجینسیییمعلومییاتالییده
ائتمهیینقیسیتلیاولدوغواؤلکهلرده،بوتوناینسانالرفرقیلییجینسییییؤنلیملریایلیه
ایلگیلی معلوماتصیاحیبیدئیییللیر .عینییزامانیدا ،بیومییللیرینباسدیریلماسییدینیی
سییببلردندوالیییییییاییقینبیییرمسییالهدیییر .بییوسییببدندوالیییی ،اگییرجینسییییؤنلیمیزلییه
ایلگیلیشبههایچیندهسینیز،پیسخولوقسیزدنجینسیحیسلرینیزلهایلگیلیسیوالالر
سوروشماقویاجینسیخیالالرقورماغینیزیایستمکلهوعینیزمانداجینسییداورانییش
گئچمیشینیزیدیقتهآالراق،اؤزونوزوداهایاخشیتانیماغینیزایاردیمائدهبیلر .اصیلینده،

پیسییخولوقونوظیفییهسییی ،جینسییییییؤنلیمینمییاهیتیایلییهایلگیلیییسیییزهمعلومییات
وئرمکدیر .میثالاوالراق،بیربییسکسیوالشیخص،گنجلییق چاغالرینیدانبیریهیرایکیی
جینسهمیللیاوالبیلر ،اماقورخیوواوتیانجحییسلیرینیننتیجیهسیینده،عینییجینسیدن
اوالناینسییانالراقارشیییاوالنحیییسلرینیییباسییدیرابیلییر .چییونکیهییرایکیییجینسییهاوالن

حیسی،اینحیرافویادویومسیوزلوقکیمییگیؤرهبیلیر .بئلنچییوضیعیتلرده،پیسیخولوق،
بیسکسوالبیرشخصینکیملیگیایلهایلگیلییاراتدیغیگؤرونتوایله،ایچینیدهاولیدوغو
وضعیتاوچونبیرقالیبوشابلونتاپیبوکیملیکپروسهسینیتامامالمیشاولماسینا
یاردیمجیاوالر .هئچبیرمتخصصینجینسیکیملیکویاجینسییؤنلیمایلهایلگیلییاؤز

دوشونجهوباخیشینیسیزهزورالماقحاقینیاصیاحیبدئییلیدیر .باشیقابییردئییشیله،هیر
شخصزامانایچینیدهنئجیهبییرکیملییکویؤنلیمیهصیاحیباولیدوغونواؤیرنمیهلییدیر.
متخصص،تکجهدانیشیقسیورهسییندهالیدهائتیدیغیدلییللیروگیؤزلملیرهدایانیاراقبییر
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احتیمالاوالراقفیکرینیپایالشابیلر.اؤرنکاوالراق،سیزه «سنینقوردوغونخییالالریین
بوتونییوائییشجینسییدناوالنشییخصلرلییهاولییدوغوناگییؤرهوائییشجینسییدهاولییدوغون
شخصلرلهقوردوغونجینسللیکلردهچوخلیذتآلیدیغینیوارسیایاراقودویقسیالاوالراق
ائشجینسینهعاییداوالناینسانالرالموناسیبتقورابیلدیغیناگؤرهوباشیقاطرفیدنباشیقا
جینسینهمیللیاولمادیغیناگؤره،ائشجینسل اولما احتیمالینواردیر».
اماسیزهسن «یوزدهیوزائشجینسلسن» یا «بونالراؤزونیهتلقیینائتیدیغینشیئیلردییر.
سنائشجینسلدئییلسنوائولندیخدانسیونراسینینبیومییللیرین،اؤزجینسیینهاوالن
حیسلرینآرادانگئدجک» کیمینسؤزلردییهبیلمز.

کیملیکتانیماپروسهسیزامانالگرچکلشنبیرشخصیکشفدیر .باشقااینسانالرسییزی
معلوماتالندیرابیلر امانهایتیندهجینسییؤنلیموجینسیکیملیگینیزیننهاولدوغوناقرار
وئرنشخصسیزسینیز.



پیسخولوق یا پیسخیآتر ائشجینسیمه اوالن یؤنلیمیمی بیر خستهلیک

اوالراق تداوی ائتمک حاقی وار می؟
خی ر .ائشجینسه اوالنیؤنلیم تا ریخین بوتون دؤنمل رینده توپلومونیوزده بئشیندن
للر بیر
یوزده اونونونا قدر صاحیب اولدوغو طبیعی بیر جینسی یؤنلیمدی ر .اوزون ای 
خستلیک اوالراقتانیمالنان بوطبیعی جینسی داورانیش ،یا ریم عصیر قاباق،بیر چوخ
آراشدیرما سونراسی ،دونیا ساغلیق اؤرگوتووآم ریکا پیسخیآترالر بیرلیگی کیمین بیر
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سکسواللیک

نالخالق تشکیالت طرفیندن ائشجینسل و بی
چوخ اعتیبارلی بی 
خستهلیک و آنورمال داورانیشالر سیراسیندان چیخاردیلدی .اوزون ایلل رین

آراشدیرماسی ،جینسی یؤنلیمین دییشیمه قارشی چوخ دیرنیشلی اولدوغونو
خستهلیک

گؤستردی.اگرمراجعهائتدیغینیزشخص،سی زین جینسی یؤنلیمینیزهبیر 
ستهییرسه

کیمین باخیرسا و یا اونو دییشمک اوچون هر نوع تداوی اویقوالماک ای
کل ریندن ،شوکتراپی وهیپنوتیزمه قدر)،
(داورانیش دییشیکلیغی یا خیال قورماتکنی 
اونا اعتیراض ائتمه حاققینا (اولماسی گرکن داورانیش) صاحیبسینی ز .تداوینی
بوراخمانیز توصیه ائدیلی ر .چونکی متخصیصین بئله بیر یاخالشیمی ،مراجعه
ائتدیغینیز شخصین اؤز تخصوصوندا اَن آز یا ریم عصیر دالی اولدوغونو و سیزه
دانیشمانلیق وئرمه صالحیتینه صاحیب اولمادیغینی گؤست ری ر .جینسی یؤنلیمی
تداوی ائتمک اوچون درمان وئرمک و یا هر هانسی بیر متد قولالنماق ،گلیشمیش
اؤلکهلرده یاساق و قیری قانونیدی ر .تداوی ائتمک ادعاسیندا اوالن شخصلر ده یا

شخصلردیر.

دوالندی ریجیویاالنجییادایئتریقدرمعلوماتاصاحیباولمایان



پیسخولوق منه بیر جینسیت و یا جینسی یؤنلیم سئچمک اوچون باسقی

اویقوالیا بیلر می؟

خیییر« .سیییننیییهایسیییتدیغینیاؤزوندهبیلمیرسیین».بیییوجملیییهجینسییییتیقیییاورامالر
صل رینیانینیییدااَنچیییوخقیییولالنیالن
قونوسیییوندامعلوماتسییییزوصالحیتسییییزمتخصیییی 

18

لدی ر.بلکیههیرایکیسییبییر
قیاورامالردئییی 

جملهدی ر.جینسیتوجینسیییؤنلیمایکیلیی

طیفیناوستوندهیئرآلماقیدادی ر.بییرشیخصاؤزونیوارکیکییاقیادیناوالراقدئیییلبلکیه
اوچونجوبیرجینساوالراقتانیمالیابیلرییادااؤزونیوبییرطرفیدنقیادینلیقباشیقاطرفیدن
لر.بیرچوخاینسانینتمامیایلهائشجینسلییا
کلهاؤرتوشنبیرطیفدهتانیمالیابی 
ارککلی 
ینییناورتاسییندا
تمامیایلههئتروسکسوالاولمادیغیکیمین.اونالراؤزل رینییبیوایکیسی 
لمیز.
رالر.هئچبیرمتخصیصسییزیبیونال رینبی رینییسیئچمکاوچیونزوالییابی 
تانیمالیی 
یدیر.
اساسینداجینستوجینسییؤنلیمایکیلیغییاراتماقیانلیشبیرشئ 



ترنس اولماق تداوی اولماسی گرهکن بیر خستهلیک یا بوزقونلوق مو؟

گیؤرهترنسسکشیوالیتی(سیون

رمهسیینه
خی ر.دونییاسیاغلیقاؤرگوتونیونسیونبیلدی 
خسیتهلیکییابوزقونلیوق

)وترنسجند ریسیمآرتییقبییر

زامانالرداآزقیولالنیالنکلیمیه
سیاییلمی ر.بییوسیببدنده«جینسییتدنیورولمیاقبوزقونلوغییو» ییا «جینسییکیملییک
یآتیییریدونیاسییییندا
عبیییارهلر،میییدرنپیسیییخولوقوپیسیییخ 

بوزقونلوغیییو» کیمیییین
همینترنسسکشیوالیتی)،

مالراگیؤره،تیرنساولمیاق(ییا
اعتیبارسیزدیر.یئنییاخالشیی 
شیخصبیودورومداایسیتدیغی
ٔ
یدییرکیی
تکجهبیرنوعجینسییتیاویومیوناولماماسی 
یر.بونییادایانییاراق،صییرفتوپلومییونجیینسوجینسییتی
دمتلرآالبیلی 

حالییداطیبییخیی
لماز.امیااگیربیو
خستهلیکویابوزقونلوقسایی 

اؤرتوشمهدیغیاوچونبیر

نُرمالریایله
شییخصلرهرمییونآلمییاقویییاوجییودال رینیوگؤرونتییول رینیایسییتدیکلریجینسیییته

وئرمییهیییه

چئویرمییکایسترلرسییه،طیبیییخیییدمتلرسیسییتمیاونییالرابییوخیییدمتلری
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لرلیهمک

پروسهسییندهنیهقیدرای

مجبوردور.بوتونتیرنسشیخصلرجینسییتاویومیو

یلیریتکجیهایکینجییال
رلر.اونیالردانبعضی 
ایستدیکل رینهقراروئرمهحاقینیاصیاحیبدی 
یر.میثییالاوالراق،جینس ییاورقییانال رینی
جینس ییخصوص ییتل رینیدییشییمکایسییتیهبیلی 
دئیییلبلکییهتکجییهسییسل رینیدییشییمکوییااوزل رین ییلی یزرائتمییکایسییتهی ینتییرنس
قییادینالرباشییقاجینسیییتاویومییوعملیاتال رینییازورالنمامالیییدی ر.عینیییزامانییداتکجییه
شیییلمل رینه

ارکیییکترنسلیییرباشیییقاعملییییاتای

سیییتهیییین

دؤشل رینییییآلیییدیرماقای

ترنسل رینباخیماستانداردال ریناگؤره،هيچبییرشیخص

نالخالق
رالر.بی 
زورالنمامالیدی 
وخییدور.

ی یاتشییکیالتاونال ریییینایسییتمهدیکلریتییداویلریاونییالرااویقاالیامییاای یذنیی
لدی ر.بیو
پروسهسی «بوتونویاداهئچبیری»یاخالشییمیناتیابعدئییی 

جینسیتاویومو
آنالمییدا،تییرنسشییخصلر«ی یابوتونونییودهاویقوالمییاقزورونداسییانی یاداهییئچبی رین یی
وخیدور.هیرتیرنسشیخص،اؤزروححالینیهوایسیتکل رینه

ائتمه» کیمیزورونلولوغیوی
باغلیاوالراقبدنینیایستدیغیقیدروایسیتدیغیزامیاندییشیدی ریبییااوییومسیاغالیا
بیلر.



من بیر ترنسم و جینسی اورقان عملیاتینی ائتمک ایستهمیرم اما

پیسخیآتریم منه کیملیک بلگهلریمی آلماق اوچون بو عملیاتی ائتمک زوروندا
اولدوغومو دئییر .ایندی نه ائتمهلییم؟
شیخصلرآغییر،ضیررلیو

اوچیون،تیرنس

بلگهلریدییشیمک

تاسوفلهایراندا،کیملیک
رالر.ایییرانقییانونالریتکجییهارکییکوقییادین
گرکسیییزعملیییاتالرائتمییکزورونییداقییالی 
جینسیییتینیرسییمیتهتانیماقییدادیروبییوتییانیمیندااؤلچوسییواینسییانال رینجینسییی
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نالخالقترنسقوروماقانونال رینیپوزماقساییلی ر.
اورقانال ریدی ر.بئلنچیبیرسیاستبی 
اتال رینینقییالیجیتییاثیرلریوقابییاقکیحالییهدؤنییهبیلمییهمک
جینس ییتاوی یومعمیلی ی 
متدالرایلهاولماسینیدیقتیهآالراق،زورونلیوعمالییتکییبییرنیوعقیسیرالشیدیرمادا
مکدهدیر.

ساییلیرتوصیهائدی 
لمه
لرلیر.میثیالاوالراق،
باشقاسئچنکلریدهدیقتیهآالبی 

هنلر،
ستهمی 

تامعملیاتائتمکای
اؤرتوشیمهدیغیحالیداواییش

تلریایلیه
بلگهلریموجودجینسیی 

ترنسل رینکیملیک

ملییرایلییهچیخیییشائییده
یئییریوتحصیییلیئرل رینییدهایسییتدیخالریکیملیییکوگئیی 
گئتمییهلری

لمییهدیکلریاوچییون،دسییتکگییؤرد وخالریداهییاآزرسییمیاوالنیئرلییره

بی
(عاییلییهویی یادوسییتجاقونییاخلیخالر)توص ییهائییدیلی ر.آددییش ییکلیغی،گئییییموبلکییه
طهسیایلهترنسشخصیینیراحاتسییزائیدنایکینجییالجیسینی
هورمونتراپیواسی 

خصویتلریآزالتماق،اوندانیسبیاوالراقراحاتالماوممنونیتهسبباوالبیلر.



پیسخولوق منه باشقا قیزالر کیمین بزنمک ،اوژه وورماق و یا گلینلیک

گئییب آنا اولماق ایستهییمین اولمادیغی اوچون ترنسجندر اوال بیلمه
احتیمالیم وار دئدی .بو اؤلچولره دایاناراق بیرینه ترنسجندر آدینی قویماق
مومکون مو؟
ومسیوزدور.جینسییتی

خی ر.هئچبیرشیکیلده.بییرچیوخاینسیانجینسییتیاوالراقاوی
اویومسییوزلوق،یعنیییشخصییینگؤروشییو،رفتییاری،وجییودحرکتلییریوترجیحلیییری،
توپلومییونبللیییبیییرجینسییدناوالناینتیظییارالریایلییهفرقیییدی ر.جینسیییتیاوالراق
سیتکلری

اوالنشخصلر،بیلینجلیویابیلینجسییزبییرشیکیلدهحرکیتوای

اویومسوز
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.اؤرنییکاوالراق،سییسلریاینجییه

رالر
شییهل رینیسییورقوالیی 

ایلییهجیسیییتینُییرمالروکلی
لرتوپلومدابیرچوخاینسیان


ارکک
ستهین

اوالن،اوشاغاباخماقوائوایشلریگؤرمکای
لهلریایلیهاویناییاناوغیالن
طرفیندناویومسوزساییلی ر.اویونجاقویاآشیچیلیقوسیی 
اوشاقالریدااویومسوزساییلیر.
جینسیتیاویومسوزلوقجینسییؤنلیموجینسیکیملیکایلهایلگیلییبییرمعلومیات
یلییریهئتروسکسییوال،
سجندردی ر.بعضیی 
وئرمییز.بیییرچییوخاویومسوزشییخص،سییی 
سکسیوالدی ر.اؤزل رینییتیرنسکیملیگینیدهتانیمالییان

یلیریائشجینسیلوییابی 
ی
بعض 
ومسیوزدور.امیابیوهیرجینسییتاویومسیوزلوغواوالن

شخصلر،جینسییتیاوالراقاوی

.اگرمتخصص،تیرنسکیملیگییتشخیصیی

شخصینترنساولماسیآنالمیناداگلمی ر
قویماقاوچونجینسیتیاویومسوزلوغوتکاؤلچواوالراقدیرلندی ریرسه ،سهوائدیر.



اؤزومون ترنس کیملیگینه صاحیب اولوب اولمادیغیمی آنالماغیم اوچون

بیر یول وار می؟
ترنس شخصلر بیولو ژیک جینسل ریندن فرقلی بیر جیسنه عایید اولدوقال رینی
تل رینی دوغولدقالری جینسیت و بیولو ژیک
دوشونمکدهلر .باشقا بیر دئییشله ،جینسی 

رالر .اونالر دوغولدوقالری جینس ایله راحات حیس ائتمیرلر و هر
بدنلری ایله تانیمالمی 
نل رینده و اینانجال ریندا اؤزل رینی آیری جینسه عایید حیس ائدیب ،ایجتیماعی
زامان بئیی 
رلر .بو اینانج
ستهیی 

شال ریندا دا بو دوشونجهنی اویقوالماق ای
حایاتال ریندا و داورانی 
لر .بونا رغمن بیر چوخ اینسان
اوشاقلیق چاغال ریندان باشالنیب بلوغ چاغال ریندا آرتا بی 
مالر .بیولی ژیک جینسدن اوالن
داها یوخاری یاشالردا اؤزل رینی ترنس اوالراق تانی 
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ممنونیتسیزلیک ،بی رینجی وایکینجی جینسی خصوصیتلری دییشمک چاباسی کلی یا دا
ترنسلرده گؤرونور .اونالر توپلومدا دا اؤزل رینی عایید بیلدیکلری

ج زیی اوالراق عمومیتله 

ترنسلر بدنلری ایله ایلگیلی

سترلر .بعضی 

ایجتیماعی رول و گئییمله تانینماق ای
اشارالر .اونالر جینسی اورقانال ریندان نفرت

ممنویتسیزلیگی داها آغیر بیر شکیلده ی
باشقاترنسلربدنو

لرلر.بعضی 
ائتدیکل رینی واوبدنواورقاناللذتآلمادیقال رینی دییه بی 
ستهمزلر و اونالری

جینسی اورقانالری ایله بیر سیخینتی یاشاماماقدا و اونو دییشمک ای
ینین دییشمهسی
ینین دییشمهسی و ایکینجی جیسنی خصوصیتلر 
ملر 
تکجه گئیی 
.ترنس شخصاَنآزایکی ایل باشقابیر جینسه گئچمک(یا حیس

لر
راحاتالتمیش اوالبی 

ائتدیغی جینس و کیملیگه اویماق) و یا وجودوندا بیر دییشیکلیک یاراتماق اوچون
سورکلی دوشونوب قایغی چکر .عمومیتله صاحیب اولدوقالری بیولو ژیکی یا بدنی
خصوصیتلر ،اوندا سورکلی باسقی و استرسه سبب اوالر( .اؤرنک اوالراق ارکک بدنی ایله
سیندن
اوالن(ایکس ایگرک کروموزومالری ایله)دوغوالناماقالین سس،ساققالوپنی 
لر.تاسوفلهبیرچوخ
یل رینیویابوتونودییشمکایستیهبی 
ممنوناولمایان،اونال رینبعض 
نمهین وقارشی جینسه تانیمالنمیش
زامان،شخصینبیولو ژیک جینسیتینهاویقونگؤرو 
اوالن بعضی حرکتل رین بیچیمی و ایستکل رین اولماسیندان دوالیی ،شخصه ترنس
تشخیصیقویولوب،جینسیتاویوموتکلیفائدیلیر.

_________
۱ Gender nonconformity
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من اوغالنام و اوغالنالرال دا دویقوسال و جینسی موناسیبت قورماق

ایستهییرم ،عینی زاماندا آشچیلیق ،ائو ایشلری و سفره دیزاین ائتمهیه
ماراخلییام .بو خصوصیتلر ترنس اولماق ایشارتی می؟
خی ر.عینیجیسندناوالنشخصهاوالنجینسییییؤنلیمینیز،جینسییتکیملیگینییزایلیه
وخیدور.هیئچکیمسیه،

تلروایسیتکل رینجینسییتیی
.ماراقالر،فعالی 

بیرایلگیسییوخدو
آشییچیلیقائییدرکنییاماشیینینیتعمییرائییدرکنجینسییاورقییانینیقییولالنمی ر.بییوسییببدن
دوالییییی،بللییییبییییرایشییییبللییییبییییرجینسیییهعایییییدبیلمیییک،جینسییییتیکلیشیییهل رین
ندهدیر.
جهسی 
نتی 



جینسیتی نرمالرا باغلی قالماماق خستهلیک یا بوزقونلوق مو؟

خی ر .جینسیتی نُرمالر مقدس دئییلدی ر .اونالرا باغلی قالماق دا ساغلیقلی و نرمال
لماز .بو نُرمالر و
اولماق بلیرتیسی دئییلدی ر .اونالرا باغلی قالماماق دا بوزقونلوق سایی 
شهلر زامان،مکانوتا ریخ بویو دییشیلی ر.اؤرنکاوالراق۲۱،اینجی یوز ایلده بیله،
کلی 
اؤلکهلرده جنسیتی نرمال رین

قادینال رین شالوار گئیمهسی سودان کیمین بعضی 
ینین آنورمال و یا خسته اولدوغونو مو
عکسینه بیر حرکتدی ر .بو سودان قادینالر 
مهسی توپلومونبیر چوخونونرعایت ائتدیغی
گؤست ریر؟ کسینلیکله خیر« .نُرم» کلی 
عنعنه آنالمیندادی ر .سوداندا قادینال رین شالوار گئیمهسی «آنورمال» دئدیغیندا ،بو
ینین
سادجه او توپلومدا قادینال رینین چوخونلوغونون شالوار گئیمهدیغ 
گؤسترگهسیدی ر.بئلهبیر عنعنهنین یارانماسینین سببی ،قادینالرا قارشی عدالتسیز و
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یدی ر.ایراندااینقیالبدانسونرازورونلوحیجابقانونی
آی ریمجیلیقلیقانونال ریناولماس 
کیمین.



یانلیشلیقال ترنس اولماق تشخیصی آلیب ،جینسیت اویومو عملیاتیندان سونرا

پئشمان اوالنالر وار می؟
شهلراوستوندهقورولیو
بلی.بئلنچیدورومالر،جینسیتینارکک/قادینایکیلیسیوکلی 
اوالناییرانکیمیینگلنکسییل(سیینتی)،جینسییتوسکسییوالیتهایلییهایلگیلییچییوخآز
معلوماتییاصییاحیباوالنتوپلییومالردا،بیلینجسییزتوپلییوموقییانونالر،جینس ییتینُییرمالرا
یر.بی یزاوشییاخلیخدان
اویمای یاناینسییانال رینقارشیس ییندادی یرنجگؤسییترمیشاوالبیلی 
گئنیشبیرشیکیلدهتحصییلسیسیتمینده،کیتیابالردا،میدیاالرداورکالمیالرداسیورکلی
شیهل رینهمعیروضقالمیشییق.بیو
یدنیارانمیشاوالنارکک/قادینایکیلیسییکلی 
یئن 
شهلرجینسیتیتکجهارکک/قادینشکلینده،بللیودییشییلمزبییرگؤرونیوشایلیه
کلی 
دهتکجییههئتروسکسییواللیقاوالراقگییؤرر.بییوسییببدن

آنالتیییروجینسییییییؤنلیمی
شیهلرایلیهاویقیونگؤرمدیکل رینیده،او
دوالیی،بییرچیوخاینسیاناؤزل رینییموجیودکلی 
زامان«مندهباشقاجینسهعایییدم!»«،اگیرمینباشیقاقییزالرابنزمییرماوزامیانمین
اوغالنییام!»«،اگییربیییرقیییزاوالراقباشییقاقیییزالرالجینسیییودویقوسییاللیقیاشییاماق
ایسییتهیی یرماوزامییانمحییتملنمییناوغییالناولمییامگرهکی یرمیش!» کیم یینی یانلیش
دوشونجهلرهقاپیلی ر.امابئلهبیرنتیجهآلماقدوغرودئییل.یئنیآراشیدیرماالراینسیان

ینیینجینسیتسییزاولیدوغونووتکجیهایجتمیاعیومحیطییاینیانجالرداندوالییی
بئین 
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بعضییییحرکتلییی رینقادینسییییییییاارککسییییاوالراقتانیمالنییییباینسیییانالراتحمییییل
لمهسینه اینانماقدادیر.
ائدی 



دؤنوشتوروجو و یا دوزلتیجی تداوی ندیر؟

یآتیروییاهییرهانسییبییرمتخصییص
ایسیتردانیشییمان،پیسیخولوق،تراپیسییت،پیسییخ 
طهسییییایلیییه،جینسییییییییؤنلیموییییاجینسییییکیملییییکدییشیییمهچاباسیییی،
واسی 
للردهُ ،مداسییگئچمییشو
دؤنوشیتوروجوییادوزلتیجییتیداویآدالنیدی ریلی ر.سییونایی 
کهنییهتییداویمتییدالریاوسییتوندهبییرچییوختییدقیقاتائییدیلمیش.بییوآراشییدیرماال رین

جیهییی
لمهی 
جهسیندهجینسیییؤنلیموجینسییکیملیگیینهیئچبییرمتیدالدئشیی 
نتی 
یلیریضیررلیدیرلنیدی ریب،وبیو
یآترالربیرلیغیبوتداو 
اورتایاچیخمیش.آم ریکاپیسخ 
یلییربیییرچییوخ
متییدالرالایلگیلیییاینسییانالریخبییردارائتمیییش.دؤنوشییتوروجوتییداو 
یدیر.
لکهدهیاساقوقیریقانون 
گلیشمیشاؤ 



دؤنوشتوروجو یا دییشدیریجی تراپیستلر هانسی متدالری قولالنیرالر؟

یدی ر.اؤرنکاوالراق:
یدهقوالنیالنمتدالرچوخچئشیتل 
دؤنوشتوروجوتداو 
-۱درمانتداویسی.آنتیدپرسان،آنتیایضطیراب،تشنجوجنونایالجیالریوجینسیی
یؤنلیموکیملیگیدییشمکهدفیایلهقوالنیالنباشقاهرهانسیبیرایالج.
-۲الکتی ریکیشوک
-۳داورانیشتراپی

26

سیتهیین

 قارشیجینسدنبیریایلهدوستلوقیاسکسموناسیبتینهگیرماغینیزیایتراپیست
 قارشییییجینسیییدنبی رینییییدوشیییونرکماسترباسییییون(خودارضیییایی)ائتمیییهنیزیستهینتراپیست

ای
رگنمیهلیومعیدهبوالنیدی ریجی

سیتهدیغینیزداای

ائشجینسدنبی رینیدوشونماقای

ائشجینسیییدناوالناینسیییانالرداننفیییرت

وبئلهلیکلیییه

بییییرشیییئیخاطیرالمیییانیزی
ستهینتراپیست

ائتمهنیزیای

ملیییریورفتیییارالری
 بییییرارکیییکتیییرنساوالراقسیییی زینتیییرجيحائتمیییهدیغینیزگئیی ملیرگئیییب،
ستهیینتراپیست(اؤرنکاوالراق،ارککترنسهقادینسییگئیی 

گؤسترمکای
ستهینتراپیست)

مهسینیای
اققابیگئی 
ماکیاژائدیبوتوپوخلوآی 
ائشجینسیهاوالنمیاراغینیزی،اوشیاخلیغینیزاو

یآنیالی ز:تراپیسیتسیی زین
-۴پیسخ 
هئتروسکسیییواللیغینی

لهنیزلیییهاوالنایلیشیییگینیزهبیییاغلیگیییؤروروییییاسییییزه
عایی 
ائتمیهییهچالیشیی ر.عینییزامانیداسیی زینجینسییکیملیگینییزی

باسدیردیغینزاایقنیاع
جیدیهآلمادان،بیرسورهپیسخوآنالیزدنسونراجینسینیزله با ریشاجاغینیزیدئییر.
هلرائیدنتراپیسیت.عیبیادت،
-۵معنویتتداویسی:سییزهاخالقییوییامیذهبیتوصیی 
ولالرایله.
وائولنمهیهدعوتائتمککیمینی 

ناماز،اوروج،گوناهحیسی
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پیسخیآتر یا پیسخولوق منیم خبریم اولمادان منیم جینسی یؤنلیم و

جینسی کیملیگیم ایله ایلگیلی عاییلهم ایله دانیشا بیلر می؟
یآتیروییادانیشیمان
اولمیادان،پیسیخولوق،پیسیخ 

خی ر.سیی زیناییذینیزو ریضیایتینیز
لمز.بئلنچییبییرحرکیتتراپیی
سی زینسیرال رینیزیعاییلهویاتانیدیقال رینیزالپایالشابی 
قورالال رینینعکسینهوحتیشیکایتائدیلجکبیرحرکتدی ر.مراجعاوالراقگوونلیبییر

مسالهل رینیزایلیهایلگیلییدانیشیماقحاقینیاصاحیبسیینی ز.عینییزامانیدا

اورتامدااؤ زل
توپلومیییوندااوالن

دانیشیییدیقال رینی زینگیزلییییقالمیییاحاقینیییاصاحیبسیییینی ز.اییییران
س ییخینتیالردانوقییانونیبوشییلوقالرداندوالیییی،باشییقاشییخصل رینگرکل ییاولمای یان
ینینمعلوماتال رینیپایالشماقدانچکینین.
سیرال رینی،آدال رینیوباشقاالر 



پیسخولوق یا پیسخیآتر جینسی حایایتیمین جزییاتی ایله ایلگیلی سوال

ائتمک حاقینا صاحیب می؟
یدی ر .اؤرنک اوالراق ،اگر
هانسی سببدن دوالیی متخصصه گئتدیغینیز ایله ایلگیل 
جینسی یؤنلیم یا جینسی کیملیگینیز ایله ایلگیلی مراجعهائتمیشسینیز ،پیسخولوق
تجروبهل رینیزدن ،پارتن ری زین جینسی و

سیزدن جینسی خیالال رینیزدان ،جینسی 
لر .ها بئله،
جینسیتی ،جینسی اورقاسم و ممنونیتینیزله ایلگیلی سوالالر سوروشا بی 
جینسیمیلسیزلیکپرابلمیایلهمراجعهائتمیشسینیز،پیسخولوقجینسیخیالالر
لر.بونارغمن،سیزدن سکسده
سوالالروئرهبی 

وماسترباسیون سیخلیغی ایله ایلگیلی 
رولونوزو و یا هانسی جینسی پو زیشنه ماراخلی اولدوغونوزو و یا اورال سکسینی زین
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سلره گوونین ،مراجعه
زدهکی حی 
وخدور.ایچینی 

اولوباولمادیغینی سوروشماحاقی ی
ائتدیغینیزشخصینسی زیناؤزلحایاتینیزاگیرمکایستدیغی،چوخماراخالندیغینیو
یا جینسل حایاتینیزال ایلگیلی گرکسیز سوالالرسوروشوبسیزی راحاتسیز ائتدیغینی
سوژهسی

حیس ائتدیغینیزدا اونو دوردورون .پروفسیونل اولمایان بیر ماراغین 
اولدوغونوزوحیس ائتدیغینیزدا ویا راحاتسیز ائدیجی بیر باخیش وسوالقارشیسیندا
گوجلو و قرارلی دورون .بئلنچی وضعیتلرده ،سوالین قونو ایله ایلگیسیز اولدوغونو و
ستهمهدیغینیزیدئیین.

اویقونگؤرمهدیغنیزاوچونجوابوئرمکای



پیسخولوق یا پیسخیآتر هانسی وضعیتلرده معاینه ائتمک حاقی وار؟

پیسخولوق هئچبیر وضعیتده معاینه ائتمکحاقینا صاحیب دئییلدی ر.سادجهبالینی
تلرده ،میثال اوالراق عصبشناختی
سخولوقالر اونو دا چوخ نادیر وضعی 

پی
اللروقولال رین
رمهل رینده (باشاضربهویا سکتهکیمین مو ریدلرده)کیپ ریک  ،
دیرلندی 
ائتمهسی مومکوندور .بدنین باشقا یئرلری،

نهلر 
حرکتی ایله ایلگیلی ساده معای 
اؤزللیکله جینسی اورقان،پیسخولوق ودانیشمانین معلوماتی وتخصوصی داخیلینده
یآترالری تکجه شخص ،جینسیت گئچیشی
دئییلدی ر .عدلی طیبین گونیلیر پیسخ 
ایستدیغی حالدا (جینسی اورقان عملیات اؤنجهسی و سونراسی) جینسی اورقان
لر .معاینه سادجه دوکتور و شخصین آراسیندا اولمالیدی ر.
ستهیه بی 

نهسی ای
معای 
(شخصین ایستدیغی حالدا همشیره ده اوالبیلر) .شخص ،معاینه سیراسیندا
لر .هئچ
باشقاالری و عاییله عضول رینین معاینه اتاقیندا اولماسینا اعتیراض ائده بی 
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ائتمهدیغینیز بیر باشقاسینین یانیندا چیپالق اولمانیزا

کیمسه سیزی راحات حیس 
زورالیاماز.



ماراخالنانالر اوچون تامامالییجی معلومات

تراپیست یا دانیشمان ایله دانیشدیغینیزدا ،سی زین جینسی یؤنلیم و کیملیگینیزی
خستهلیک کیمین باخدیغیندا ،آشاغیدا گئدن ایکی قایناغا دایاناراق،

آنورمال و بیر 
دوشونجهسینی سورقوالییب و یانلیش اولدوغونو گؤستره بیلرسینی ز .البته کی بیلیمسل
دوشونجهسینی سورقوالماق فایداسیز

قایناقالرا دایاناراق بیله تعصوبلی اینسانال رین 
لر .بونا رغمن ،بئلنچی تراپیستلرله قارشیالشدیغینیزدا ،تداوینی بوراخمادان اول،
اوالبی 
اونال رین ایشل رینده یئتری قدر معلومات و بیلینجه صاحیب اولدوغونوزو گؤسترمک
یاخشیاوالر.



بینالخالق خستهلیکلر تصنیفی (آی-سی-دی)

نالخییالق
پرابلملییریتصیینیفی(آيس ییدی)İCD-بی 

کلروسییاغلیق
نالخییالقخسییتهلی 
بی 
ستهسییدی ر.بیو

ساغلیقاؤرگوتوطرفیندنحاضیرالنمیشویایینالنمیشطیبیتصینیفلی
یلیییینن،دونیییییانینسییییاغلیق
تصیییینیفسییییورکلیگونومییییوزوناسییییتاندارالریایلییییهیئنیییی 
یدی ر.حییالیحاضییردا۱۰۰،اؤلکییهدنچییوخبییودونییالیق
متخصییصل رینینبیلیمسییلرهبییر 
رهبریقولالنماقدادیرالر .
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کلرتصینیفیندنچیخارتیدی.
خسیتهلی 

دونیاساغلیقاؤرگتو۱۹۹۲ایلیندهائشجینسیللیغی
بییوتصیینیفینمتنینییدهییا زیالنآچیخالمییابییوشییکلیلده« :جینس ییییؤنلیماؤزلوغونییدابییر
خستهلیکساییلماز».

.بیودوزنلمیهده،

مهسیییاییمالنیدی
دوزنله 

سونزامانالرداجون۲۰۱۸ده،بورهب رین۱۱جی
کلرآراسییییندانچیخارتیلیییدی.بیییویئنیییی
صلرهگیییؤرهتیییرنساولمیییاقداخسیییتهلی 
تشیییخی 
دهاؤزلوغونیداخسیتهلیکوییابوزقونلیوق

وترنسجند ریسم

دهترنسسکشوالیتی


دوزنلمه
ساییلمایانوبلکهطیبیمداخیلهوحیماییتاحتییاجیاوالن«جینسییتیاویومسیوزلوق»
آدیایلییهتانیمالنییدی.دونیییاسییاغلیقاؤرگوتونییونباخیشیییناگییؤره،صییرفتوپلومییون،
جینسیییتینایجتیمییاعینُییرمالریاوالراقآدالنییدیردیغیباخیشیییایلییهاویمییادیغیشییئی
لماز.اگرشخص،بدنوجینسیاورقانینیداندوالییی،ایچیدن
خستهلیقیابوزقونلوقسایی 

ایچییهچییوخاسترسییلیوممنویتس ییزیاشاماقدایسییاوی یاقارش ییجی ینسرولونییدایاشییاماق
اوچونایصرارلیایسه،ایستدیغیقیدرطیبییییاردیمایلیهبئینینیدهاوالنحاییاتییاشیاییب
ایچساکینلیغاچاتابیلر.
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روحسالخستهلیکل رین تشخیص وائستاتیکسل

{

رهبری(دیاسام)
وپرابلملراوچونپروفسیونل بیر کیتابچادیر و

روحسالخستهلیکلر 

بورهبردهاؤزللیکله 
خستهلیکل رین تشخیصی و تداویسینده

متخصصل رینه 

نئچه ایلدن بیر روح ساغلیغی 
یلنی ر.بوبیرلیک۱۹۷۳ ،ده
یآترالر بیرلیگی طرفیندن یئن 
یاردیم ائتمکاوچونآم ریکا پیسخ 
کلرلیستهسیندن چیخاردی.اونداناولعینیایلین اکتبروندا،
ستهلی 

نسللیغی خ

ائشجی
خستهلیک

نسللیغی 

یآترالر فدرال کمیتهسی ائشجی
استرالیا و نیوزلند پیسخ 
للرده ،بو بیرلیک و باشقا آم ریکا
ستهسیندن چیخارماغا اوی وئرمیشدی .سونراکی ای 

لی

سخولوقالر بیرلیگی کیمین روح ساغلیغی ایله ایلگیلی

دانیشمانالر بیرلیگی و آم ریکا پی
نالخالق تشکیالتالر ،ائشجینسه اوالن یؤنلیمین ساغلیقلی اولدوغو ایله
چالیشان بی 
یآترالر بیرلیغی اعالن ائتدی:
نامهلر وئرمیشلردیر۱۹۹۰ .دا آم ریکا پیسخ 

ایلگیلی بنزر بی 
ان
ینین جینسی یؤنلیمی دییشمک اوچون تاثیرلی اولمادیغی گؤرونور ،حتی فایدالی
«تداو 
اولماقدان چوخ ضررلیدی ر .جینسی یؤنلیمی دییشمک ،دویقوالری ،جینسی رومانتیک
سلری و شخصین اؤزو و ایجتیماعی کیملیگینی دییشدیرمک دئمکدیر» .سونراکی
حی 
جندروترنسسکشوالالرایله

یسکسوال،ترنس
دهمتخصصل رینائشجینسل،ب 

للرده
ای 
رفتارالر گؤسترمهلری اوچون

قارشیالشدیغیندا اینصافلی ،پروفسیونل و آی ریجالیقسیز 
ایختیصاصیرهبرلریاییمالندی.
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:{ اوخوماقاوچونعالوهقایناق



American psychological association (2015(. Guidelines for psychological practice with
transgender and gender nonconforming people. Retrieved from:
https://www.apa.org/practice/guidelines/transgender.pdf
APA official position Statement on Therapies Focused on Attempts to Change Sexual
Orientation (2013(. Retrieved from:
https://www.psychiatry.org/File%20Library/About-APA/Organization-DocumentsPolicies/Policies/Position-Conversion-Therapy.pdf
American Psychological Association. (2011(. Guideline for psychotherapy with Lesbian,
gay and bisexual clients: Retrieved from:
http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/guidelines.aspx

World health organisation: Standards of care for the Health of Transsexual,
Transgender, and Gender Nonconforming People (version 7( (2011( Retrieved from:
https://www.wpath.org/about/eth.ics-and-standards

American Psychological Association, Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to
Sexual Orientation. (2009(. Report of the American Psychological Association Task Force on
Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation. Retrieved from:
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/therapeutic-response.pdf

