
 

 

  

   ضطراب الهویة الجنسیةلعالج االوطنیة  ةخدمال

NASJONAL BEHANDLINGSTJENESTE FOR 
KJØNNSINKONGRUENS 

 

 ي والعالج ف شخیصلمرضى حول خدمات التلمعلومات 

NBTK 

M-K 



 

 

( AKVالهویة الجنسیة للبالغین ) شخیصت قسمقدمها یوالعالج التي  شخیصالتمعلومات عن خدمات 

 (NBTK) لعالج اضطراب الهویة الجنسیةخدمة الوطنیة ال/ 

 

 ؟"للعالج الوطنیةة خدمال"ما هي 

خدمات متعددة قررت السلطات الصحية أن مجموعات المرضى الصغيرة التي تحتاج إلى خدمات عالية التخصص و

 مركزية. يةخدمات عالجلها تخصصات يجب أن تقدم ال

 

 ؟للعالج وطنیةة خدملدینا لماذا 

والعالج. قد يكون من الصعب تقديم خدمات جيدة إذا كان هناك عدد قليل من المرضى  شخيصالتضمان جودة خدمات ل -

 في كل موقع عالج.

 عالج الحصول على المساواة في الضمان ل -

 فعالية التکلفةلضمان  -

 

 :هي( kjønnsinkongruens) ضطراب الهویة الجنسیةا لعالج خدمة الوطنیةلللمهمة الرئیسیة ا

ضطراب اأي ،  Z-76.80 لديهم تشخيصوالجراحية لألشخاص الذين  1ة والصماويةإمكانات العالج النفسيوتقييم  الفحص

 (ICD-10في مرحلة المراهقة والبلوغ ) الجنسيةالهوية 

 كمریض؟" مني توقعی  "ماذا 

خدمة "سفر والعالج. يجب عليك االتصال ب تقييمالخالل فترة للسفر إلى أوسلو عدة مرات  استعدکون ميجب أن ت

يتم اإلقامة التي يحق لك الحصول عليها. إمکانيات نوع وسائل النقل ولمعرفة بنفسك  ("Pasientreiser "المرضی" )

ك الحضور الذي يمكنب إثباتأن تطلب تزويدك بللوائح الحالية. يجب عليك وفقا  – اتإقامي وأ – نفقات سفرك ةتغطي

 تخطرأن و – NBTK لدی المتفق عليها إلی المواعيدأن تحضر يجب عليك أيضا مه إلى المدرسة أو صاحب العمل. تسلي

في الخدمة إذا لم تخطر  ضعف رسم المستخدم تحميلك. سيتم الموعدفي الوقت المناسب إذا كنت بحاجة إلى تغيير  الخدمة

 .للموعد اليوم السابق

 

 تكلفة العالج؟" کم تلبغ"

 مراکز العالجالعيادات الخارجية و المواعيد لدی لیع رسم المستخدمتدفع يجب عليك أن  والعالج مجانيان، لكن الفحص

التي  الجراحية لبقية هذا العام. العمليات رسم المستخدملن تدفع ف، األعظم لرسم المستخدمالحد  بلوغكبمجرد والنهارية. 

 مجانية. ك إلی المستشفیتتطلب إدخال

 ؟"لقاب"من سأ

                                                           
1
 من الغدد الصماء، المترجم 



لتخصصات، أي أن المعالجين المختلفين لديهم خلفيات عابرة لطريقة ( بAKVالهوية الجنسية للبالغين ) تشخيصقسم  يعمل

بعد المرضی ويحدد العالج  تشخيصيتم اجتماعات تعاون ونناقش أمور المرضى مًعا.  نعقدمهنية ومهام عمل مختلفة. 

 والعالج. تشخيصال سير خاللفي الفريق. لذلك من المهم أن تقابل العديد من المعالجين  توافق في اآلراءل إلى والوص

 

 (الجنسيةدراسات ال)ماجستير في الثقافة و Linn M Karlsen لين م کارلسن :الطبیةسكرتیرة ال

 )ممرضة( Trude Rømuld ترودي رومولد :ضیالمر ة شؤونمنسق

 (السريري في التمريض ة)أخصائي Kjersti Gulbrandsen شرستي غولبراندسن :القسم ةرئیس

 )أخصائي أمراض األعصاب( Abdullah Mohammudعبدهللا محمود  :رئیس األطباء

 

 :فحص المرضیمجموعة 

 في علم األعصاب والطب النفسي العصبي( صائية، كبير األطباء )اخAnja Pahnkeا بانكي يأن

 ، أخصائي علم النفس )األطفال والمراهقين(Are Dahl Michaelsenيلسن کاداهل مي آري

 ، أخصائي علم النفس )للبالغين(Alexander Cannistraciي سألكسندر كانيسترا

 ، أخصائي علم النفس )للبالغين(Cathrine Tennebø Jakobsenاكوبسن يكاثرين تينبو 

 

 :الجعمفریق الال

 ، أنسجار هيكThomas Schreiner، توماس شرينر Johan Arild Evang: يوهان أريلد إيفانغ أطباء الغدد الصماء

Ansgar Heck 

 مع/فريق Kjell Vidar Husnesشل فيدار هوسنس : التجمیل وجراح

 Birgit Luksch(، بيرغيت لوکش PLA sengepostمع فريق )    Lene Bjørnson ليني بيورنسون :الممرضات

 ، العيادة الخارجية(. PLAمع فريق )

  مع فريق )مستشفی أوليفول( Karin Langelandکارين النغالند  :ئیةمراض النساخصائیو األأ

في  النطق+ معالجي مع فريق  Britt Bøyesenبريت بوييسن و Jorid Løvbakk يوريد لوفباك :النطقمعالجو 

 تروندهايم.و  برغن

 

 المراهقة والبلوغ؟ تيفي مرحل الجنسیةضطراب الهویة ا ؛ Z -76.80 (ICD-10)تشخیص إعطاء شخص ما "ما هي معاییر 

له، مما يؤدي في كثير من  الموهوبوالجنس لفرد لية المتصورة جنسالهوية الواضح ومستمر بين  عدم توافقبوجود الحالة ".. تتميز 

من خالل  المتصورة، وذلكية جنسقبل الهوية الالقبول كشخص من الحصول علی للعيش و "الجنس "تغيير األحيان إلى الرغبة في

الهوية مع وافق يت، وبقدر اإلمكان، بالقدر المرغوب فيه ،لجعل الجسم تدخل طبي آخر من خالل الجراحة أو وأالعالج الهرموني 

 .ية المتصورةجنسال



 

 :يةلتشخيصاالمبادئ التوجيهية 

  إطارخارج  الفرد سلوك أو تفضيالتعلى أساس فقط ال يمكن إجراء التشخيص وإجراء التشخيص قبل البلوغ. جوز ال ي

 «.الموهوبلجنس المعايير المحددة ل

أو جسدية متعايشة يمكن أن  اجتماعية-مشاكل نفسية أية لبدء العالج الهرموني و/أو الجراحي، يجب أال يعاني الشخص من

 تؤثر سلًبا على التشخيص طويل المدى أثناء العالج أو بعده.

 

 ؟"التشخیص یتم"كیف 

 المحادثات

من مقابالت نفسية منظمة ومناقشات تشخيصية مع المعالجين في الفريق. يجب أن تكون مستعًدا  عملية التشخيصتكون ت

 . قلتها من قبلإلی تکرار أشياء أحياًنا عليك وأن تضطر أسئلة صعبة حتمال طر  ال

لينا بشكل فردي، وبالتالي فإن مدة ، ولكن يتم تقييم كل من يأتي إالتشخيصإجراء على کامل حوالي عام  صرفن

 تختلف من شخص آلخر.س التشخيص

تجربة بما يسمى أي في جميع مجاالت الحياة،  ةالنفسي يةجنسهويتك ال، من الضروري أن تعيش في التشخيصخالل فترة 

عالج القبل الشروع في يسير األمر بالنسبة لك  كيفمعايشة  من أجل(. هذا VE) virkelighetserfaringالواقع 

  .الالعکوس بشکل تامجراحي العالج الشروع في الوبعد ذلك  -جزئًيا  الالعکوسهرموني ال

 

 االستبیانات

 االستمارات ملء ال غنی عن 

في . سُيطلب منك المشاركة في البح  بحا األفي مجال ، ولكن أيًضا ةالتشخيصي يةفي العمل االستماراتيتم استخدام 

 .ك من العالجنتهاءاوبعد  - التشخيص مرحلة

 .المشاركة أن يکون من الممکن التحفظ علیو ةالبح  طوعيالمشارکة في كون تيجب أن 

 

 ؟"أرفض  أن مکنی"هل 

أو  النفسي، أو ألسباب مختلفة )مثل المرض اضطراب الهوية الجنسية أنك ال تستوفي معايير تشخيص توصلنا إلیإذا 

في أقرب وقت ممكن في عملية  بذلكيتم إبالغك رمونًيا و / أو جراحًيا، فسهك يمكن عالجي أو السمنة( ال جسدال

 .التشخيص

 

وأقاربهم. في بعض الحاالت،  لهؤالء إجراء حوار مفتو  مع كل من يأتي إلينا ومع المعالجين المحلييننهدف إلی نحن 

ألسباب مختلفة )على سبيل المثال: عدم االستقرار النفسي واالجتماعي وانخفاض المستوى الوظيفي وتعاطي المخدرات و

أو على طول  عملية التشخيصإما قبل بدء ، نضطر إلی وقف عملية التشخيص (VEتجربة الواقع ومشاكل البدء في 



عرض على لك الخاص بك للعثور  ثابتالطبيب اللي / الطريق. عندما يكون هذا هو الحال، سنعمل مع المعالج المح

 متابعة مناسب محلًيا.بال

. على سبيل بالنسبة لنا تماًما مقبولوهذا بالطبع  -ألسباب مختلفة  التوقف عن المشارکة في التشخيصيختار البعض 

عالج. ويختارون عدم الخضوع لل، الذي ولدوا بهجنس الراضين عن العيش في ع کل شيء المثال، قد يجد البعض أنهم م

 یتعافأن تبمجرد من جديد ، فيمكن إحالتك إلينا أن تنهي هذە العالقةبنفسك  رغبتمريض أو إذا بنا ک عالقتكتم إنهاء إذا 

عملية أو الشعور باالستعداد لمواصلة / اکتساب الوزن وفقدان أو تتمکن من أو  في الحياة اليومية أو تحقق أداء أفضل

 .التشخيص

 مستقراً نفسیاً واجتماعیاً؟" یکون المرء"لماذا من المهم أن 

أن يكون لديك أداء نفسي  منك توقعي. لذلك، اوجسدي نفسيا ،هو عملية شاقةلجنس ل التوکيديالعالج الهرموني والجراحي 

مهمان أمران وتحمل اإلحباط  يةالمزاجالحالة استقرار إن . AKV قسم في عملية التشخيص عند بدءاجتماعي مستقر 

 يالهرمون عند البدء بالعالجللغاية. ُتظهر التجربة أن المرضى يعانون من ردود فعل نفسية وعاطفية غير مرغوب فيها 

بعض المرضى، مما قد  لدیلجراحة )االكتئاب ، القلق( ردود فعل تالية لأيضا تحد  و .الحالة المزاجية(تقلقل )االكتئاب، 

 المدى. الطويلة الجراحية النهائية والتشخيص عواقب على النتيج ذلكيكون ل

ولكن أعراض  ،متالزمة نزاهة الهوية الجسدية/  الهوية الجندريةاضطراب ستساعدك الهرمونات والجراحة في عالج 

 باألدوية.عالج إلی وأحياًنا  -االكتئاب والقلق وما إلى ذلك تحتاج إلى عالج نفسي 

جيدة )األسرة واألصدقاء والنشاط اليومي المحيطة بك بيئة الكون تمن المهم أن فإنه ، بنجا عملية تحويل الجنس  نجازإل

 .المنظم(

 سيأتي –والعالج  التشخيصعملية حول  تككل شيء في حيا دورحتى ال ي تنشغل بهمن المهم أيًضا أن يكون لديك شيء 

طويلة األمد، من المهم أن ال جنسالالفراغ بعد عملية تحويل اإلحساس بمن أجل تجنب و. تنتهي فيه من العالجيوم  بالتأکيد

 لمستقبل القريب.لكون لديك أهداف محددة ت

 

 بها؟" أبدأ( وكیف VE"ما هي تجربة الواقع )

إننا النفسي. جنسك أو  الذي تتصورەهي عملية نفسية اجتماعية تنطوي على العيش في جنسك  (VE) تجربة الواقع

 في جميع سياقات الحياة. رغب فيهذي تتعيش في الدور االجتماعي الأن ، ذلكلعندما تكون مستعًدا  ،نفترض

من النصيحة . يطلب البعض بنفسك وتکتشفأن تجرب ببساطة عليك . يجب التصرفال توجد "وصفة" عالمية لكيفية 

على اإلنترنت ويراقبون اآلخرين حثون ويبوينظرون في المجالت  ،المصممينبآخرون تصل يبينما العائلة واألصدقاء. 

 .قائعمن حي  أسلوب اللباس والو

بالطريقة  نواآلخرأك / يقر اكهو أن ير VEالتعبير المناسب لك، ولكن أحد أهداف  ما هوتکتتشف بنفسك أن عليك يجب 

 .أنت التي تريدها

 ؟"أفعل ذلك "لماذا یجب أن

، قبل هالجنس مناسب لالنفسي في جميع مناحي الحياة لمعرفة ما إذا كان هذا  هفي جنسالمرء عيش أن يمن الضروري 

 .العکوس بشکل نهائيوفي وقت الحق، عالج جراحي  -جزئًيا  عکوسالشروع في عالج هرموني ال

لوضع مع ا التأقلمإن . طوال العمرتستمر من نوا  عديدة  بل أنها، NBTKفي من العالج ال تنتهي العملية عندما تنتهي 

على المدى  اهإتقان ستتمکن من ئاشي ەهذ تا إذا كانعليك أن تفکر في مبعد تحويل الجنس هي عملية شاملة يجب الجديد 



طبيعي  شعر بأنهکنت تإذا  -اجتماعي جديد  جنسي على استكشاف كيف يمكنك التكيف مع دور RLTالطويل. ستساعدك 

 .لك وصحيح

 

 وكیف یمكنني تغییر اسمي وجنسي القانوني؟" - نبغي لي"متى ی

للعيش في جنسك  تتكيف فيهاسالفترة التي  خاللذلك مفيدا تريد القيام بذلك، ولكن يمكن أن يكون  متیاألمر متروك لك 

يمكنك العثور على . والتقدم بطلب لتغيير االسم والجنس القانوني "Altinn" خدمة إلى الدخول بنفسكيمكنك النفسي. 

تلقائًيا في  الجديد الشخصي كورقم الجديد على موقع الويب الخاص بهم. سيتغير اسمك معلومات حول کيفية تقديم الطلب

 وما إلى ذلك.جديدتين ورخصة قيادة وبطاقة مصرفية جديد السجالت العامة، ولكن ستحتاج إلى الحصول على جواز سفر 

 

 المساعدة؟"الحصول علی وسائل "هل یحق لي 

 .يةالعالجالمساعدة  وسائل ما يخص، فلديك حقوق في Z-76.80 تشخيص كنت تستوفي معاييرإذا 

 الطبيب( من تقييم بموجب. معالج النطق )1

 الجزء العلوي من الجسمفي الوجه وفي . إزالة الشعر 2

 أثداء إصطناعية. 3

 . شعر مستعار4

 . العالجية التي تحتاجها ةالمساعدوسائل على التقدم للحصول على  AKVسيساعدك أطباء 

 

 من العالج الهرموني؟" ەأن أتوقع ني"ماذا یمكن

قدم يُ "(. يجب أن يهرمونالعالج ال)"طبيب  الغدد الصماء أخصائي عندلمقابلة ألول مرة للذهاب إلی اانتظار فترة هناك 

. حوالي شهرينهي  "blå resept للحصول على "وصفة طبية زرقاءوفترة معالجة الطلب  ،Helfo هلفو طلب إلى

 .منك دمأخذ عينات  تحمل عليكيجب أن تخضع لفحوصات الدم، وبالتالي يجب 

 . "يتقلص" القضيبکثر شقاراشعر أنعم وأو انخفاض نمو شعر الجسمو تغيرات في توزيع الدهونو : بشرة أرقاتالتأثير

 .ةالليلي اتاالنتصاب يقل عدد، وةالجنسي الشهوةقل تإنتاج الحيوانات المنوية ووالخصيتين وينخفض  الذکري

نفسية ؛  حدو  ردود فعلوالجلطات الدموية وأمراض الكبد وارتفاع ضغط الدم اإلصابة ب: زيادة خطر اآلثار الجانبية

 واالكتئاب، وانخفاض القدرة على إنجاب األطفال )الجينات الخاصة(. والشعور بالغم

 

 إلى الجراحة؟" اإلحالة"لماذا أحتاج إلى استخدام الهرمونات لمدة عام على األقل قبل 

مرة  المراهقةبمرحلة المرور " مثل يؤثر العالج الهرموني على كل من الجسم والحياة العاطفية، ويصفه البعض بأنه

أخرى". بالنسبة لبعض الناس، قد يستغرق األمر بضعة أشهر لتحقيق االستقرار أثناء العالج الهرموني. يزيد االستقرار 

المرء صبح يالعالج الجراحي المتطلب بطريقة جيدة، دون أن  تجاوز النفسي االجتماعي أثناء العالج الهرموني من فرص

العالج الهرموني على إمكانيات واختيار الطريقة الجراحية تلقي رات الجسدية أثناء ًيا. يمكن أن تؤثر التغيينفسغير مستقر 

 .)تكبير الثدي(



 

 ما هي االحتماالت؟ -أرید أطفاالً بجیناتي 

 .أن يؤثر العالج الهرموني على خصوبتك يمكن

 ات و / أو مضادات األندروجين.الهرمونب بدءالإذا كنت تريد تجميد الحيوانات المنوية، فمن المستحسن القيام بذلك قبل 

 ة.  إحالأن يزودوك بيمكن ألطبائنا 

 . ألنظمة الحاليةوفقا ليتم التبرع بالحيوانات المنوية 

 

 ن العرض؟و  ا یتكم  م –العالج الجراحي 

 (brystaugmentasjonتكبير الثدي )

 زرع الثدي.إجراء عملية يشعر بعض األشخاص بأن نمو الثدي لديهم قليل جًدا أثناء العالج الهرموني ويريدون 

العالج  خاللعلى مدى نمو الثديين  الحشوةيعتمد حجم و. في الثديين سيليكون عرض بزرع حشوتييمكن تقديم 

 الهرموني.

 العملية علی شکل جراحة نهارية. يتم إجراء 

 المهبل اءإنشجراحة 

" إکساؤە" يتم المهبل عن طريق إزالة الجسم االسفنجي )القضيب(، وتقصير مجرى البول وإنشاء المهبل الذي رأبيتم 

 .اصبح بظرتي تالأجزاء من رأس القضيب بفاظ تحجلد القضيب. يتم اإلب

 

 شامل وغير قابل للعكس.جراحي هذا تدخل 

 تصحيحي واحد أو أكثر. تدخل جراحيواحدة، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى جراحية المهبل في عملية  إنشاءيتم 

ة الطبي شرائط تطويل المهبل""، أي للحفاظ على المهبل مفتوًحا، يجب عليك استخدام "التمديدعلی  يتتمرنيجب أن "

 بهذا األمروري القيام عليها من الجرا  بعد العملية. بالنسبة للبعض، سيكون من الضر ينالالتكس. ستحصل من المصنوعة

 األولى. فترةال کما فيطوال الحياة، ولكن ليس بشكل متكرر 

إلى  ين. تحتاجالجماع وممارسة تمديدلل مزلقإلى استخدام  ينال يحتوي المهبل على غدد منتجة للرطوبة، لذا ستحتاج

 بذلك مرة واحدة في األسبوع، لبقية حياتك.عليك القيام المالح. يجب للماء  "منفاخ"و نسائية شطف المهبل باستخدام قثطرة

 

 الحنجرة؟" تصغیرعرض ب"هل یتم تقدیم 

 . للحالة لبعض المرضى وفًقا لتقييم فرديالعرض يقدم هذا 

 انتظار للعالج الجراحي؟" فترة "هل هناك



عمليات أوقات االنتظار في قسم الجراحة التجميلية والترميمية لل فترة االنتظار من شخص آلخر وذلك ألن ستتباين

 للقسم.  العام شغيلالتببالعالج الطارئ للمرضى )السرطان والحواد ( وتتأثر ( خطط لهاختيارية )المالجراحية اال

 .أشهر 6حوالي  هي الجرا  لدی یولاألمقابلة الإلجراء فترة االنتظار  

في قسم الجراحة تم الجراحة وتالجرا ،  لدیشهًرا بعد االستشارة األولى  12-6حوالي فترة االنتظار هي : تكبير الثدي

 .نهاريةال

 سنتين.: حوالي ةالتناسلي إنشاء األعضاء

هذا ونتظار أقصر إلى حد ما. اال فترة أن تکون فمن الممکنوقت قصير،  الحضور خالل المرء إذا كان بإمكانأما 

 موعد العملية الجراحية الذي حصل عليه. بإلغاء أحدهم قياميفترض 
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