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 اضطراب الهویة الجنسیة لعالجخدمة الوطنیة القدمها توالعالج التي  شخیصالتمعلومات عن خدمات 

(NBTK) 

 

 ؟"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 

قد يكون من الصعب تقديم خدمات جيدة إذا كان إذ . وجودة العالج عالجالتشخيص والعلی حصول ن المساواة في اللضما

من األرخص لنظام الرعاية ففعالية التكلفة، األمر اآلخر هو ضمان هناك عدد قليل من المرضى في كل موقع عالج. 

 .واحدالخدمة في مكان  تجميعالصحية 

 

 :هي( kjønnsinkongruens) ضطراب الهویة الجنسیةالعالج  خدمة الوطنیةلللمهمة الرئیسیة ا

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

 (ICD-10في مرحلة المراهقة والبلوغ ) الهوية الجنسية

 كمریض؟" مني توقعی  "ماذا 

أن تحضر يجب عليك أيضا والعالج.  تحديد الهوية الجنسيةخالل فترة للسفر إلى أوسلو عدة مرات  استعدکون ميجب أن ت

. سيتم الموعدفي الوقت المناسب إذا كنت بحاجة إلى تغيير  الخدمة تخطرأن و – NBTK لدی إلی المواعيد المتفق عليها

 .للموعد السابق في اليومالخدمة إذا لم تخطر  کرسم المستخدم امضاعف امبلغ تحميلك

 ؟"نفقات سفريتغطیة  سیتم"هل 

اإلقامة إمکانيات نوع وسائل النقل ولمعرفة بنفسك  ("Pasientreiser "خدمة "سفر المرضی" )يجب عليك االتصال ب 

أن تطلب تزويدك للوائح الحالية. يجب عليك وفقا  – اتإقامي وأ – نفقات سفرك ةتغطييتم التي يحق لك الحصول عليها. 

 تسليمه إلى المدرسة أو صاحب العمل.ك الحضور الذي يمكنب إثباتب

 

 تكلفة العالج؟" کم تلبغ"

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

التي  الجراحية لبقية هذا العام. العمليات المستخدمرسم  لن تدفعف، األعظم لرسم المستخدمالحد  بلوغكبمجرد والنهارية. 

 مجانية. ك إلی المستشفیتتطلب إدخال

                                                           
1
 من الغدد الصماء، المترجم 



 ؟"قابل"من سأ

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

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

 والعالج. التشخيص 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

 

 :المرضی تشخیصمجموعة 

 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

 علم النفس )للبالغين( ة، أخصائيCathrine Tennebø Jakobsenاكوبسن يكاثرين تينبو 

 

 :الجعمفریق الال

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

Ansgar Heck 

 مع/فريق Kjell Vidar Husnesشل فيدار هوسنس : التجمیل وجراح

 Birgit(، بيرغيت لوکش PLA sengepostفريق ) بصحبة Lene Bjørnson ليني بيورنسون :الممرضات

Luksch بصحبة ( فريقPLA .)العيادة الخارجية ، 

  فريق )مستشفی أوليفول( بصحبة Karin Langelandکارين النغالند  :ئیةمراض النساأخصائیو األ

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

 تروندهايم.و  برغن

 

 المراهقة والبلوغ؟ تيفي مرحلضطراب الهویة الجنسیة ا ؛ Z -76.80 (ICD-10)تشخیص عطاء ا"ما هي معاییر 

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

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



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

 .ية المتصورةجنسال

 

 :المبادئ التوجيهية للتشخيص

 البلوغ.  سن إجراء التشخيص قبلجوز ال ي

 «.الموهوبلجنس إطار المعايير المحددة لخارج  الفرد على أساس سلوك أو تفضيالتفقط ال يمكن إجراء التشخيص و

 ؟"التشخیص یتم"كیف 

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

فإن مدة  ، ولكن يتم تقييم كل من يأتي إلينا بشكل فردي، وبالتاليإجراء التشخيصعلى کامل حوالي عام  صرفنإننا 

في  ةالنفسي يةجنسهويتك ال، من الضروري أن تعيش في التشخيصخالل فترة  تختلف من شخص آلخر.س التشخيص

يسير  كيفمعايشة  من أجل(. هذا VE) virkelighetserfaringتجربة الواقع بما يسمى أي جميع مجاالت الحياة، 

الالعکوس جراحي العالج الشروع في الوبعد ذلك  -جزئًيا  سالالعکوهرموني العالج القبل الشروع في األمر بالنسبة لك 

  .بشکل تام

. سُيطلب بحا األفي مجال ، ولكن أيًضا ةالتشخيصي يةفي العمل االستماراتيتم استخدام . االستمارات ملء ال غنی عن 

 ةالبح  طوعيالمشارکة في كون تيجب أن  .ك من العالجنتهاءاوبعد  - التشخيص في مرحلةمنك المشاركة في البح  

 .المشاركة أن يکون من الممکن التحفظ علیو

 

 ؟"خالل سیر التشخیص يرفضیتم   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  يتم إبالغك بذلكرمونًيا و / أو جراحًيا، فسك هال يمكن عالجوجدنا بأنه ي أو السمنة( جسدال

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

المستوى الوظيفي ألسباب مختلفة )على سبيل المثال: عدم االستقرار النفسي واالجتماعي وانخفاض وبعض الحاالت، 

 عملية التشخيصإما قبل بدء نضطر إلی وقف عملية التشخيص،  (VEتجربة الواقع وتعاطي المخدرات ومشاكل البدء في 

على لك الخاص بك للعثور  الطبيب العامعندما يكون هذا هو الحال، سنعمل مع المعالج المحلي / وأو على طول الطريق. 

 متابعة مناسب محلًيا.عرض 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 المرءأن  م  "لماذا مه

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

مهمان أمران وتحمل اإلحباط ية المزاجالحالة استقرار إن . NBTK 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( أيضا ردود فعل تالية لتحد  و .الحالة المزاجية(تقلقل كتئاب، )اإل

 المدى. الطويلاحية النهائية والتشخيص عواقب على النتيجة الجر ذلكيكون ل

ولكن أعراض  ،متالزمة نزاهة الهوية الجسدية/  الهوية الجندريةستساعدك الهرمونات والجراحة في عالج اضطراب 

 باألدوية.إلی عالج 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  إلنجاز

 .المنظم(

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

طويلة األمد، من المهم أن ال جنسالية تحويل الفراغ بعد عملاإلحساس 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  (VEتجربة الواقع )

 في جميع سياقات الحياة. ذي ترغب فيهتعيش في الدور االجتماعي الأن ، لذلكعندما تكون مستعًدا  ،نفترض

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

ين من حي  على اإلنترنت ويراقبون اآلخرويبحثون وينظرون في المجالت  ،المصممينبآخرون تصل يبينما واألصدقاء. 

 .قائعأسلوب اللباس والو

ن بالطريقة واآلخرأك / يقر اكهو أن ير VEالتعبير المناسب لك، ولكن أحد أهداف  أن تکتشف بنفسك ما هوعليك يجب 

 .أنت التي تريدها

 ؟"أفعل ذلك "لماذا یجب أن

، قبل الجنس مناسب لهالنفسي 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 اإن التأقلم . طوال العمرمن نوا  عديدة تستمر  بل أنها، NBTKفي من العالج ال تنتهي العملية عندما تنتهي 

على المدى  هإتقان ستتمکن من ئاشي اا إذا كان هذعليك أن تفکر في معملية شاملة يجب  وبعد تحويل الجنس هالجديد 

 کنت تشعر بأنهإذا  -جديد الجنسي الجتماعي الدور االعلى استكشاف كيف يمكنك التكيف مع  VEالطويل. ستساعدك 

 .لك طبيعي وصحيح

 

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

للعيش في الدور  الفترة التي تتكيف فيها خالللهذا فائدة جيدة تريد القيام بذلك، ولكن يمكن أن يكون  متیاألمر متروك لك 

. والتقدم بطلب لتغيير االسم والجنس القانوني "Altinn" خدمة إلى الدخول بنفسك. يمكنك الجديداالجتماعي الجنسي 

 على موقع الويب الخاص بهم.  معلومات حول کيفية تقديم الطلبيمكنك العثور على 

الجديد تلقائًيا في السجالت العامة، ولكن ستحتاج إلى الحصول على جواز سفر الشخصي  كالجديد ورقم سيتغير اسمك

 وما إلى ذلك.تين جديدورخصة قيادة وبطاقة مصرفية جديد 

 



 المساعدة؟"الحصول علی وسائل "هل یحق لي 

 .يةالعالجالمساعدة  وسائل ما يخص، فلديك حقوق فياضطراب الهوية الجنسية تشخيص إذا كنت تستوفي معايير

 الطبيب( من تقييم بموجب. معالج النطق )1

 الغیر محدد(، اضطراب الهویة الجنسیة Z-76.89صدار الضغط )مؤشر علی التشخيص . 2

 («packer»قضيب ). تعويضات ال3

 قضيب )وسائل مساعدة جنسية(تعويضات ال. 4

 

 . العالجية التي تحتاجها ةالمساعدوسائل على التقدم للحصول على ، بالتعاون مع طبيبك العام،  NBTKسيساعدك أطباء 

 

 من العالج الهرموني؟" ەأن أتوقع ني"ماذا یمكن

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

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

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

 ونمو البظر ، صوت أغمق، زيادة شعر الجسم، زيادة كتلة العضالت، تغيرات في توزيع الدهونخشن، : بشرة أاتالتأثير

  .توقف الدورة الشهرية

، أمراض ات(، احتباس / وذمالُعد  الكيسي ) الُعد  : كثرة الكريات الحمر )الكثير من خاليا الدم الحمراء(، اآلثار الجانبية

 ، ضعف الخصوبة الدائم )؟(.النفسيةالكبد، ردود الفعل 

 

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

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

، قد يستغرق األمر بضعة أشهر لتحقيق االستقرار أثناء العالج الهرموني. يزيد االستقرار األشخاصة لبعض ". بالنسبجديد

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 ًيا. يمكن أن تؤثر التغييرات الجسدية أثناء نفسغير مستقر 

 .(، إنشاء األعضاء التناسليةالثدي استئصال)

 

 ما هي االحتماالت؟ -أرید أطفاالً بجیناتي 

بدء الُينصح بذلك قبل فممكًنا بالنسبة لك، يمكن أن يؤثر العالج الهرموني على فرصك في الحمل. إذا كان الحمل والوالدة 

التستوستيرون. ببدء ال، فمن المستحسن القيام بذلك قبل ةيضوفي تجميد الب ينالتستوستيرون. إذا كنت ترغبباستخدام 

  .يتلدأن نفسك وصبحي حامل بأن ت ةالمجمد ةالبشري اتيضويتطلب قانون استخدام الب

 العرض؟ن و  ا یتكم  م –العالج الجراحي 

ندبا أكثر من البعض اآلخر. يعتمد اختيار التقنية على حجم الثديين  تتركبعضها وطرق مختلفة، هناك   :الثدي استئصال

 . ساعة بسبب خطر النزيف بعد العملية الجراحية 24لمدة  ستبقين في المستشفیوكمية الجلد واألنسجة. 



جراحًيا.  ا، فمن الممكن إزالتهالداخليةحول األعضاء التناسلية  ارتيا عدم من  ن: إذا كنت تعانيالمبیض والرحم ستئصالإ

. هذا للتأكد من أن كل ئيةمراض النسالدی طبيب األفحص الخضوع لإلى  ين، ستحتاجالجراحيهذا التدخل إجراء قبل 

 .عملية جراحية بالمنظارشيء في محله وجاهز إلجراء 

 

 .إمكانية الحمل ووالدة األطفالهذه جراحة ال رجعة فيها ستحرمك من 

. أولئك الذين ال يعيشون في أوسلو يقضون Ullevål أوليفول في مستشفى تتم العملية الجراحية في قسم الجراحة النهارية

 يقوم بإجراء العملية الجراحيةالليل في فندق المستشفى قبل وبعد العملية. يتم استخدام الجراحة بالمنظار، أي أن الجرا  

إجازة مرضية  ستحصلين علیالبطن. تتم إزالة المبيض والرحم عن طريق المهبل.  إلی داخلأدوات يتم إدخالها  طةبواس

 . فترة اإلجازة المرضية بشكل فردي تحديدبعد العملية، ويتم 

 : قد يحد  نزيف أو عدوى أو مشاكل في التبول بعد الجراحة.المضاعفات

 قضیب؟" إنشاء ني"هل یمكن

 لذلك. نعم، يتم تقديم طريقتين مختلفتين  

أو شعور جنسي. يجب توقع المزيد من  ائف، ال وظربيةجلد وأنسجة من الفخذين أو األيتم استخدام  :الَقضیب َرْأب  

. هناك خطر حدو  مضاعفات مثل النزيف والعدوى وموت األنسجة ةليعلى مدى فترة زمنية طو الجراحية التدخالت

 .الدورة الدمويةبسبب انخفاض 

". يقوم الجرا  بتصويب البظر mikropenisالقضيب الصغير سمى أيًضا "ت: Metiadioiplastikkخلق القضیب 

وبناء اإلحليل )الغشاء المخاطي المهبلي(. يتم إدخال األطراف الخصية في األعضاء التناسلية الخارجية. سيكون لديك 

 تتم العملية إلى حد كبير في التدخل.مشاعر جنسية وهناك فرص للوقوف والتبول. 

 الشفرينفي  اإلصطناعيتين الخصیتین. یتم إدخال (الغشاء المخاطي المهبلي)من  البظر وبناء اإلحلیل بتقویمیقوم الجراح 

إلى حد كبير في الجراحية والتبول. تتم العملية  للتمکن من الوقوفكون لديك مشاعر جنسية وهناك فرص تس. یینالخارج

 .واحدة جلسة

غير مناسب للجميع ويتم  هذا النوع من التدخل الجراحي: مشاكل في التبول أو ناسور أو نزيف / عدوى. المضاعفات

 .مالئمة التدخلإجراء تقييمات فردية فيما يتعلق ب

 

 انتظار للعالج الجراحي؟" فترة "هل هناك

بالحاالت التي تتأثر ( خطط لهاختيارية )المالجراحية االعمليات لتنفيذ ا من شخص آلخر وذلك ألن ستتباين فترة االنتظار

 للقسم.  العام شغيلالتبالعالج الطارئ للمرضى )السرطان والحواد ( وتعطی لها األولوية في 

 

 (RH-PLAقسم الجراحة التجمیلیة والترمیمیة ) 

 أشهر. 6حوالي  هي ة التجميليةالجراحأخصائي  لدی یولاألمقابلة الإلجراء فترة االنتظار 

. أما فترة اإلنتظار الجرا  لدیشهًرا بعد االستشارة األولى  12حوالي فترة االنتظار هي : الثدي فترة اإلنتظار إلستئصال

 .(19.12.12سنوات تقريبا ) 3بالنسبة إلنشاء األعضاء التناسلية فهي 



 قياميفترض وهذا نتظار أقصر إلى حد ما. اال ةفتر أن تکون فمن الممکنوقت قصير،  الحضور خاللإذا كان بإمكانك أما 

 موعد العملية الجراحية الذي حصل عليه. بإلغاء أحدهم

 (GYN, Ullevålقسم األمراض النسائیة )

 شهور تقريبا من تاريخ اإلحالة.  8-6بعد حوالي يتم تقديم عرض بإجراء عملية جراحية 

 

 معلومات االتصال

 (Avdeling for kjønnsidentitetsutredning av voksne) للبالغینقسم تشخیص الهویة الجنسیة 

 :السکرتاریة

 Linn Karlsenلين کارلسن 

 14:00 – 13.00و  11.00 – 09.00من اإلثنین إلی الجمعة من الساعة  23074160هاتف: 

 

  ی:المرضمنسق 

 Trude Rømuldترودي رومولد 

 (11 – 09الخمیس،  +)الثالثاء  33 49 07 23هاتف: 
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