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حمایت از افراد
اختالل هویت جنسݡݡی

ب  -ارزیابی مددکاری اجتماعی:
مددکار اجتماعی از طریق مصاحبه ،مشاوره و ...نسبت
به ارزیابی فردی ،خانوادگی و اجتماعی مراجعین اقدام
مینماید .هدف از این ارزیابی بررسی کلی وضعیت خانوادگی،
اجتماعی و اقتصادی مراجع میباشد.
ج  -ارزیابی روانپزشکی:
در صورتیکه مراجعین مدارک تشخیصی دال بر اختالل
هویت جنسی نداشته باشند به منظور تشخیص دقیقتر
اختالل الزم است تا مصاحبه روانپزشکی نیز انجام گیرد.
کلیه مراجعین پس از ارزیابی اولیه و تشخیص قطعی اختالل
هویت جنسی بنابر مدارک تشخیص قبلی یا تشخیص
روانشناسی و روانپزشک ،پرسشنامه مشخصات رفتاری-
اجتماعی را پر خواهند کرد.
(در صورتیکه مراجع از سواد یا اطالعات کافی برای پر کردن
فرم برخوردار نباشند فرم را میتوان به صورت مصاحبه
توسط روانشناس یا روانپزشک مرکز ُپر نمود).

بسمهتعالی

ضرورت

اختالل هویت جنسی به معنای احساس عدم رضایت مستمر
فرد از جنسیت خود و احساس تعلق به جنسیت مخالف و
ترانس سکسولیزم به معنای تمایل فرد دارای اختالل هویت
جنسی به تغییر جنسیت خود ،جزء اختالالت روانپزشکی
محسوب میگردد و آنچنان که انتظار میرود چون اختالل
بر یکی از محوریترین مفاهیم وجودی انسان که وی را نزد
خود و جامعه مفهوم و معنا میبخشد ،یعنی جنسیت وی،
دست گذاشته است ،رنج بیپایانی بر مبتالیان وارد میسازد.
اختالل فوق را در تمام نقاط جهان میتوان دید و امروزه
در بسیاری از کشورهای جهان و حتی جهان سوم مرا کز
خاص درمانی و حمایتی برای مبتالیان به اختالل هویت
جنسی وجود دارد .در این مرا کز مبتالیان از خدمات درمانی
و حمایتی برخوردار میگردند و برای نزدیک کردن آنها به
زندگی طبیعی ،رضایت فردی و زندگی اجتماعی معمول
تالش میگردد.

مبـانـݡی قانونـــݡی

پذیرش
الف -نحوه پذیرش:
 مراجعه بهصورت خود معرف به مرا کز مداخله دربحــرانهای اجتـماعی
 معرفی از سازمانها ،نهادها ،مرا کز درمانی و...ب -مدارک الزم برای پذیرش:
 فتوکپی شناسنامه (ارایه اوراق معتبر هویتی در صورتنداشتن شناسنامه الزامی است)
 مدارک پزشکی و گواهی پزشک (پزشک قانونی،روانپزشک)
* برای مراجعینی که قصد استفاده از کمک هزینه جراحی دارند.
ج -روندپذیرش:
 تکمیل فرم پذیرش توسط مسئول پذیرش . تشکیل پرونده برای مراجعه کننده . ارجاع به سایر واحدهای تخصصی (روانشناسی ،مددکاری)تبصره :کلیه خدمات مرکز بهصورت سرپایی صورت میپذیرد.

ارزیابــــــݡی

به استناد اصل دهم 21 ،و  29قانون اساسی وماده الیحه
قانونی تشکیل سازمان بهزیستی مصوب مورخ 1359/3 /24
و مضمون اول و چهارم سند چشم انداز توسعه بیست ساله
کشور و همچنین بهمنظور مواجهه صحیح با افراد در معرض
آسیب یا آسیبدیده اجتماعی و فراهم کردن زمینه ادامه
زندگی سالم در جامعه و به استناد آییننامه چتر ایمنی
رفاه مصوبه هیأت محترم وزیران و آییننامه فوریتهای
اجتماعی مصوب هیأت وزیران و قانون برنامه چهارم و ماده
 1و  4و  9قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
درسراسر کشور وطبق سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی مبنی بر
تقویت نهاد خانواده این مرا کز راهاندازی گردیدهاند.

پس از پذیرش ،مراجعه کنندگان توسط تیم تخصصی مورد
ارزیابی قرار می گیرند.
الف -ارزیابی روانشناختی :
ارزیابی روانشناختی توسط روانشناس از کلیه مراجعین
دارای اختالل هویت جنسی یا افرادی که مشکوک به اختالل
فوق هستند (اعم از آنهایی که دارای مدارک قانونی از
انستیتو روانپزشکی تهران یا پزشکی قانونی دال بر تشخیص
اختالل هویت جنسی هستند و آنهایی که فاقد این مدارک
هستند ).انجام میگیرد هدف از این ارزیابی بررسی وضعیت
روانشناختی فعلی مراجع از نظر وجود اختالل هویت جنسی
و سایر اختالالت و عالیم روانپزشکی همراه است.
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