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Модулийг хэрхэн хэрэглэх тухай ↓

БҮЛЭГ ЭХЛЭХ
Энэхүү ном нь 14 бүлэгт хуваагдана.
Үүнд танилцуулга, 12 сэдэв, хаалтын хэсэг 
бий. Тэдгээрийг том зураг болон цэнхэр 
дэвсгэрээр илэрхийлсэн. Баруун талынх 
нь хуудас нь дугаарласан дэд сэдвүүдийг 
харуулна.

СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО
Сэдэв бүрийн “Сургалтын зорилтууд” бүлэг 
эхлэсний дараах хар хөх өнгийн хуудсанд 
бий.

ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ ЗААВАР  Дараах дүрсүүдийг байрлуулсанаар хайсан зүйлээ 
хялбархан олоорой.

Сум нь энэ номон дахь бусад холбогдох сэдвүүдийн 
лавлагааг заана.

Од нь цаашдын суралцах эх сурвалжийг заана.

Тоглуулах товчлуур нь дасгал, видео болон бусад эх 
сурвалжуудыг заана.

Самбар нь дадал болгох үйлдлүүдийн жагсаалт ба бодит 
амьдралд хэрэг болох зөвлөмжүүдийг заана.

→
*




7Шинэчлэл рүү чиглэсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ

Модулийг хэрхэн хэрэглэх тухай ↓

ДЭД БҮЛЭГ/ ДЭД СЭДВҮҮД
Дугаарласан дэд сэдвүүдийг хуудас бүрийн 
зүүн дээд талд, ягаан тоо, цэнхэр гарчигаар 
тэмдэглэсэн.

ДЭЛГЭРҮҮЛЖ УНШИХ, ӨӨРИЙГӨӨ 
ШАЛГАХ БОДОМЖ болон ДАДАЛ БОЛГОХ 
ҮЙЛДЛҮҮД 
Сэдэв бүр нь бодит нөхцөл байдалд 
хэрэгжүүлэх “Өөрийгөө эргэцүүлэн бодох”, 
“Дадал болгох үйлдлүүд” болон “Эх сурвалж” 
гэсэн асуулт эсвэл бодомжоор төгсөнө. 
Эдгээрийг цайвар цэнхэр хуудаснаас харж 
болно.

To-Do Checks signify do’s / To-Do Crosses signify don’ts

Онлайн агуулгыг илэрхийлэх холбоос гэсэн утгатай.

Харандаа нь өөрийгөө эргэцүүлэн бодоход зориулагдсан хэсгийг 
заана.
 
Нэмэх тэмдэг нь сургалтын зорилгыг илэрхийлнэ.+
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Тавтай 
морилно уу!
Сургалтын модулийн зорилго ба хүний эрхийн асуудлууд 

Модулийн зорилго

Модулийн бүтэц

Эх сурвалжийг боловсруулах явц

Өөрийгөө шалгах сорил

2
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Энэ нь Ази, Номхон далайн бүсийн эрүүл 

мэндийн мэргэжилтнүүд болон ажилтнуудын 

хэрэглээнд зориулсан транс олон нийтийн 

хэрэгцээнд нийцсэн эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээний танилцуулга юм.

ТРАНТРАНС ОЛОН НИЙТИЙН ОНЦЛОГ 
ХЭРЭГЦЭЭНД НИЙЦҮҮЛСЭН ЭМТҮ 
Транс соёлд нийцсэн байдал гэдэг нь гутаан 
доромжлол, ялгаварлан гадуурхалгүй орчинг 
бүрдүүлж транс хүмүүстэй хүндэтгэлтэй, тэднийг 
буруутгахгүйгээр, хүнлэг байдлаар харилцах, 
ойлгох чадварыг хэлнэ.

Транс эмнэлзүйд нийцсэн байдал гэдэг нь транс 
хүмүүсийн хүйсийн шилжилтийн эрүүл мэндийн 
онцлог хэрэгцээг ханган, тэдний ерөнхий эрүүл 
мэндийн урьдчилан сэргийлэх болон илрүүлэх 
арга хэрэгслийг хэрэглэх чадамжийг хэлнэ.

3
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Энэ нь Ази, Номхон далайн бүсийн эрүүл 

мэндийн мэргэжилтнүүд болон ажилтнуудын 

хэрэглээнд зориулсан транс олон нийтийн 

хэрэгцээнд нийцсэн эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээний танилцуулга юм.

РҮҮЛ МЭНДИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮД• 
Бүх мэргэжлээр эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэгч, сувилагч, эмч, удирдах 
ажилтнууд ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮД
Транс эрүүл мэндийг дэмжигчид

АЗИ НОМХОН ДАЛАЙН БҮС
Ази-Номхон далайн бүс нь соёл, хэл 
шинжлэлийн томоохон ялгаа бүхий өргөн 
уудам газарзүйн бүс нутгийг хамардаг. Номхон 
далайгаас судалгаа, мэдээлэл бага байгаа ч 
үүнийг Модулиар дамжуулан мэдээллэсэн 
болно.

Шинэчлэл рүү чиглэсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ 4
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бэрхшээлээс Гүүр рүү” (FB2B) чуулганаар транс хүмүүст 
ээлтэй ХДХВ-ийн халдварын үеийн болон бусад ЭМТҮ-ний 
хүртээмжийг сайжруулах орон бүрт тохирсон зураглалыг 
гаргасан юм3.

APTN-ээс олон нийтийн төлөөлөл манлайлан Непал, Индонез, 
Тайланд, Вьетнамын транс хүмүүсийн эрүүл мэндийн талаар 
судласан “Зорилтот хүн амын судалгаа ба нөлөөлийн ажил

(KPRA)” төслийг (2020) хэрэгжүүлж дуусаад байна.4 Эдгээр 
дөрвөн улсад транс хүмүүсийн эрүүл мэндийн эрхэд халдаж 
байна гэж дүгнэсэн ба энэхүү хамгийн сүүлийн үеийн тайланд 
дараах зүйлийг онцолсон байна. Үүнд:

• хүлээн авах боломжтой  үйлчилгээ дутмаг, ялангуяа 
хүйсийн шилжилттэй холбоотой ЭМТҮ дутагдалтай

• үйлчилгээний хүртээмжийг бууруулж буй ялгаварлан 
гадуурхалт, үнэ өртөгийн саад бэрхшээлүүд байна

• транс хүмүүст ээлтэй үйлчилгээ үзүүлэх талаарх удирдамж 
байхгүй, хүлээн зөвшөөрөгдсөн үйлчилгээ дутагдалтай

• Ярилцлага, бүлгийн хэлэлцүүлэгт оролцогчдын 
тодорхойлсон чанарын асуудал нь хүйсийн шилжилттэй 
холбоотой дааврын хэрэглээний журам зохицуулалтгүй, 
аюулгүй хэрэглэх талаарх мэдээлэл хязгаарлагдмал 
байсан байна.

Сургалтын 
модулийн зорилго 
ба хүний эрхийн 
асуудлууд
“Транс хүний эрх ба эрүүл мэнд” сургалтын 
модулийг Ази, Номхон далайн бүсийн орнуудын 
эрүүл мэндийн мэргэжилтэн, ажилтан, тэр дундаа 
олон нийтэд түшиглэсэн анхан шатны тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэгчдэд зориулан эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээнд ашиглах эх сурвалж болгох 
зорилгоор боловсруулсан.

Энэ бүсийн улс орнуудад транс хүмүүс эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээ (ЭМТҮ) авах үед эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын 
зүгээс хүндэтгэлтэй хандаж, тэдний эрүүл мэндийг дэмжин 
ажиллаж буй байдал болон трансжендэр хүмүүсийн талаарх 
нийгмийн хандлага ихээхэн ялгаатай байна.

Энэхүү баримт бичигт “Хүйсийн шилжилттэй холбоотой 
ЭМТҮ” гэсэн нэр томьёог транс болон хүйсийн олон янз 
байдал бүхий хүмүүс бие махбодоо хүйстэйгээ уялдуулах 
зорилгоор хүлээн авдаг эрүүл мэндийн аливаа хэлбэрийн 
үйлчилгээ гэж тодорхойлсон болно. 

Зарим улс орнуудад хүйсийн шилжилттэй холбоотой ЭМТҮ-
ний хүртээмж, үнэ өртгийн ихээхэн ялгаа байдаг бөгөөд 
зарим улс оронд мэс засалчид болон бусад мэргэжилтнүүдэд 
хандах ч боломжгүй байдаг байна.

Гэсэн хэдий ч Ази, Номхон Далайн Трансжендэр Сүлжээ (APTN)-
ний хийсэн өмнөх судалгаанаас харахад бүсийн орнуудад 
нийтлэг асуудлууд байсаар байна. Бүсийн бүх орнуудад транс 
хүмүүс ХДХВ-ийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, шинжилгээ, 
эмчилгээ болон хүйсийн шилжилттэй холбоотой ЭМТҮ авахад 
олон саад бэрхшээлтэй тулгарсаар байна.

Хүний эрхийн стандарт нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг 
бүх хүмүүст хүртээмжтэй, хүлээн авах боломжтой, хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн, чанартай байх шаардлага тавьдаг (НҮБ 
ЭЗНСЭХ, 2000).1 Эдгээрийг эрүүл мэндээ хамгаалуулах 
эрхийн ХХХЧ (AAAQ) тогтолцоо гэж нэрлэдэг.

2015 онд хэвлэгдсэн Ази, Номхон далайн транс олон нийтэд 
цогц тусламж үйлчилгээ үзүүлэх төлөвлөгөө (Ази, Номхон 
далайн Транс эрүүл мэндийн Төлөвлөгөө) нь энэ бүс нутаг 
дахь хүний   эрхийн асуудал, транс эрүүл мэндийн хэрэгцээг 
онцолсон.2 Хоёр жилийн дараа буюу 2017 онд транс хүмүүс, 
эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд, олон нийтийн төлөөллийн 
байгууллагууд болон төрийн албан хаагчид оролцсон “Саад 
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AAAQ
тогтолцоо
Энэ нь эрүүл мэндийн үйлчилгээнд 
дараах шаардлагыг тавьдаг.Үүнд:

Хүлээн авах боломжтой:  Хүлээн авах 
боломжтой нийгмийн эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ, хөтөлбөртэй байх.Х
Хүлээн зөвшөөрөгдсөн: Үйлчилгээ нь 
эмнэлгийн ёс зүйг баримталсан, соёлын хувьд 
зохистой, нууцлалыг хангасан байх ёстой.Х
Хүртээмжтэй: Үйлчилгээ болон байгууллага нь 
ялгаварлан гадуурхдаггүй, тусгай хэрэгцээт 
хүмүүст ээлтэй, боломжийн өртөгтэй, 
үйлчилгээ нь хүмүүст танигдсан байх.Х
Чанартай: Үйлчилгээ нь шинжлэх ухаан, 
анагаах ухаанд суурилсан, сайн чанартай байх 
ёстой.Ч

Хэнд зориулагдсан бэ?
ЭМТҮ үзүүлэгчид, үүний дотор олон нийтэд түшиглэсэн 
үйлчилгээ үзүүлэгч нарт зориулсан, өдөр тутамдаа 
үзүүлж буй үйлчилгээ транс олон нийтэд ээлтэй болгон 
сайжруулахад ашиглахуйц практик гарын авлага, 
мэдээллийн эх сурвалж хэрэгцээтэй байна гэдэг 
хүсэлтийн APTN-д байнга ирүүлдэг. Энэхүү модуль нь энэ 
хэрэгцээг хангахаар авсан арга хэмжээ юм.

Энэхүү модуль нь Дэлхийн трансжендэр эрүүл мэндийн 
мэргэжлийн холбоо (WPATH)-ны боловсруулсан Тусламж 
үйлчилгээний стандартыг үндэслэн, эх сурвалж 
хязгаарлагдмал, сургалтын боломж багатай газарт ч гэсэн 
эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд хэрэглэж болох үндсэн 
зарчмуудыг онцолсон болно (Coleman et al, 2012). Түүнчлэн, 
хүйсийн шилжилттэй холбоотой ЭМТҮ зэрэг транс хүмүүсийн 
хэрэгцээнд нийцсэн, чанартай ЭМТҮ авах боломжоор хангах 
нь энэ зорилтот хүн амын дунд ХДХВ-ийн халдварын 
тархалтыг хянахад чухал ач холбогдолтой болохыг 
тэмдэглэсэн.

AAAQ - нь НҮБ -ын Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн   
хорооноос гаргасан Ерөнхий тайлбар 14 -ийг өргөн ашигладаг.  
НҮБ (2000). Эрүүл мэндийн хамгийн өндөр түвшинд хүрэх  
эрх: Ерөнхий тайлбар 14, НҮБ. E/C 12/2000/4.

Эрүүл мэндийн бодлогын төсөл, Ази Номхон Далайн  
Трансжендэр  Сүлжээ, НҮБ -ын Хөгжлийн төсөл. 2015. Транс  
хүмүүс болон транс олон нийтэд цогц тусламж үзүүлэх  
төлөвлөгөө. Вашингтон, DC: Фьючерс групп, Эрүүл мэндийн  
бодлогын төсөл. https://weareaptn.org/wp-content/ 
uploads/2017/10/blueprint-comprehensive.pdf

https://weareaptn.org/wp-content/uploads/2018/12/FBTB-  
Report-D3-Screen.pdf

https://weareaptn.org/wp-content/uploads/2021/02/KPRA-Regional_ 
Darkgrey2pdf1.pdf

1

2

3

4
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Тодорхой үр дүнгүүдийг сэдэв тус 
бүрт уялдуулан гаргасан ба дараах 
асуудлыг ойлгоход модулийн 
ерөнхий зорилго оршино. Үүнд:

Модулийн 
зорилго

Цөөнх байх стресс ба үүний трансжендэр 
хүмүүсийн сэтгэцийн эрүүл мэнд, амьдралын 

чанарт үзүүлэх нөлөө 

Транс хүмүүсийн олон янз байдал болон 
хүйсийн шилжилттэй холбоотой ЭМТҮ-ний 
талаарх ойлголт

Транс хүмүүст хандах хандлагад хүйсийн 
олон янз байдлыг эмгэг гэж үздэг 
уламжлалт ойлголт ба үүнд таниулсан 
зөвшөөрлөөр эсрэг байр сууриа хэрхэн 
илэрхийлэх тухай 

Трансжендэр үйлчлүүлэгчдэд зориулсан 
аюулгүй, хүртээмжтэй орчинг бүрдүүлэх 
арга замууд 

дааврын зохицуулалтын гол асуудал 
ба хүйсийн шилжилтийн мэс заслын 
сонголтууд, мөн мэс заслын бус бусад 
тусламж үйлчилгээнээс үүдэж болзошгүй 
эрүүл мэндийн асуудлууд

Хүйсийн олон янз байдал бүхий хүүхэд, 
залуучууд, тэдний гэр бүлд дэмжлэг 
үзүүлэх арга зам

ЯЛГААТАЙ БАЙДАЛ

СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД 
БА ЭРҮҮЛ ОРШИХУЙ

ХҮЙСИЙН ШИЛЖИЛТИЙН 
ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ЭЭЛТЭЙ ОРОН ЗАЙ

ТРАНС ЗАЛУУЧУУД

ЭМГЭГ ГЭЖ ҮЗЭХ УЛАМЖЛАЛТ 
ОЙЛГОЛТЫГ ҮГҮЙСГЭХ

7
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Хүйсийн шилжилттэй холбоотой ЭМТҮ 
үзүүлэхэд таниулсан зөвшөөрөл авах 
трансжендэр үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх 
ЭМТҮ-ний өнөөгийн сайн туршлагын 

стандарт арга хэлбэр 

Урьдчилан сэргийлэлт, эрт илрүүлгийн 
ерөнхий удирдамжийг трансжендэр 
хүмүүст хэрхэн ашиглах, хүйстэй холбоотой 

өгүүлэмжийг хэрхэн авах талаар 

транс хүмүүст тулгамдаж буй бэлгийн 
болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн 
зарим тодорхой асуудал, транс хүний 
хүйсийг баталгаажуулж бэлгийн амьдралын 

өгүүлэмжийг хэрхэн авах тухай 

Бүсийн хэмжээнд транс эмэгтэйчүүдийн 
ХДХВ-ийн тархалт; Транс хүмүүст 
зориулсан ӨӨС (PrEP) ба ӨДС (PEP)-ийн 
удирдамж, ХДХВ-ийн эсрэг эм ба хүйсийн 
шилжилтэд хэрэглэгддэг дааврын эмийн 
харилцан үйлчлэл

Трансжендэр хүмүүсийн эрүүл мэнд 
ба хүний   эрхтэй холбоотой асуудлаар 
эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд, тэдний 
ажилладаг эрүүл мэндийн байгууллагуудын 
удирдлагууд ухуулан нөлөөлөх

ТРАНС ЭРХ

ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
СТАНДАРТ

БЭЛГИЙН БА НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН 
ЭРҮҮЛ МЭНД

ЕРӨНХИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 
ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХДХВ БА ТРАНС ХҮМҮҮС

8Шинэчлэл рүү чиглэсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ
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Др. Сэм Уинтер (Австрали), Тедди Күүк (Австрали), 
Др. Рейчел Жонсон (Aoтeaрoa/Шинэ Зеланд), Др. Сью 
Багшав (Aoтeaрoa/Шинэ Зеланд), Мо Харте (Aoтeaрoa/
Шинэ Зеланд)

FHI 360: Мэтт Эвери, Саня Умаса, Нича Ронграм

Үнэлгээнд оролцсон олон хүмүүс ижил төрлийн баримт 
бичгүүдээс иш татахыг зөвлөн мөн өөрсдийн бүтээл, 
эх сурвалжаас мэдээлэл хуваалцсан. Тиймээс APTN 
нь энэхүү модульд иш татсан хэсгүүд их агуулагдсан 
болохыг онцгойлон дурдах нь зүйтэй юм.

APTN-д энэхүү модулийг аль болох хүртээмжтэй 
байлгах нь чухал байсан. Эхэн үед тус модулийг 
цахим эх сурвалж болгон ашиглах боломжгүй байсан. 
Тиймээс APTN нь энэхүү модулийг буюу сургалтын эх 
сурвалжийг онлайнаар ашиглах боломжтой болгосон 
байгууллагуудад талархал илэрхийлж байна.

Дижитал мэдээлэл, эх сурвалжийн платформ болох 
“TransHub”-аас олон тооны материал оруулсан болон/
эсвэл холбосон “Teddy Cook” болон “ACON”-ийн “Trans 
Health Equity” багт онцлон талархал илэрхийлье. 
“TransHub” нь Австралийн Шинэ Өмнөд Уэльсийн (NSW) 
транс болон хүйсийн олон янз байдал бүхий хүмүүсийн 
төлөөлөл өөрийн олон нийтдээ зориулж бий болгосон 
платформ бөгөөд эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгчид, 
дэмжигчидтэй нягт хамтран ажилладаг. “ACON” нь олон 
янзын бэлгийн чиг баримжаа болон хүйсийн ялгаатай 
хүмүүсийн олон нийтийн эрүүл мэнд, оролцоо, ХДХВ-
ийн эсрэг хариу арга хэмжээ авах чиглэлээр мэргэшсэн 
байгууллага юм. 

Эх сурвалжийг 
боловсруулах 
явц

APTN нь энэхүү эх сурвалжийг бий болгохоос өмнө 

транс хүмүүсийн ЭМТҮ авах эрхийг хамгаалдаг 

бүсийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд болон 

транс олон нийтийн манлайлагчдад хандсан 

билээ. Модульд багтах ёстой сэдвийг тодорхойлж, 

модульд оруулах материалын санал авах 

зорилгоор богино хэмжээний судалгаа явуулсан. 

Мөн тэднээс агуулгыг нь хянах боломжтой 

эсэхийг асуусан.

Модулийг боловсруулах ажлын зохицуулагчаар 
Хөтөлбөрийн ажилтан Коул Янг ажиллан, дотоод 
үнэлгээг Жо Вонг, Коул Янг, Рейн Кортес нар хийсэн.

Модулийн төсөлд олон нийтийн үнэлгээг 2 үе шатаар 
хийсэн. APTN нь бүх материалыг хянан тохиолдуулсан 
бөгөөд саналаа харамгүй хуваалцсан, үнэлгээнд 
оролцсон дараах хүмүүст гүн талархал илэрхийлж 
байна. Үүнд:

Эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд, академчид: Др. Аса 
Радикс (АНУ), Др. Ниттая Фанупхак (Тайланд), Др. 
Алегра Волтер (Индонез), Др. Мелисса Келли (Австрали), 



10Шинэчлэл рүү чиглэсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ

Дараах бодомжууд нь трансжендэр эрүүл мэнд болон хүйсийн шилжилттэй холбоотой ЭМТҮ-ний талаарх өөрийн 
одоогийн мэдлэг, үзэл бодлоо эргэцүүлэх боломжийг олгох юм.

Хариултаа хэвлэж эсвэл хадгалж аваарай. Модулийн төгсгөлд бид танд ижил асуултуудыг тавих болно. Энэ нь 
транс болон хүйсийн олон янз байдалтай хүмүүст үзүүлэх аливаа тусламж үйлчилгээний талаар олж авсан мэдлэг, 
ойлголтоо дүгнэх боломж олгоно.  

Өөрийгөө шалгах сорил

Эмч мэргэжилтний хувьд үйлчлүүлэгчийн хүйсийн баримжааны талаар ойлгох нь тусламж үйлчилгээг илүү сайн 

үзүүлэхэд ач холбогдолтой байх болно.   Огт санал нийлэхгүй  □  Санал нийлэхгүй  □  Тодорхой бус  □ Санал 

нийлнэ  □  Бүрэн санал нийлнэ  □

Би транс үйлчлүүлэгчтэйгээ хүйсийн баримжаа болон хүйсийн шилжилттэй холбоотой ЭМТҮ-ний хэрэгцээний 

талаар ярилцах хангалттай олон тохиромжтой нэр томьёог мэднэ.  Огт санал нийлэхгүй  □  Санал нийлэхгүй  □  

Тодорхой бус  □ Санал нийлнэ  □  Бүрэн санал нийлнэ  □

Би сэтгэц-нийгмийн үнэлгээний хүрээнд сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудлаар хэлэлцэх чадвартай.  

Огт санал нийлэхгүй  □  Санал нийлэхгүй  □  Тодорхой бус  □ Санал нийлнэ  □  Бүрэн санал нийлнэ  □

Би хүйсийн олон янз байдал нь сэтгэцийн өвчин биш гэдгийг ойлгодог бөгөөд миний үүрэг оролцоо нь транс 
үйлчлүүлэгчийг хүйсийн шилжилтийн ЭМТҮ-г саадгүй авахад тэдэнд тулгарах сэтгэцийн эрүүл мэндийн аливаа 

саад бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлж чадна. 

Огт санал нийлэхгүй  □  Санал нийлэхгүй  □  Тодорхой бус  □ Санал нийлнэ  □  Бүрэн санал нийлнэ  □

Би хүйсийн шилжилттэй холбоотой ЭМТҮ-ний зарчим, таниулсан зөвшөөрлийн талаар мэднэ. 

Огт санал нийлэхгүй  □  Санал нийлэхгүй  □  Тодорхой бус  □ Санал нийлнэ  □  Бүрэн санал нийлнэ  □

Би транс болон хүйсийн олон янз байдал бүхий хүмүүст зориулсан хүртээмжтэй, аюулгүй эмнэлэгийн орчинг хэрхэн 

бүрдүүлэх талаар мэднэ. 

Огт санал нийлэхгүй  □  Санал нийлэхгүй  □  Тодорхой бус  □ Санал нийлнэ  □  Бүрэн санал нийлнэ  □

Би транс үйлчлүүлэгчдэд хорт хавдрын илрүүлгийн удирдамжийг хэрхэн хэрэглэх талаар мэднэ. 

Огт санал нийлэхгүй  □  Санал нийлэхгүй  □  Тодорхой бус  □ Санал нийлнэ  □  Бүрэн санал нийлнэ  □
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Би тохирох үг хэллэг ашиглан транс үйлчлүүлэгчээс бэлгийн амьдралын өгүүлэмжийг авч, ямар үзлэг шинжилгээ 
хэрэгтэй байгааг тодорхойлж чадна. 

Огт санал нийлэхгүй  □  Санал нийлэхгүй  □  Тодорхой бус  □ Санал нийлнэ  □  Бүрэн санал нийлнэ  □ 

Би ХДХВ-ийн урьдчилан сэргийлэлт, эмчилгээ, хүйсийн шилжилтийн дааврын эм болон ӨДС, ӨӨС эсвэл ХДХВ-ийн 
эмийн харилцан үйлчлэлийн тухай транс эмэгтэйчүүд, транс эрэгтэйчүүд болон хүйсийн олон янз байдал бүхий 
хүмүүстэй хэрхэн ярилцахаа мэднэ. 

Огт санал нийлэхгүй  □  Санал нийлэхгүй  □  Тодорхой бус  □ Санал нийлнэ  □  Бүрэн санал нийлнэ  □

Би хүйсийн шилжилттэй холбоотой дааврын зохицуулалтын талаарх гол асуудлуудыг мэднэ.

Огт санал нийлэхгүй  □  Санал нийлэхгүй  □  Тодорхой бус  □ Санал нийлнэ  □  Бүрэн санал нийлнэ  □

Би цээж боох, эр бэлэг эрхтнийг хавчуулж далдлах, хиймэл эрхтэн хэрэглэх зэрэг нь зарим транс хүмүүсийн хувьд 
өөрийн мэдэрч буй хүйстэйгээ нийцэхэд тус болдог гэдгийг мэдэх бөгөөд эдгээр аргыг аюулгүй ашиглах талаар 
зөвлөгөө өгч чадна.

Огт санал нийлэхгүй  □  Санал нийлэхгүй  □  Тодорхой бус  □ Санал нийлнэ  □  Бүрэн санал нийлнэ  □

Би хүйсийн шилжилттэй холбоотой мэс заслын төрлүүд, мэс заслын өмнө болон дараа ямар эмнэлгийн ерөнхий 
тусламж шаардлагатай болохыг мэднэ. 

Огт санал нийлэхгүй  □  Санал нийлэхгүй  □  Тодорхой бус  □ Санал нийлнэ  □  Бүрэн санал нийлнэ  

Залуу хүн   өөрийн хүйсийн баримжааг нээн илрүүлэх явцад тэдэнд, тэдний гэр бүлийхэнд сэтгэлзүйн дэмжлэг 
үзүүлэх, тохирсон мэдээллээр хангах, шаардлагатай үйлчилгээнд холбон зуучлах зэрэг ерөнхий мэргэжлийн эмч 
нарын хийж чадах үүрэг оролцоог мэднэ. 

Огт санал нийлэхгүй  □  Санал нийлэхгүй  □  Тодорхой бус  □ Санал нийлнэ  □  Бүрэн санал нийлнэ  □

Би транс болон хүйсийн олон янз байдал бүхий хүмүүст нарийн мэргэжлийн тусламж шаардлагатай үед болон 

хүйсийн шилжилттэй холбоотой ЭМТҮ-нд хамрагдах хүсэлтэй байвал хаашаа холбон зуучлах боломжтойг мэднэ. 

Огт санал нийлэхгүй  □  Санал нийлэхгүй  □  Тодорхой бус  □ Санал нийлнэ  □  Бүрэн санал нийлнэ  □

Би транс болон хүйсийн олон янз байдал бүхий хүмүүст тухайн олон нийтийнх нь дэмжлэг хэрэгтэй үед хаашаа 
холбон зуучлахыг мэднэ.

Огт санал нийлэхгүй  □  Санал нийлэхгүй  □  Тодорхой бус  □ Санал нийлнэ  □  Бүрэн санал нийлнэ  □

Өөрийгөө шалгах сорил

11
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Би транс болон хүйсийн олон янз байдал бүхий хүмүүс ХДХВ-ийн халдвараас урьдчилан сэргийлэлт, шинжилгээ, 
эмчилгээ тусламж үйлчилгээ, ерөнхий мэргэжлийн эмчийн тусламж үйлчилгээ, хүйсийн шилжилттэй холбоотой 
ЭМТҮ-ний талаар илүү сайн ойлголттой болох эх сурвалжуудыг хаанаас олохыг мэднэ.

Огт санал нийлэхгүй  □  Санал нийлэхгүй  □  Тодорхой бус  □ Санал нийлнэ  □  Бүрэн санал нийлнэ  □

Хамт олон, найз нөхөдтэйгээ хүйсийн шилжилттэй холбоотой ЭМТҮ-ний талаар ярилцахад надад тухтай байдаг.

Огт санал нийлэхгүй  □  Санал нийлэхгүй  □  Тодорхой бус  □ Санал нийлнэ  □  Бүрэн санал нийлнэ  □

Хамт олон, найз нөхөдтэйгээ хүйсийн шилжилттэй холбоотой ЭМТҮ-ний талаар ярилцахад надад тухтай байдаг.

Огт санал нийлэхгүй  □  Санал нийлэхгүй  □  Тодорхой бус  □ Санал нийлнэ  □  Бүрэн санал нийлнэ  □

Би транс болон хүйсийн олон янз байдал бүхий үйлчлүүлэгчдэд тохирсон, үр дүнтэй ЭМТҮ үзүүлж чадна.

Огт санал нийлэхгүй  □  Санал нийлэхгүй  □  Тодорхой бус  □ Санал нийлнэ  □  Бүрэн санал нийлнэ  □

Өөрийгөө шалгах сорил

12Шинэчлэл рүү чиглэсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ
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Нэр томьёо
1.1    Хүйсийн баримжаа ба илэрхийлэл

1.2 Хүний хүйсийг тодорхойлоход хэрэглэгддэг нэр томьёонууд 

1.3  Бэлгийн чиг баримжаа, татагдах байдал ба зан үйл

1.4 Хүйсийн шинж чанар

1.5 Хүйсийн шилжилт шилжилт
1.6 Хүйсийн шилжилтийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ

1 
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Сэдвийн 
зорилго

Транс хүмүүсийн ялгаатай байдал 
болон хүйсийн баримжаа, илэрхийллийг 
тодорхойлоход ашигладаг зарим нэр 
томьёог ойлгох.

Хүйсийн шилжилттэй холбоотой 
ЭМТҮ-ний үе шатыг тодорхойлоход 
хэрэглэгддэг зарим нэр томьёог ойлгох.      

1

2
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Тухайн хүний өөрийгөө аль хүйсэнд хамааруулж 
мэдэрч байгаа гүн гүнзгий дотоод мөн 
чанар бөгөөд эрэгтэй, эмэгтэй, аль аль 
хүйст хамааруулж эсвэл аль ч хүйсэнд 
хамаарахгүйгээр мэдэрч болно. Хүний 
хүйсийн баримжаа нь тухайн хүний төрөхөд нь 
тэмдэглэгдсэн хүйстэй ижил эсвэл өөр байж 
болно.

Хүйсийн 
баримжаа ба 
илэрхийлэл
Энэхүү модуль нь хүйсийн баримжаа 
нь төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйстэй 
нийцэхгүй байгаа буюу трансжендэр 
хүмүүсийн эрүүл мэндэд чиглэсэн. 
Хүний хүйс нь тухайн хүний өөрийгөө 
мэдэрдэг дотоод хүйсийн баримжаа 
болон гаднаа илэрхийлж буй хүйсийн 
илэрхийллийг хамтад нь багтаадаг.

 

ХҮЙСИЙН БАРИМЖАА ХҮЙСИЙН ИЛЭРХИЙЛЭЛ

Тухайн хүн өөрийн хүйсийг гадна төрхөөрөө 
дамжуулан илэрхийлэх. Үүнд: хувцаслалт, 
үс засалт, гоёл чимэглэл, нүүр будалт болон 
биеийн хэлэмж, хэл яриа, нэр болон өөрийгөө 
хэрхэн тодорхойлох зэрэг багтана. Хүний 
хүйсийн илэрхийлэл нь тухайн хүний хүйсийн 
баримжаатай нийцэх эсвэл үл нийцэх 
боломжтой. 

Хүйсийн илэрхийлэл нь ил харагддаг учраас энэ нь ихэвчлэн трансжендэр хүмүүс болон 
хүйсийн хэвшмэл байдалд багтдаггүй хүмүүсийг ялгаварлан гадуурхах шалтгаан болдог.

1.1

Хүний хүйсд ↓
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Төрөхөд 
тэмдэглэгдсэн 
хүйс нь эмэгтэй 
(“AFAB”)
Төрөхөд тэмдэглэгдсэн 
хүйс нь эмэгтэй бөгөөд, 
охин хүүхэд шиг өссөн 
хүнийг тодорхойлоход 
хэрэглэдэг.

Төрөхөд 
тэмдэглэгдсэн 
хүйс нь эрэгтэй 
(“AMAB”)
Төрөхөд тэмдэглэгдсэн 
хүйс нь эрэгтэй бөгөөд, 
эрэгтэй хүүхэд шиг өссөн 
хүнийг тодорхойлоход 
хэрэглэдэг.

Энэхүү модулийн трансжендэр 
ба транс гэх хоёр нэр томьёонд хүйсийн баримжаа 

нь төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйстэй нь нийцэхгүй байгаа 

хүмүүс хамаарна. Ази, Номхон далайн бүсэд эдгээр нэр 

томьёонд хамаарах хүйсийн баримжаа, илэрхийллийн 

өргөн хэмжээний ялгаатай байдал оршин байдаг.  

Хүйсийн олон янз 
байдал
Энэ нэр томьёо нь эрэгтэй, 
эмэгтэй хүмүүсийн нийгэм, 
соёлын хүлээлтэд нийцдэггүй 
хүмүүсийг тодорхойлоход 
хэрэглэгддэг. Трансжендэр 
байх нь хүйсийн олон янз 
байдлын нэг хэлбэр байж 
болох ч хүйсийн олон янз 
байдал бүхий хүмүүсийг 
бүгдийг нь трансжендэр гэж 
тодорхойлдоггүй.

Трансжендэр хүн 
/ транс хүн
Төрөхөд тэмдэглэгдсэн 
хүйснээсээ өөрөөр 
мэдэрдэг хүнийг 
тодорхойлоход хэрэглэдэг. 
Зарим транс хүмүүс 
хүйсийн туйлийг эрэгтэй, 
эмэгтэй гэж тодорхойлдог 
бол зарим нь нон-байнари 
буюу хоёр туйлтай биш гэж 
тодорхойлдог.

Нэр томьёо
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Нэр томьёо
Дэлхийн өнцөг булан бүрт, түүний дотор энэ бүсийн 

улсуудын хэлэнд хүйс, жендэр, хүйсийн баримжаа ба/эсвэл 

бэлгийн чиг баримжаа гэсэн нэр томьёонуудыг тэр бүр 

ялгаж салгаж тодорхойлоогүй байдаг. Жишээлбэл, зарим 

соёлд, түүний дотор нутгийн уугуул нэр томьёонд хүний 

хүйсийн баримжаа, илэрхийлэл ба/эсвэл бэлгийн хувьд 

аль хүйсийн хүнд татагддаг зэргийг шууд тодорхойлсон 

нэр томъёо байдаг.

Транс эрэгтэй
Төрөхөд тэмдэглэгдсэн 
хүйс нь эмэгтэй боловч 
өөрийгөө эрэгтэй гэж 
тодорхойлж мэдэрдэг 
хүнийг тодорхойлоход 
хэрэглэнэ.

Трансмаскулин хүн
Төрөхөд тэмдэглэгдсэн 

Сиз эсвэл 
Сизжендэр хүн
Хүйсийн баримжаа нь 
төрөхөд нь тэмдэглэгдсэн 
хүйстэйгээ нийцэж байгаа 
хүнийг тодорхойлоход 
хэрэглэнэ

хүйс нь эмэгтэй боловч 
өөрийгөө эрэгтэй гэж 
тодорхой хэмжээгээр 
мэдэрдэг хүнийг 
тодорхойлоход хэрэглэнэ. 
 

Транс эмэгтэй
Төрөхөд тэмдэглэгдсэн 
хүйс нь эрэгтэй боловч 
өөрийгөө эмэгтэй гэж 
тодорхойлж, мэдэрдэг 
хүнийг тодорхойлоход 
хэрэглэнэ.

Тр а н с ф е м и н и н 
хүн
Төрөхөд тэмдэглэгдсэн 
хүйс нь эрэгтэй боловч 
өөрийгөө эмэгтэй гэж 
тодорхой хэмжээгээр 
мэдэрдэг хүнийг 
тодорхойлоход хэрэглэнэ.

Нонбайнари хүн
Энэ нэр томьёог 
өөрийгөө зөвхөн эрэгтэй 
эсвэл эмэгтэй гэж 
тодорхойлдоггүй болон аль 
ч хүйсэнд хамаардаггүй 
хүнийг тодорхойлоход 
хэрэглэнэ.
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Хүний хүйсийг тодорхойлоход 
хэрэглэгддэг нэр томьёонууд
Ази, Номхон далайн бүсд олон янзын хүйсийн шинж чанар, илэрхийлэлийг 
тодорхойлсон, эртнээс хэрэглэгдэж ирсэн өвөрмөц нэр томьёоны баялаг 
түүхтэй. Энэхүү модульд эдгээр өвөрмөц нэр томьёог багтаасан “транс ба 
хүйсийн олон янз байдал” гэсэн ерөнхий нэр томьёог байнга хэрэглэх болно.

1.2 

ТРАНС ЭРЧҮҮД / 
ТРАНС МАСКУЛИН 
ХҮМҮҮС
Энэ бүсийн транс эрчүүдэд зориулсан 
зарим соёлын онцлог, орон нутгийн 
хэлний нэр томъёо нь thunambi, kua 
xing (Malaysia), fa’atama (Samoa) 
and viaviatagane (Фижи) гэсэн нэр 
томъёог агуулдаг боловч Фижи улсын 
трансмаскулин хүмүүсийн хэрэглэдэг 
нийтлэг хэллэг нэр томъёо нь brastos 
бөгөөд энэ нь англи хэл дээрх 
товчилсон үг юм.

ТРАНС 
ЭМЭГТЭЙЧҮҮД / 
ТРАНС ФЕМИНИН 
ХҮМҮҮС
Ази болон Номхон далайн бүсийн аль 
алинд эдгээр нэр томьёо нь төрөхөд 
тэмдэглэгдсэн хүйс нь эрэгтэй боловч 
өөрийгөө эмэгтэй эсвэл өөр хүйсээр 
мэдэрч илэрхийлдэг хүмүүсийг 
тодорхойлдог (заримдаа Өмнөд Ази 
эсвэл Номхон далайн зарим хэсэгт 
“гуравдагч хүйс” гэж тодорхойлдог). 
Номхон далайн орнуудад хэрэглэгддэг 
нэр томьёо нь түүнчлэн тухайн хүний   
гэр бүл, соёл уламжлалыг илэрхийлдэг 
бөгөөд ихэвчлэн хүйсийн илэрхийлэл, 
бэлгийн чиг баримжааны хувьд олон 
талт хүнийг тодорхойлоход ашигладаг.  

АНГЛИ ХЭЛНИЙ 
НЭР ТОМЬЁОНУУД
Энэ бүс нутагт англи хэлний нэр томьёог 
бас ашигладаг. Зарим оронд хамгийн 
нийтлэг нэр томьёо нь англи болон 
орон нутгийн үгсийг нэгтгэсэн байдаг. 
Жишээлбэл, Филиппинд трансжендэр 
эмэгтэйчүүдэд зориулсан транспинай 
, трансжендэр эрчүүдэд зориулсан 
транспино гэх нэр томъёо бий. 
Индонезид ижил төстэй хоёр нэр 
томьёо байдаг бөгөөд транспуан гэж 
транс  эмэгтэйг хэлдэг бол  трансприа 
гэж транс эрэгтэйг хэлдэг байна. 
 

ШИНЭ НЭР 
ТОМЬЁОНУУД
Азийн зарим хэсэгт, тэр дундаа 
Хятадад транс хүмүүсийг 
тодорхойлоход хэрэглэдэг ихэнх 
нэр томьёо нь шинэ нэр томьёонууд 
байдаг. Үүнд олон улсад хэрэглэгддэг 
барууны нэр томьёо нөлөөлсөн. 
Жишээ нь bian xing ren (变性 人) 
гэж эмнэлгийн оролцоотой хүйсийн 
шилжилтэд орсон хүнийг нэрлэдэг. 
Бусад шинэ нэр томьёоны жишээ нь 
kua xing bie (跨 性别, трансжендэр) 
трансжендэр), xiong di (транс эрэгтэйг 
тодорхойлох үг “ах” гэсэн утгатай) ба 
jie mei (姐妹, транс эмэгтэйчүүдийг 
тодохойлох үг,”эгч” гэсэн утгатай), 

транс эмэгтэйчүүдийг тодохойлох 
үг,”эгч” гэсэн утгатай). Тайландад 
зарим активистууд kon (эсвэл 
phuying, phuchaai) khamam phet, khon 
(эсвэл phuying, phuchaai ) plaeng phet 
(хүйсийн шилжилтэнд орсон хүн ) 
гэсэн нэр томьёог ашигладаг. 
 

НОН-БАЙНАРИ
Австрали, Хойд Америк, Баруун 
Европтой харьцуулбал Ази тивд 
нонбайнари, хүйсээ тодорхойлдоггүй 
хүн, жендэркүийр гэх зэрэг нэр 
томьёо түгээмэл биш байдаг боловч 
транс залуу үеийнхний хувьд дээрх 
нэр томьёоны хэрэглээ улам бүр 
нэмэгдэж байна. Фижи дахь олон 
brastos хүмүүс өөрсдийгөө хүйсийн 
аль нэг ойлголтод багтдаггүй гэж 
тодорхойлдог.

Нонбайнари гэсэн нэр томьёог энэ 
модульд “төрөхөд тэмдэглэгдсэн 
хүйс нь эрэгтэй (AMAB)”, “төрөхөд 
тэмдэглэгдсэн хүйс нь эмэгтэй (AFAB)” 
гэсэн тодорхойлолтуудын хамт 
түгээмэл ашигласан. Энэ нь ихэвчлэн 
транс эмэгтэйчүүд ба төрөхөд 
тэмдэглэгдсэн хүйс нь эрэгтэй 
нонбайнари хүмүүс болон транс 
эрэгтэй ба төрөхөд тэмдэглэгдсэн 
хүйс нь эмэгтэй нонбайнари хүмүүсийн 
хоорондох зөрүүг ялгахад туслах юм.

Өөр өөр транс байдлыг тайлбарласан эдгээр нэр томьёог зайлшгүй ойлгох шаардлагатай. 
Гэхдээ хүн бүр ялгаатай, дахин давтагдашгүй бөгөөд ялгаатай байдлаас үл хамааран хүн 
бүр хүндлэгдэх ёстой гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх нь илүү чухал юм.

19



20Шинэчлэл рүү чиглэсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ

УЛС                         СОЁЛЫН ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ

Тайланд

Малайз

Индонез

Бангладеш, Энэтхэг, Пакистан

Энэтхэг

Пакистан

Непал

Самоа ба Америкийн Самоа

Тонга

Ниуэ

Күүкийн арлууд

Тувалу

Таити, Хавай

Папуа Шинэ Гвиней

Фижи

kathoey

мак нях

Waria

хижра

тирунангай ба аравани

хважа сира

meti

fa’afafine

leiti/ fakaleiti

факафифин

акавайн

пина

маху

палопа 

Вакасалевалева — Фижи улсад Энэтхэг гаралтай транс 

хүмүүсийг хижра буюу Фижи Хинди хэлээр жижи гэж 

нэрлэдэг.
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Бэлгийн чиг баримжаа гэдэг 
нь хэн нэгэнд зүрх сэтгэл, хайр 
дурлал, бэлгийн хувьд татагдах 
болоод тэдэнтэй дотно ба 
бэлгийн харилцаа үүсгэх хүн 
бүрийн гүн гүнзгий мөн чанар, 
чадвар юм.

Зөвхөн ижил хүйсийн хүндээ татагддаг хүнийг 
гэй гэж тодорхойлох боломжтой бөгөөд эмэгтэй 
хүн эмэгтэй хүндээ татагдаж байвал лесбиян 
гэж тодорхойлдог. Хүйсээс нь үл хамааран өөр 
хүнд татагддаг хүн бисексуал эсвэл пансексуал 
гэсэн нэр томьёог ихэвчлэн ашигладаг. Бэлгийн 
болон романтик байдлаар бусдад татагддаггүй 
хүмүүс өөрсдийгөө асексуал эсвэл аромантик 
гэж тодорхойлох нь түгээмэл байдаг.Транс 
хүмүүсийн бэлгийн чиг баримжаагаа илэрхийлэх, 
тодорхойлох эрх нь бусадтай яг адил байдаг. 
ЭМТҮ-нд транс эмэгтэйчүүдийн хүйсийг буруу 
тодорхойлон хамруулах нь олон тохиолддог бөгөөд 
үүнд мэдээлэл цуглуулах, судалгаа хийх үед транс 
эмэгтэйчүүдийг “эрчүүдтэй бэлгийн хавьталд 
ордог эрчүүд” (ЭБЭ)-ийн бүлэгт багтаасан байх 
нь элбэг тохиолддог. Хэрэв транс эмэгтэй хүн 
өөрийгөө эмэгтэй гэж тодорхойлдог ба эрэгтэй 
бэлгийн хамтрагчтай бол тухайн хүн эрэгтэй хүнтэй 
бэлгийн хавьталд ордог эмэгтэй юм. ЭБЭ гэдэг нэр 
томьёо нь транс эрчүүдийг оролцуулан эрэгтэй 
хүнтэй бэлгийн хавьталд ордог эрэгтэй хүнийг 
тодорхойлоход хэрэглэгдэнэ. ХДХВ-ийн халдварын 
талаар мэдээлэх явцад транс эмэгтэйчүүдийг ЭБЭ 
хэсэгт хамруулах шаардлагатай хэвээр байгаа улс 
орнуудад төрийн болон эмнэлгийн үйлчилгээнд 
транс эмэгтэйчүүдийг эрэгтэй хэмээн хүйсийг нь 
буруу харьяалуулахгүй байх нь нэн чухал юм.

Хүмүүсийн бэлгийн чиг баримжаагаа тодорхойлоход 
хэрэглэдэг нэр томьёо нь ерөнхийдөө тэдний 
хүйсийн баримжаанд үндэслэсэн байдаг. Тиймээс 
эрэгтэй хүнтэй бэлгийн хавьталд орохыг сонгосон 
транс эмэгтэй гетеросексуал/стрэйт (эрэгтэй 
хүйсээс бусад хүйстэй хүнд мөн татагддаг 
тохиолдолд бисексуал/пансексуал) гэсэн 
тодорхойлолт ашиглах нь түгээмэл. 

Бэлгийн зан үйл нь   бэлгийн замаар дамжих халдвар 
(БЗДХ), түүний дотор ХДХВ-ийн халдвар авах, 
дамжих тухайн хүний эрсдэлд нөлөөлдөг. Тиймээс 
эмч нар бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн баримжаа 
гэхээсээ илүү тухайн хүний   бэлгийн дур хүсэл, 
бэлгийн зан үйлд анхаарлаа хандуулах нь чухал юм. 
Гутаан доромжлол, ялгаварлан гадуурхалт зэрэг 
янз бүрийн шалтгааны улмаас тухайн хүний бэлгийн 
зан үйл нь үргэлж бэлгийн чиг баримжаатайгаа 
таарахгүй байх тохиолдол түгээмэл байдаг. 
транс эмэгтэй өөрийгөө гей гэж тодорхойлох 
нь ч мөн байдаг. Урьдчилан таамаглахгүйгээр 
үйлчлүүлэгчийн өөрсдийгөө тодорхойлж буй нэр 
томьёог хэрэглэн тэдэнтэй харилцах нь нэн чухал 
юм.

1.3 
Бэлгийн чиг 
баримжаа, татагдах 
байдал ба зан үйл
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1.4
Хүйсийн шинж 
чанар

Хүйсийн шинж чанар БЭЛГИЙН АНХДАГЧ 
ШИНЖ ЧАНАР
Нөхөн үржихүйн 
эрхтнүүд, бэлэг эрхтэн, 
хромсом болон

БЭЛГИЙН ХОЁРДОГЧ 
ШИНЖ ЧАНАР
БЭЛГИЙН ХОЁРДОГЧ 
ШИНЖ ЧАНАРхромсом 
болон

 
Хүйсийн шинж чанар нь тухайн хүний хромосом, 
гонад, анатомийн шинж чанарыг илэрхийлдэг. 
Зарим нь анхдагч шинж чанарууд (жишээлбэл, 
нөхөн үржихүйн эрхтэн, бэлэг эрхтэн, хромосом, 
даавар) бол зарим нь хоёрдогч шинж чанарууд 
(булчингийн масс, биеийн үсний хуваарилалт эсвэл 
хөхний хөгжил гэх мэт) юм.

Бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн баримжаа, 
илэрхийлэл нь гомосексуал эсвэл гетеросексуал, 
эмэгтэй эсвэл эрэгтэй, эмэгтэйлэг эсвэл эрэгтэйлэг 
гэсэн хоёр туйлт ойлголтоор хязгаарлагдахгүй. 
Хүмүүс хоёр цэгийн хоорондох спектрийн/хүрээний 
аль нэг хэсэгт эсвэл түүний гадна байгаагаар 
өөрийгөө тодорхойлох боломжтой юм. Үүнтэй адил 
хүйсийн шинж чанар нь мөн өргөн хүрээний ойлголт 
юм.

интерсекс

Интерсекс бол төрмөл хүйсийн шинж 
чанар ба анагаах ухаан хийгээд нийгмийн 
хэм хэмжээнд эрэгтэй, эмэгтэй хүйсийн 
тодорхойлолтод нийцэхгүй байгаа хүмүүсийн 
ерөнхий нэршил юм. Интерсекс хүмүүсийн бие 
махбодын олон янз байдал нь төрөлхийн боловч 
зарим тохиолдолд төрөх үед шууд мэдэгдэхгүй 
байж болдог. Транс хүн интерсекс биш л бол тэдний 
бие махбодын өөрчлөлт нь төрөлхийн байдаггүй 
бөгөөд хүйсийн шилжилтэнд ихэвчлэн даавар эсвэл 
мэс засал шаарддаг.
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Хүйс ба бэлгийн 
амьдралын талаар 
ойлгох нь

Биологийн хүйс

төрөхөд

Хүйс ба гийн 
амьдралын талаар 
ойлгох нь

тодорхойлох

Бэлгийн чиг 
баримжааattracted 
to

татагдах

Хүйсийн илэрхийлэл

өөрийгөө 

илэрхийлэхэд

Ажендэр
Сиз/Транс эрэгтэй эсвэл 
хүү
Сиз/Транс эрэгтэй эсвэл 
хүү
Дэмибой/Дэмигюл
Fa’atama / fa’afafine 
Хүйсийн аль нэг ойлголтод 
багтдаггүй
Жендэрфлүйд
Жендэркүийр
Хүйсийн олон янз байдал
Хижра
Kathoey 
Leiti / Fakaleiti
Meti
Нонбайнари
Гуравдагч хүйс
Транспино /
Транспуан
Жагсаалтад ороогүй орон нутгийн, 
соёл, уламжлалт зэрэг олон нэр 
томъёо, тодорхойлолтууд байгаа, 
гэхдээ эдгээр нь мөн хүчин төгөлдөр 
хэрэглэгддэг.

Асексуал / Аромантик
Бисексуал
Гей / Гомосексуал
Лесбиян
Пансексуал /
Панромантик
Күийр
Стрэйт /
Гетеросексуал

Бусад бэлгийн чиг 
баримжаанууд 
болон нутгийн/
соёлын/уламжлалт 
тодорхойлолтууд

Эмэгтэй
Интерсекс / Бусад
Эрэгтэй

Андроген
Бутч
Эмэгтэйлэг
Эмэгтэй
Флүйд
Күийр
Эрэгтэйлэг
Тодорхойлоогүй
Томбой

Бусад

(Цагаан толгойн дарааллаар эрэмбэлсэн)
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Хүйсийн 
шилжилт

Тухайн хүний хүйсийн шилжилт нь өөрийгөө 
гүн гүнзгий мэдэрч буй хүйсээрээ нийгэмд 
хүлээн зөвшөөрөгдөн амьдрах үйл явц юм. 
Энэ үйл явц доор дурдсан үе шатуудын 
нэг буюу түүнээс олон шатыг хамран 
явагддаг бөгөөд энэ нь транс хүн тус бүрт 
өөр өөр бөгөөд хувь хүний шилжилт нь 
давтагдашгүй юм. 

5  Эдгээрийг 9 -р сэдвээр дахин хэлэлцэнэ.

6 These are discussed again in Topic 9.

1.5 

Жишээлбэл, албан бусаар нэр, хүйс заасан төлөөний 
үг, хувцас эсвэл үс засалтаа өөрчлөх, байндир (цээж  
боох) өмсөх, пакер буюу шодойн хэлбэр гаргасан 
өмсгөл эсвэл хөхний хэлбэр гаргаж биеийн галбираа 
өөрчлөх,6 болон ариун цэврийн өрөө эсвэл бусад 
хүйс заасан орон зайг өөрийн хүйсэндээ тохируулан 
ашиглах зэрэг орно. Эмнэлгийн эмч, ажилтнууд 
транс хүнийг шаардлагатай мэдээлэл болон дэмжих 
бүлгийн уулзалттай холбож, мөн тухайн хүний гэр 
бүлд дэмжлэг үзүүлэх боломжтой.

Нийгмийн 
шилжилт

Хүйсийн тэмдэглэгээ
Энэ нь захиргааны бүртгэл, иргэний үнэмлэх 
болон бусад албан ёсны бичиг баримт дээр   хүйс 
тэмдэглэсэн мэдээлэл юм. Хүйсийн тэмдэглэгээ 
нь байнари (эрэгтэй, эмэгтэй) эсвэл нонбайнари 
хүйсийн сонголтыг агуулж болох бөгөөд текст эсвэл 
тоон кодчиллын системээр дамжуулан хэрэгжүүлдэг. 
Одоогоор Ази, Номхон далайн ихэнх орнуудад транс 
хүмүүс өөрсдийн нэр, хүйсийн тэмдэглэгээгээ 
хүйсийн баримжаандаа тохируулан өөрчлөх 
боломжгүй байна. Энэ нь транс хүмүүс аюулгүй 
байдлаа ханган амьдрахад нилээдгүй нөлөө үзүүлдэг 
бөгөөд тэднийг ялгаварлан гадуурхах, нийгмээс 
тусгаарлах байдалд хүргэдэг (UNDP ба APTN 2017).5 

Үүнд хүйсийн шилжилттэй холбоотой эрүүл мэндийн 
алхамууд орно. Өрхийн эсвэл олон нийтийн эмч 
нь үйлчлүүлэгчийн хүйсийн түүх, зорилгыг сонсож, 
дараа дараагийн алхам, түүний дотор өөрчлөлтийг 
нь буцаах боломжгүй үр дүн, эрсдлийн магадлалын 
талаар эмнэлгийн мэдлэг олгох замаар гол үүрэг 
гүйцэтгэдэг. 

Эмнэлгийн 
шилжилт

Үүнд зарим эсвэл бүх бичиг баримт дээрх нэр, 
хүйсийн тэмдэглэгээгээ хууль ёсоор өөрчлөх 
шаардлагын талаар яригдана. Зарим улс оронд эмч 
нар үйлчлүүлэгчийн хүйсийн баримжааны талаарх 
дэмжлэг үзүүлэх захидал гаргаж болдог.

Хууль, эрх зүйн 
шилжилт

Үүнд тухайн хүн өөрийн хүйсийн баримжааг ойлгож, 
хүлээн зөвшөөрч, эргэн тойрныхоо хүмүүсийг энэ 
үйл явцад татан оролцуулахыг хэлнэ. Эмнэлгийн 
ажилтны хувьд, хэрэв танд транс хүн хүйсийн 
баримжааныхаа талаар ярилцахаар хамгийн түрүүнд 
хандсан бол таны өгч буй зөвлөгөө, яриа нь тэдний 
амьдралд ихээхэн өөрчлөлт авчрах болно.  

Хувийн шилжилт
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ХҮЙСИЙН ШИЛЖИЛТИЙН 
ЭМТҮ-НД ДАРААХ ЗҮЙЛС 
ОРНО. 
ҮҮНД:

• эмнэлгийн бус ба эмийн бус үйлчилгээ (үс 
арилгах, зөвлөгөө өгөх, сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
үнэлгээ, дуу хоолойн эмчилгээ гэх мэт) 

• хүйсийн шилжилтийн даавар эмчилгээ/даавар 
орлуулах эмчилгээ зэрэг эмнэлгийн үйлчилгээ

• Сэдэв 10-т тайлбарласны дагуу олон төрлийн мэс 
засал

Энэ нэр томъёо нь зарим тохиолдолд транс олон 
нийтэд хүртээмжтэй ЭМТҮ-г илүү өргөн хүрээнд, 
транс хүн хүйсийнхээ талаар мэдэрч буй өвөрмөц 
мэдрэмжийг нь хүндэтгэсэн, хүйсийн шилжилтийн 
ЭМТҮ-ний зорилгыг тодорхойлоход дэмжлэг үзүүлэх 
ЭМТҮ-ний аливаа төрлийг хамруулан авч үздэг. 

Транс олон нийтэд 
ээлтэй үйлчилгээ
гэдэг нь ЭМТҮ авч буй транс олон нийтийг идэвхтэй 
сонсох, тэдний тухай суралцах, хэрэгцээг нь 
хангахуйц үйлчилгээ үзүүлэх практик үйл ажиллагаа 
юм. Транс олон нийтэд ээлтэй үйлчилгээний зорилго 
нь транс олон нийтийн эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээний хүртээмжинд ихээхэн саад бэрхшээл 
учруулж, тэдний дунд эрүүл мэндийн тэгш бус байдал 
үүсгэсэн тусламж үйлчилгээний хаалттай, ялгаварлан 
гадуурхсан загвараас ангижрах явдал юм.8

7Сэдэв 12-т  трансжендэр хүмүүсийн хүний эрхийг хамгаалах, түүний дотор хууль ёсны дагуу хүлээн   
   зөвшөөрөх эрхийг хамгаалах талаар илүү их мэдээлэл багтаасан.

8Gatekeeping гэдэг нь трансжендэр хүмүүст тусламж үзүүлэх замд шаардлагагүй, шударга бус саад тотгор 
учруулж буй зүйлийг дүрслэхэд ашигладаг нэр томьёо бөгөөд үүнийг 3 -р сэдвээр илүү дэлгэрэнгүй 
тайлбарласан.

Энэ нь транс болон хүйсийн хэвшмэл ойлголтод 
үл багтах хүмүүс бие махбодио хүйстэйгээ 
нийцүүлэх зорилгоор авч буй эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээний аливаа хэлбэрийг хэлнэ.

1.6
Хүйсийн 
шилжилтийн эрүүл 
мэндийн тусламж 
үйлчилгээ

ТРАНС ОЛОН НИЙТИЙН ОНЦЛОГ ХЭРЭГЦЭЭНД 

НИЙЦҮҮЛСЭН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

гэдэг нь дараах хоёр бүрэлдэхүүнийг агуулсан 
тусламж үйлчилгээг хэлнэ. Үүнд:

Транс соёлд нийцсэн байдал гэдэг нь гутаан 
доромжлол, ялгаварлан гадуурхалгүй орчинг 
бүрдүүлж транс хүмүүстэй хүндэтгэлтэй, тэднийг 
буруутгахгүйгээр, хүнлэг байдлаар харилцах, 
ойлгох чадварыг хэлнэ.

Транс эмнэлзүйд нийцсэн байдал гэдэг нь транс 
хүмүүсийн хүйсийн шилжилтийн эрүүл мэндийн 
онцлог хэрэгцээг ханган, тэдний ерөнхий эрүүл 
мэндийн урьдчилан сэргийлэх болон илрүүлэх 
арга хэрэгслийг хэрэглэх чадамжийг хэлнэ. 9



26Шинэчлэл рүү чиглэсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ

Танай оронд транс хүмүүсийг тодорхойлоход ямар нэр томьёо хэрэглэдэг вэ?

Эдгээр нэр томьёоны зарим нь сөрөг эсвэл доромжилсон утгатай юу?

Транс хүмүүс болон хүйсийн олон янз байдлыг дүрслэхдээ эерэг нэр томьёог 
тууштай ашиглахын тулд та ямар алхамуудыг хийж чадах вэ?

ӨӨРИЙГӨӨ ШАЛГАХ ДАСГАЛ
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ДАДАЛ БОЛГОХ ҮЙЛДЛҮҮД

Харилцан уялдаа холбоо, итгэлцлийг бий болгохын тулд тухайн хүний   хүйсийн 
баримжаа, хүйс заасан төлөөний үгийг сурч, түүнийг нь хэрэглэх.      

Хүний нэр, гадаад төрх байдал дээр үндэслэн тухайн хүний   хүйсийн баримжаа, 
бэлгийн зан үйлийг урьдчилан таамаглахгүй байх.  

Үйлчлүүлэгч бүрээс тэднийг хэрхэн дуудаж, тодорхойлбол тухтай байхыг нь асуух 
(жишээлбэл, ямар хүйс заасан төлөөний үг, нэр ашиглах вэ гэх мэт).

Шинэ нэр томьёотой тулгарах үед суралцах, алдаа гаргавал өөрийгөө засах тал дээр 
нээлттэй байх.   

Эмнэлзүйн үүднээс авч үзвэл хүний   бэлгийн зан үйл нь бэлгийн чиг баримжаанаас илүү ач 
холбогдолтой бөгөөд энэ нь БЗДХ / ХДХВ-ийн халдварын тархалттай холбоотой байдаг. 
Тухайн хүн хэнд татагддаг, хэнтэй, яаж бэлгийн хавьталд ордог болохыг олж мэдэх.    

Хэн нэгний өөрийгөө тодорхойлж буй нэр томьёонд нь үндэслэн хайж байгаа хүйсийн 
шилжилтийн ЭМТҮ-г нь урьдчилан таамаглаж болохгүй. Жишээлбэл, нонбайнари хүмүүс 
хүйсийн шилжилтийн мэс засал хийлгэхийг хүсч болох бөгөөд транс эмэгтэйчүүд эсвэл 
транс эрчүүд бүгд хүйсийн шилжилттэй холбоотой даавар хэрэглэхийг хүсдэггүй.

→ Сэдэв 4-т 
ү й л ч л ү ү л э г ч и й н 
бүртгэлийн систем болон 
эмнэлэгийн орчинд 
хүний нэр, хүйс, төлөөний 
үгийг   зөв хэрэглэх талаар 
практик зөвлөмжийг 
мөн оруулсан.
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ЭХ СУРВАЛЖ

Транс болон хүйсийн олон янз байдал бүхий залуучууд зарим 
нийтлэг нэр томъёоны талаар ярьж буй Австралийн видео: https://
trans101.org.au/video1.html 

Хүйс, жендэр, трансжендэр нэр томьёо, трансфоби ба ялгаварлан 
гадуурхалт, хамгаалалтын хүчин зүйл, дэмжлэг зэргийг багтаасан 
сургалтын хөтөлбөртэй “транс хүмүүсийг дэмжих” үнэгүй онлайн 
101 сургалт, Gender Minorities Aotearoa. Олон Улсын Цагаачлалын 
Байгууллагын ЛГБТИ сургалтын багцын нэг хэсэг болох ЛГБТИ толь 
бичиг https://lgbti.iom.int/sites/default/files/LGBTI_Glossary_2017.
pdf

Транс 101: Транс үгсийн тайлбар ба тэдгээрийг хэрхэн ашиглах 
талаар толь бичиг, Gender Minorities Aotearoa, Wellington New 
Zealand, 2020. Уугуул Te Reo Māori хэллэгүүд багтсан: https://
genderminorities.com/database/glossary-transgender/ 

Хүйсийн Unicorn гэдэг нь тухайн хүн өөрийн хүйс, хүйсийн 
илэрхийлэл, төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйс, болон хайр сэтгэл, бие 
махбодийн хувьд бусад хүнд татагдах тухай (хэрэв боломжтой 
бол): https://transstudent.org/gender/ тайлбарлахад ашиглаж болох 
багц юм. Япон, Кхмер, Тайланд хэлний орчуулгатай.

“Language” цахим гарын авлага, Transhub, Australia: https://www.
transhub.org.au/language 

Хүйсийг эрх зүйн хүрээнд хүлээн зөвшөөрөх: Азийн орнуудын 
эрх зүй, бодлогын тойм. НҮБХХ ба APTN. 2017. https://weareaptn.
org/2018/02/06/legal-gender-recognition-multi-country-legal-policy-
review-asia/

28Шинэчлэл рүү чиглэсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ



29



30Шинэчлэл рүү чиглэсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ

Цөөнхийн стресс 
ба сэтгэцийн 
эрүүл мэнд, 
амьдралын 
чанар
2.1 Сэтгэцийн эрүүл мэндэд үзүүлэх цөөнхийн стресс ба 
сэтгэц-нийгмийн нөлөөлөл

2.2 Бүсийн транс хүмүүсийн сэтгэцийн эрүүл мэнд болон 
амьдралын чанарын түвшин 

2.3 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ

2 
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Сэдвийн 
зорилго

Транс хүмүүсийн сэтгэцийн эрүүл мэнд, 
амьдралын чанарт үзүүлэх цөөнхийн 
стрессийн үр нөлөөг ойлгох.

Үйлчлүүлэгчийн ЭМТҮ авах үндсэн шалтгаан 
нь тухайн хүний хүйс болон хүйсийн 
шилжилттэй холбоотой гэж урьдчилан 
таамаглалгүйгээр тэдний сэтгэцийн эрүүл 
мэнд, амьдралын чанарын талаар ярилцах 
аргад суралцах

1
2
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Транс хүмүүс үзэн ядагдаж, үл хүлээн зөвшөөрөгдөж, 
хүчирхийлэл, ажилгүйдэлд өртөж, нийгмээс 
тусгаарлагдаж байна (Health Policy Project, APTN and 
UNDP 2015, Winter et al 2018). Иймээс тэдний дунд 
стресс, сэтгэл хямрах, айдас түгшүүрт автах, ямар ч 
аргагүй байдалд орох, өөрийгөө гэмтээх, амиа хорлох 
бодол болон оролдлогын түвшин өндөр байдаг. 

Хүйсийн цөөнхийн стресс ба түүнийг даван туулах 
загварчлалд (Testa et al, 2015) эрүүл мэндийн эдгээр 
сөрөг үр дагавар нь транс хүмүүсийн туулдаг өвөрмөц 
стрессээс үүдэлтэй гэдэг санал дэвшүүлсэн. Эдгээр 
нь транс хүмүүст шууд (жиш: сэтгэцийн эрүүл мэнд 
муу байх) эсвэл шууд бусаар сөргөөр нөлөөлж, ЭМТҮ 
авахаас зайлсхийхэд хүргэдэг. Үүнтэй зэрэгцэн 
хамгаалалтын хүчин зүйлс (бусад транс хүмүүстэй 
холбогдох, гэр бүл, олон нийтийн дэмжлэг авах гэх 
мэт) нь хувь хүний даван туулах чадварыг дэмжих 
замаар эдгээр сөрөг нөлөөллийг бууруулдаг байна 
(Veale et al, 2019; Radix et al 2017).

2.1
Сэтгэцийн эрүүл мэндэд 
үзүүлэх цөөнхийн стресс 
ба сэтгэц-нийгмийн 
нөлөөлөл
Сүүлийн жилүүдэд трансжендэр 
хүмүүст нөлөөлж буй сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн тэгш бус байдлын 
талаарх судалгааны ажлын гол чиглэл 
трансжендэр хүйсийн баримжааг 
сэтгэцийн хувьд эрүүл биш гэж үзэх 
эмгэг судлалын загварчлалаас нийгэм, 
орчны гадуурхал нь тэдний сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн хувьд сөрөг үр дагаварт 
хүргэж байгаа талаар ойлгох чиглэлд 
шилжээд байна. 

ХАМГААЛАХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСЭРҮҮЛ МЭНДИЙН СӨРӨГ ҮР ДАГАВАР

ХАМГААЛАХ ХҮЧИН ЗҮЙЛС

Сэтгэл хямралын төвшин өндөр байх

Айдас түгшүүрт автах төвшин өндөр байх

Ямар ч аргагүй байдалд орох төвшин өндөр байх

Амиа хорлох бодол болон оролдлогын төвшин өндөр

Амиа хорлох бодол болон оролдлогын төвшин өндөр

Бусад транс хүмүүстэй холбоо тогтоох

Гэр бүлтэй холбоо тогтоох

Олон нийттэй холбоо тогтоох

Нийгэм соёлийн дэмжлэг
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Ази Номхон далайн Транс эрүүл мэндийн 
Төлөвлөгөө нь гутаан доромжлох, ялгаварлан 
гадуурхах, нийгмээс тусгаарлах, гэр бүлээс үл 
хүлээн зөвшөөрөх зэргийн транс хүмүүсийн 
сэтгэцийн эрүүл мэнд, амьдралын чанарт үзүүлж 
болзошгүй нөлөөг тодорхойлсон. Түүнчлэн бүсийн 
транс хүмүүсийн сэтгэцийн эрүүл мэндийн онцлог 
хэрэгцээнд анхаарал хандуулахгүй байгааг мөн 
тэмдэглэсэн байна. Транс хүмүүс өөрсдийн 
сэтгэцийн эрүүл мэнд, сайн сайхан амьдралыг 
дэмжих зорилгоор транс олон нийтийн хэрэгцээнд 
нийцсэн үйлчилгээг бий болгохоор нөлөөллийн 
ажлуудыг хийсээр байна.  

APTN нь Непал, Вьетнам, Тайланд, Индонезийн 
транс хүмүүсийн эрүүл мэнд, түүний дотор 
сэтгэцийн эрүүл мэндийг судлах анхны 
транс олон нийтийн төлөөллөөр удирдуулсан 
Зорилтот хүн амын судалгаа болон 
нөлөөллийн ажил төслийг саяхан хэрэгжүүлж 
дуусгасан (Fisk and Byrne 2020). Судалгаанд 
бүлгийн ярилцлага болон гол мэдээлэгчтэй 
ярилцлага хийж, орон бүрт 250 транс 

хүмүүсийг хамруулж мэдээлэл цуглуулсан. 
Олон нийтийн төлөөлөл 1000 транс хүнийг 
хамруулсан энэхүү судалгаагаар сэтгэл 
гутрал, айдас түгшүүрийн шинж тэмдэг 
саяхнаас илэрсэн эсвэл ноцтой шинж тэмдэг 
илэрч байгаа хувь өндөр байсан. Эдгээр нь 
дээрх дөрвөн оронд сэтгэл гутрал, айдас 
түгшүүр илрүүлэх шинжилгээ, оношлогоо бага 
түвшинд байгааг илтгэж байна. Амиа хорлох 
сэдэл, оролдлого их байсан ч мэргэжлийн 
туслалцаа авсан хувь бага байсан. 
Мэргэжлийн зөвлөгөө, сэтгэцийн ЭМТҮ-нд 
хамрагдсан хувь (амьдралын туршид) маш 
бага байсан гэсэн дүгнэлт гарсан.

Транс хүмүүс ХДХВ-ийн халдварын тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэгч эсвэл эмчийн зүгээс 
ялгаварлан гадуурхалтад өртөж байсан 
нь олон транс хүмүүс сэтгэцийн ЭМТҮ 
авч байгаагийн гол шалтгаан болохыг дүн 
шинжилгээ харуулж байна. Транс олон 
нийтэд ээлтэй ЭМТҮ-ний удирдамж, практик 
үйл ажиллагаа дутагдалтай байгаа нь мөн 
тус үйлчилгээг авах боломжийг бууруулж 
байна. Эцэст нь хэлэхэд дээрх дөрвөн 
улсад сэтгэцийн ЭМТҮ авах боломж, тэр 
дундаа энэхүү дэмжлэг маш их хэрэгтэй 
байдаг залуу хүмүүст зориулсан үйлчилгээ 
хангалтгүй байсан. Энэхүү судалгаагаар 
транс олон нийттэй холбоо тогтоосноор 
гарах өөрчлөлтийг харуулсан байна. Непал, 
Индонезид транс олон нийтийн байгууллагын 
гишүүн хүмүүсийн айдас түгшүүр, сэтгэлийн 
хямрал арай бага байсан. Индонези, 
Тайландад өөрөөрөө бахархах хэмжүүрээр 
өндөр үнэлгээ авсан трансжендэр хүмүүсийн 
сэтгэцийн эрүүл мэнд бусад оролцогчдоос 
сайн байсан байна.

2.2
Бүсийн транс хүмүүсийн 
сэтгэцийн эрүүл мэнд болон 
амьдралын чанарын түвшин

Транс байх нь сэтгэцийн өвчин биш 
юм. Сэдэв 3-т дурдсанаар бүсийн 
зарим соёл иргэншилд хүйсийн олон 
янз байдлыг тэмдэглэдэг уламжлал 
бий. Энэ уламжлал нь саяхны боловч 
хуучирсан сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
оношоор хүйсийн олон янз байдлыг 
тайлбарлах явдалтай зөрчилддөг.
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Транс хүмүүс өөрийн мэдэрч буй хүйсээрээ 
амьдрахтай холбоотой асуудал зэрэг янз 
бүрийн шалтгаанаар сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
мэргэжилтнээс дэмжлэг хүсч болно. Гэхдээ хүйсийн 
шилжилттэй холбоотой тусламж үйлчилгээнд 
хамрагдахад сэтгэлзүйн эмчилгээ заавал 
шаардлагагүй юм. 

Ази Номхон далайн транс эрүүл мэндийн 
Төлөвлөгөөнд сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
мэргэжилтнүүдийн зүгээс гэр бүлийнх нь зүгээс 
транс хүний хүйсийн баримжааг өөрчлөхийг 
оролдох, улмаар сизжендэр гэж тодорхойлохыг 
шахах үед ямар хариу үйлдэл үзүүлэх жишээг цохон 
дурьдсан. Иймэрхүү оролдлогыг нотолгоогүй, ёс 
зүйд нийцэхгүй гэж үзэх болсон (WPATH SOC 7, 
хуудас 16). APTN одоогоор Энэтхэг, Шри Ланка, 
Индонези, Малайз гэх Азийн дөрвөн оронд 
“хөрвүүлэх эмчилгээний практик үйл ажиллагаа” гэх 
судалгааны ажлыг хийж дуусаад байна.

→ СЭДЭВ 3-Т ХҮЙСИЙН ШИЛЖИЛТТЭЙ 
ХОЛБООТОЙ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХАД 
ТАВИГДАХ ШААРДЛАГАД СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ 
МЭНДИЙН ОНОШЛОГООНЫ ГҮЙЦЭТГЭЖ ИРСЭН 
ҮҮРЭГ, МӨН ЭНЭ АРГА БАРИЛААС ХОЛДОЖ БУЙ 
ӨНӨӨГИЙН ХӨГЖЛИЙН ТАЛААР АВЧ ҮЗНЭ.

2.3
Сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн тусламж 
үйлчилгээ

Эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд транс 
хүмүүсийн сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
асуудлууд нь цөөнхийн стресс эсвэл сэтгэлийн 
шарх, болон бусад шалтгаанаас үүдэлтэй 
байж болохыг мэддэг байх ёстой. 
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1. Та транс хүмүүсийн сэтгэцийн эрүүл мэнд, амьдралын чанарыг 
сайжруулдаг хамгаалах хүчин зүйлсийг дэмжихэд яаж тусалж чадах 
вэ?
↑Хамгаалах хүчин зүйлс Жишээлбэл: бусад транс хүмүүс болон гэр бүлийн холбоо, олон нийт болон соёлын дэмжлэг 

2. Таны ажил, мэргэжил “хөрвүүлэх эмчилгээ” гэж нэрлэгддэг 
практик үйл ажиллагааны эсрэг нотолгоонд суурилсан, ёс зүйд 
нийцсэн ямар байр суурийг илэрхийлж чадах вэ? 

Өөрийгөө шалгах дасгал

Шинэчлэл рүү чиглэсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ 36
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9 Энэ нь “хөрвүүлэх эмчилгээний практик үйл ажиллагаа” гэж нэрлэгддэг ба эмчилгээний үр нөлөө байдаггүй учраас өөрөөр хүний бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн баримжаа, илэрхийлэл, 
хүйсийн шинж чанарыг өөрчлөх, дарах зорилготой практик үйл ажиллагаа гэж мөн тайлбарладаг.

ДДадал болгох үйлдлүүд
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудлуудыг сэтгэлзүйн цогц үнэлгээний нэг хэсэг 
болгож, айдас түгшүүр, сэтгэл гутрал, өөрийгөө гэмтээх эрсдлийн талаар 
ярилцах, ингэхдээ сэтгэцийн эрүүл мэндийн асуудал нь хүйсийн шилжилттэй 
холбоотой үйлчилгээнд саад болохгүй гэдэг байр суурийг баримтлах.

Үзэн ядалтаар дүүрэн  орчны транс хүмүүст үзүүлэх нөлөөг (жиш: цөөнх 
байх стресс) таньж, ийм орчинд байгаа хүмүүст тохиолдсон зүйлсийг  
баталгаажуулах

Стрессийн шалтгааныг ярилцахдаа трансжендэр хүнийг өөртөө тулгарч буй 
бэрхшээл болон эрүүл мэндийн хэрэгцээ нь тэдний хүйс эсвэл амьдралынх 
нь бусад асуудлуудаас урган гарч байгаа эсэхэд анхаарч өөрөөр нь яриулах. 

Трансжендэр хүний   оролцоо болон зөвшөөрөлтэйгээр, хэрэв боломжтой 
бол сэтгэцийн эрүүл мэндийн аливаа асуудалд байнгын дэмжлэг үзүүлэх 
төлөвлөгөө гаргах.

Трансжендэр хүмүүст олон нийтийн дэмжлэг, транс байдалтай холбоотой 
зөвлөгөө, сэтгэцийн эрүүл мэндийн бусад анхан шатны хэрэгцээтэй байгаа 
үйлчилгээнд хэрхэн хамрагдах талаар мэдээллийг олж, өгөх. 

Хүний хүйсийн баримжаа, илэрхийлэл эсвэл бэлгийн чиг баримжааг өөрчлөх 
зорилготой “хөрвүүлэх эмчилгээний практик үйл ажиллагаа” -нд шүүмжлэлтэй 
ханддаг хамт олон, эрүүл мэндийн мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран 
ажиллах.9
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Эмгэг гэж үзэх 
уламжлалт ойлголтыг 
үгүйсгэх, таниулсан 
зөвшөөрөл ба 
хүйсийн шилжилттэй 
холбоотой ЭМТҮ-ний 
загвар 
3.1 Эмгэг гэж үзэх уламжлалт ойлголтыг үгүйсгэх  - Транс 
байх нь өвчин биш 

3.2 Хүйсийн шилжилтийн ЭМТҮ үзүүлэхэд ашигладаг 
байсан эмгэг гэж үзэх уламжлалт ойлголтыг үгүйсгэсэн 
оношлогоо

3.3 Таниулсан зөвшөөрөл

3.4 Шаардлагатай тусламжийг авахад санаатайгаар 
хүндрэл учруулах (Гейткипин)

3
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Сэдвийн
зорилго

Транс хүмүүст хандах хандлагад хүйсийн 
олон янз байдлыг эмгэг гэж үзэх уламжлалт 
ойлголтын талаар мэдэх

Таниулсан зөвшөөрөл болон хүйсийн 
шилжилтэй холбоотой тусламж үйлчилгээний 
загвар дээрх ойлголтод хэрхэн няцаалт 
болдог талаар ойлголттой болох

1

2
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Харин хүйсийн олон янз байдлыг эмгэг гэж үзэх 
уламжлалт ойлголт нь эсрэгээрээ транс хүн бие 
махбодын хувьд өвчтэй бөгөөд эдгэрэхийн тулд 
эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай гэсэн таамаглал 
юм. 

→ Хүйсийн шилжилтийн эмнэлэгийн тусламжийн 
алхамуудыг 8, 10-р сэдэвт оруулсан ба 11-р 
сэдэвт залуу транс хүмүүстэй холбон оруулсан 
Дааврын эм уух, мэс засал хийлгэх зэрэг нь тухайн 
хүнийг өөрийн мэдэрч буй хүйсээрээ амьдрахад 
дэмжлэг үзүүлэх алхам юм. Үүнийг жирэмсэн хүнд 
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхтэй адилтгаж 
болно. Транс хүнтэй адилаар жирэмсэн хүн бол 
өвчтэй хүн биш юм. Гэсэн хэдий ч хүйсийн шилжилт 
эсвэл жирэмслэлттэй холбоотой эмнэлгийн тусламж 

үйлчилгээ аль алинд нь шаардлагатай. 

Өнгөрсөн зуунд транс хүмүүс хүйсийн шилжилттэй 
холбоотой ЭМТҮ авахаар анх хандах үед хүйсийн 
олон янз байдлыг эмгэг, сэтгэцийн өвчин гэж үздэг 
байв. Транс хүмүүсийг “Хүйсийн тавгүйцэл”, “Хүйсийн 
баримжааны өвчин” болон “транссексуализм” зэрэг 
тодорхой оношоор нэрлэдэг байсан. Энэ сэдвээр 
өнөөгийн хөгжил транс хүмүүсийн хүйсийн баримжааг 
эмгэг гэж үзэх оношлогооноос татгалзаж, хүлээн 
зөвшөөрөхөд чиглэж буй талаар өгүүлнэ.

Энэ хандлага нь транс хүмүүсийн хүйсээ таньж мэдэх 
тухайн хүний түүх бүр тэдний хувьд өвөрмөц байдаг 
бөгөөд тэр бүгд дааврын эм уух, хүйсийн шилжилтийн 
мэс засал хийлгэх шаардлагагүй гэдгийг хүлээн 
зөвшөөрдөг. Транс хүний хүйсийн баримжаанд хүйсийн 
шилжилтийн эмнэлгийн тусламж шаардлагатай гэж 
үзэх, эсвэл хүйсийн шилжилтийн мэс засал хийлгэсэн, 
хийлгээгүйгээс хамаарч хүнийг тодорхойлох зэрэг нь 
эмгэг гэж үзэх хандлага юм. 

Жишээлбэл, урьд нь “мэс заслын дараах (post-op)” 
гэдэг нэр томьёогоор бэлэг эрхтний мэс засал 
хийлгэсэн транс хүмүүс болон мэс засал хийлгээгүй 
хүмүүсийг (“мэс заслын өмнөх (pre-op)” гэж нэрлэдэг 
байсан) хооронд нь ялгадаг байсан. Хүйсээ хүлээн 
зөвшөөрүүлэхийн тулд мэс засал хийлгэхийг 
шаарддаг хууль тогтоомж, бодлогоор үүнийг зөвтгөх 
нь элбэг байсан. Энэ хандлага нь эмчилгээ ба мэс 
заслын алхам хийлгүйгээр транс хүмүүс өөрөө хүйсээ 
тодорхойлох эрхийг баталгаажуулсан Олон улсын 
хүний   эрхийн стандартад нийцэхгүй билээ. Эдгээр 
шалтгааны улмаас эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд 
үйлчлүүлэгчүүдийнхээ тухай ярихдаа ‘post-op’ ба ‘pre-
op’ гэсэн нэр томьёог ашиглахаас зайлсхийх хэрэгтэй.

3.1
Эмгэг гэж үзэх 
уламжлалт ойлголтыг 
үгүйсгэх  - Транс байх 
нь өвчин биш
Хүн төрөлхтний түүхийн бүхий л соёл иргэншилд 

трансжендэр хүмүүс оршин байсаар ирсэн. Зарим 

соёл, түүний дотор энэ бүс нутагт хүйсийн олон 

янз байдлыг дэмжиж байв. Ази болон Номхон 

далайн бүсийн аль алинд нь хүйсийн олон янз 

байдал бүхий хүмүүс хийгээд тэдний гүйцэтгэсэн 

уламжлалт үүрэгт оноосон уугуул нэр томьёо 

байдаг. 
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“Транс-
сексуализм”

1977 ОНЫ ӨВЧНИЙ ОЛОН УЛСЫН 
АНГИЛАЛ БА ХОЛБОГДОХ ЭРҮҮЛ 
МЭНДИЙН АСУУДАЛ (ICD) -Д “ТРАНС-
СЕКСУАЛИЗМ” НЬ ОНОШЛОГООНЫ 
ТУСДАА АНГИЛАЛ БОЛГОЖ ОРУУЛСАН. 

ЭМГЭГ ГЭЖ ҮЗЭХ 
УЛАМЖЛАЛТ ОЙЛГОЛТЫН 
ЭСРЭГ МЭДЭГДЭЛ
 

 
 
2010 ОНД ДЭЛХИЙН ТРАНСЖЕНДЭР 
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МЭРГЭЖЛИЙН 
ХОЛБОО (WPATH)-НООС СЭТГЭЦИЙН 
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ОНОШООР ХҮЙСИЙН 
ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХГҮЙ 
ГЭСЭН БАЙР СУУРЬТАЙ БАЙВ:  

3.2
Хүйсийн шилжилтийн ЭМТҮ 
үзүүлэхэд ашигладаг байсан 
эмгэг гэж үзэх уламжлалт 
ойлголтыг үгүйсгэсэн оношлогоо 
Хүйсийн олон янз байдлыг сэтгэцийн эмгэг гэх анагаах ухааны ангилал нь харьцангуй шинэ юм. 

1977 1980 2010

“Хүйсийн 
баримжааны 
эмгэг”

МӨН 1980 ОНД АМЕРИКИЙН СЭТГЭЛ 
ЗҮЙН НИЙГЭМЛЭГИЙН СЭТГЭЦИЙН 
ЭМГЭГИЙН ОНОШЛОГООНЫ 
СТАТИСТИК ГАРЫН АВЛАГАД (DSM) 
“ХҮЙСИЙН БАРИМЖААНЫ ЭМГЭГ” ГЭЖ 
ОРУУЛСАН БАЙДАГ. 

“ХҮЙСИЙН БАРИМЖАА, ИЛЭРХИЙЛЭЛ 
ЗЭРЭГ ХҮЙСИЙН ШИНЖ ЧАНАР 
НЬ ТӨРӨХӨД ТЭМДЭГЛЭГДСЭН 
ХҮЙСТЭЙ ХЭВШМЭЛ ОЙЛГОЛТЫН 
ДАГУУ ТОХИРОХГҮЙ БАЙХ НЬ 
ХҮН ТӨРӨЛХТНИЙ ТҮГЭЭМЭЛ 
ТОХИОЛДДОГ СОЁЛЫН ЯЛГААТАЙ 
БАЙДЛЫН ҮЗЭГДЭЛ БӨГӨӨД МӨН 
ЧАНАРЫН ХУВЬД ЭМГЭГ ЭСВЭЛ 
СӨРӨГ ЗҮЙЛ ХЭМЭЭН ҮЗЭХ ЁСГҮЙ” 

WPATH-ны 2010 оны 5-р сарын 26-ны 
Эмгэг гэж үзэх уламжлалт ойлголтын 
эсрэг мэдэгдэл
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2011 2013 2019

Сэтгэцийн 
өвчний гутаан 
доромжлолыг 
арилгах

БҮСИЙН ХУВЬД 2011 ОНД 
ФИЛИППИНИЙ СЭТГЭЛЗҮЙН ХОЛБОО 
ТРАНС БОЛОН ЛГБ ХҮМҮҮСТЭЙ 
ЭРТНЭЭС ХАМААРАЛТАЙ БАЙСАН 
“СЭТГЭЦИЙН ӨВЧНИЙ ГУТААН 
ДОРОМЖЛОЛЫГ АРИЛГАХ ДЭЛХИЙН 
САНААЧЛАГЫГ” ДЭМЖСЭН. 

ХҮЙСИЙН 
ТАВГҮЙЦЭЛ

АМЕРИКИЙН СЭТГЭЛ ЗҮЙН 
НИЙГЭМЛЭГИЙН СЭТГЭЦИЙН 
ЭМГЭГИЙН ОНОШЛОГОО НЬ 2013 
ОНД ТРАНС ХҮМҮҮСИЙН ДОТРОО 
МЭДЭРДЭГ/ИЛЭРХИЙЛСЭН ХҮЙС 
БОЛОН ТӨРӨХӨД ТЭМДЭГЛЭГДСЭН 
ХҮЙС ХООРОНДЫН ҮЛ ТОХИРОХ 
БАЙДЛААС ШАЛТГААЛСАН 
СЭТГЭЛЗҮЙН ХЯМРАЛЫГ ОНЦГОЙЛОН 
АВЧ ҮЗСЭН “ХҮЙСИЙН ТАВГҮЙЦЭЛ” 
ГЭСЭН ХУУЧИН НЭР ТОМЬЁО РУУ 
ШИЛЖСЭН. 

ХҮЙСИЙН ҮЛ 
НИЙЦЭЛ

АНАГААХ УХААНЫ АНГИЛЛЫН 
ӨӨРЧЛӨЛТ НЬ ДЭМБ-ЫН ӨВЧНИЙ 
ОЛОН УЛСЫН АНГИЛАЛ БА ЭРҮҮЛ 
МЭНДИЙН ХОЛБОГДОХ АСУУДАЛ 
(ICD) -Д ИЛҮҮ ТОДОРХОЙ ТУСГАГДСАН 
БАЙДАГ. ТУС БАРИМТ БИЧГИЙН 2019 
ОНЫ ХУВИЛБАР 11 (ICD-11)-Т ӨМНӨХ 
ХУВИЛБАР (ICD-10)-Т ТУСГАГДСАН 
“ТРАНССЕКСУАЛИЗМ”, “ХҮЙСИЙН 
БАРИМЖААНЫ ЭМГЭГ” ГЭХ ЗЭРЭГ 
ОНОШИЙГ ӨӨРЧЛӨН “ХҮЙСИЙН ҮЛ 
НИЙЦЭЛ” ХЭМЭЭХ АНГИЛЛЫГ ШИНЭЭР 
ОРУУЛСАН БАЙНА. ХАМГИЙН ГОЛ НЬ 
“ХҮЙСИЙН ҮЛ НИЙЦЭЛ” ОНОШИЙГ 
“СЭТГЭЦИЙН БОЛОН ЗАН ҮЙЛИЙН 
ЭМГЭГ” БҮЛГЭЭС ГАРГАЖ “БЭЛГИЙН 
ЭРҮҮЛ МЭНДТЭЙ ХОЛБООТОЙ НӨХЦӨЛ 
БАЙДАЛ” ГЭСЭН ШИНЭ БҮЛЭГТ 
ОРУУЛСАН ЮМ. 

“ЭНЭ НЬ ТРАНС БОЛОН ХҮЙСИЙН ОЛОН ЯНЗ 

БАЙДАЛД БАГТАХ ХҮЙСИЙН БАРИМЖАА 

НЬ СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ӨВЧНИЙ 

НӨХЦӨЛ БАЙДАЛД ХАМААРАХГҮЙ ГЭДГИЙГ 

НОТОЛЖ БАЙГАА БӨГӨӨД ТЭДНИЙГ ИЙМ 

АНГИЛАЛД ОРУУЛАХ НЬ АСАР ИХ ГУТААН 

ДОРОМЖЛОЛД ХҮРГЭЖ БОЛЗОШГҮЙ ЮМ.”

ДЭМБ / Европын товч мэдээлэл - ICD-
11-ийн хүрээнд трансжендэр эрүүл мэнд, 

2019 
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ХҮЙСИЙН ҮЛ НИЙЦЛИЙН ICD 
ОНОШ  
ДЭМБ-ын ICD-11-ийн насанд тулгуурласан хоёр 
код:

Өсвөр насныхан болон насанд хүрэгсдийн 
хүйсийн үл нийцэл нь тухайн хүний мэдэрдэг 
хүйс ба төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйс хооронд илт 
мэдэгдэхүйц, байнгын үл нийцлээр тодорхойлогддог 
бөгөөд мэдэрч буй хүйсээрээ амьдарч, хүлээн 
зөвшөөрөгдөхийн тулд ихэвчлэн дааврын эмчилгээ, 
мэс засал эсвэл бусад эрүүл мэндийн үйлчилгээгээр 
дамжуулан өөрийн мэдэрч буй хүйсэндээ аль болох 
нийцүүлэх үүднээс хүйсийн шилжилт хийлгэх хүсэл 
төрөхийг хэлнэ. Бэлгийн бойжилт эхлэхээс өмнө 
оношийг тогтоох боломжгүй. Хүйсийн зан үйлийн 
хувилбар хийгээд сонголт нь дангаараа онош тавих 
үндэслэл болохгүй.
HA60 Өсвөр насныхан болон насанд хүрэгсдийн хүйсийн үл нийцэл - 
ДЭМБ ICD-11 

Бага насны хүүхдийн хүйсийн үл нийцэл нь бэлгийн 
бойжилтоос өмнөх насны хүүхдүүдийн мэдэрч/
илэрхийлж буй хүйс нь төрөхөд тэмдэглэгдсэн 
хүйстэй үл нийцэх байдлаар тодорхойлогддог. 
Үүнд төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйснээс өөр хүйстэй 
байхыг маш их хүсэх; хүүхэд өөрийн бэлэг эрхтний 
анатом эсвэл бэлгийн хоёрдогч шинж чанарт 
дургүй байгаагаа урьдчилан хүчтэй илэрхийлэх 
болон/эсвэл мэдэрдэг хүйстэй нь нийцэж буй 
анхдагч болон / эсвэл хоёрдогч бэлгийн шинж 
чанарыг урьдчилсан маш их хүсэх;  мөн төрөхөд 
тэмдэглэгдсэн хүйснээс илүү мэдэрдэг хүйсийн 
нийтлэг үйлдэл хийх, тоглоомоор тоглохыг илүүд 
үзэх зэрэг хамаарна. Хүйсийн зан үйлийн хувилбар 
болон хийх сонголт нь онош тавих үндэслэл 
болохгүй.
HA61 Бага насны хүүхдийн хүйсийн үл нийцэл - ДЭМБ ICD-11

АМЕРИКИЙН СЭТГЭЛ 
ЗҮЙН НИЙГЭМЛЭГИЙН 
СЭТГЭЦИЙН ЭМГЭГИЙН 
ОНОШЛОГООНЫ ХҮЙСИЙН 
ТАВГҮЙЦЛИЙН ОНОШ 
“2013 онд Америкийн Сэтгэл зүйн нийгэмлэгийн 
Сэтгэцийн эмгэгийн оношлогооны статистик гарын 
авлагын (DSM) 5-р хэвлэлд хүйсийн тавгүйцэл 
гэсэн оношийг оруулсан байдаг.10 Эмнэлзүйн чиг 
хандлага “транс хүмүүс гэж хэн бэ” гэдэг асуултаас 
“транс хүмүүсийн мэдэрч болох зүйл” гэдэг ойлголт 
болон нь эерэг алхам болсон гэж үздэг”. 

Сэтгэцийн эмгэгийн оношлогооны статистик гарын 
авлагад (DSM-5) хүүхэд, өсвөр насныхан, насанд 
хүрэгсдийг тусад нь тодорхой шалгуур үзүүлэлтээр 
авч үзсэн хүйсийн тавгүйцлийн ерөнхий оношийг 
тогтоосон.

Энэ нь өсвөр насныхан хийгээд насанд хүрэгсдэд 
тохиолдох хүйсийн тавгүйцэл гэдэг нь хамгийн 
багадаа зургаан сарын туршид мэдэрсэн/
илэрхийлсэн хүйс, төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйс 
хоорондоо үл нийцэх байдлыг тодорхойлдог ба 
дараах шинжийн хамгийн багадаа хоёр нь илэрдэг. 
Үүнд: 

• мэдэрсэн/илэрхийлсэн хүйс хийгээд бэлгийн 
анхдагч ба/эсвэл хоёрдогч шинж чанар (эсвэл 
өсвөр насныханд хүлээгдэж буй бэлгийн хоёрдогч 
шинж чанар) -ын хоорондох үл нийцэх байдал  

• мэдэрсэн/илэрхийлсэн хүйстэйгээ үл нийцэх 
байдал (эсвэл өсвөр насныханд хүлээгдэж 
буй бэлгийн хоёрдогч шинж чанар илрэхээс 
урьдчилан сэргийлэх хүсэл) илэрч байгаа тул 
бэлгийн анхдагч болон/эсвэл хоёрдогч шинж 
чанараасаа ангижрахыг маш ихээр хүсэх

• бусад хүйсийн бэлгийн анхдагч ба/эсвэл хоёрдогч 
шинж чанарыг ихээр хүсэх

• өөр хүйстэй (төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйсээс өөр 
хүйс) байхыг маш их хүсэх
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10 https://www.psychiatry.org/patients-families/gender-dysphoria/
what-is-gender-dysphoria

• өөртэй нь бусад хүйсийн (төрөхөд тэмдэглэгдсэн 
хүйсээс өөр хүйс) хүн мэт харилцахыг маш их 
хүсэх

• бусад хүйсийн (төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйсээс 
өөр хүйс) нийтлэг мэдрэмж, хариу үйлдэлтэй 
гэсэн бат итгэл үнэмшилтэй байх

Нөхцөл байдлын хувьд ноцтой эмнэлзүй бүхий 
сэтгэл хямрал, нийгэм, ажил, бусад чухал үйл 
ажиллагааны чадвараа алдсан үед оношийн 
шалгуурыг хангасан гэж үзнэ. 

Сэтгэцийн эмгэгийн оношлогооны статистик 
гарын авлагад (DSM-5) нь хүүхдүүдийн хүйсийн 
тавгүйцэл гэдэг нь хамгийн багадаа зургаан сарын 
туршид мэдэрсэн/илэрхийлсэн хүйс, төрөхөд 
тэмдэглэгдсэн хүйс хоорондоо үл нийцэх байдлыг 
тодорхойлдог ба дараах шинжээс хамгийн багадаа 
зургаа нь илэрнэ (эдгээрийн аль нэг нь эхний 
шалгуур байх ёстой): 

• өөр хүйстэй байхыг маш их хүсэх эсвэл өөр 
хүйстэй (төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйсээс өөр 
хүйс) байхыг шаардах

• хөвгүүдэд (төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйс) эмэгтэй 
хүн шиг хувцаслах эсвэл дууриахыг маш их хүсэх; 
охидод (төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйс) зөвхөн 
ердийн эрэгтэй хувцас өмсөхийг илүүд үздэг 
бөгөөд эмэгтэйлэг хувцас өмсөхийг хүчтэй 
эсэргүүцдэг

• эсрэг хүйсийн дүрд хувиран эсвэл төсөөлөн 
тоглохыг илүүд үзэх, 

• хэвшмэл ойлголтын дагуу бусад хүйсэнд 
ашигладэг эсвэл холбогддог тоглоом, үйл 
ажиллагааг илүүд үзэх нь хүчтэй байх  

• бусад хүйсийн хүүхдүүдтэй тоглохыг илүүд үзэх

• хөвгүүд (тэмдэглэгдсэн хүйс) ихэвчлэн 
эрэгтэйлэг тоглоом, үйл ажиллагаанаас эрс 
татгалзаж, ширүүн хүчтэй тоглоомоос илт 
зайлсхийдэг; охид (тэмдэглэгдсэн хүйс) ихэвчлэн 
уламжлалт охидын тоглоом, үйл ажиллагаанаас 
илт зайлсхийдэг 

• бэлэг эрхтний анатомид маш хүчтэй дургүйцэх 

• мэдэрдэг хүйсэндээ тохирсон бие махбодын 
бэлгийн шинж чанарыг маш ихээр хүсэх 

Өсвөр насныхан, насанд хүрэгчдэд зориулсан 
оношийн шалгууртай адил энэ байдал нь ноцтой 
эмнэлзүй бүхий сэтгэл хямрал, нийгэм, ажил, бусад 
чухал үйл ажиллагааны чадварын алдагдалтай 
холбоотой байгаа үед оношийн шалгуурыг хангасан 
гэж үзнэ. 
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3.3
Таниулсан 
зөвшөөрөл

Хүйсийн шилжилттэй холбоотой ЭМТҮ-ний “таниулсан 

зөвшөөрлийн загвар” нь эмгэг гэж үзэх уламжлалт 

ойлголтыг эсэргүүцэн, транс хүмүүст шийдвэр гаргах 

эрх мэдлийг нь олгодог.

Энэ нь транс хүмүүст өөрийгөө тодорхойлох, 
мэдлэг, хэрэгцээ, хэн бэ гэдгээ дахин бататгах 
боломж олгодог. Таниулсан зөвшөөрөл нь тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэгчдэд транс хүмүүстэй уян хатан, 
мэдрэмжтэй ажиллах боломжийг мөн олгодог. 

Трансжендэр ЭМТҮ-нд бие даасан байдал гэдэг 
ойлголт нь трансжендэр хүмүүс бүрэн мэдээлэл 
авсны үндсэн дээр өөрсдөө ямар хүйсийн 
шилжилтийн ЭМТҮ авах болон авахгүй байх сонгох 
боломжтой байхыг хэлнэ. Энэ нь дээрх шийдвэрийг 
гаргаж, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах 

үедээ транс байдлыг эмгэг гэж үзэх уламжлалт 
буруу ойлголтоос ангид байна гэсэн үг юм. 

Олон анхан шатны ЭМТҮ үзүүлэгч таниулсан 
зөвшөөрөл авч хүйсийн шилжилтийн даавар 
эмчилгээг эхлүүлж байгаа болон хийж байгаа транс 
хүмүүст дэмжлэг үзүүлж

→  Сэдэв 8-д: Эмнэлзүйн практикт хүйсийн 
шилжилтийн дааврын эмчилгээнд таниулсан 
зөвшөөрөл авах аргыг хэрхэн хэрэглэх талаар илүү 
практик мэдээлэл тусгасан. 

Ерөнхийдөө энэ нь таниулсан зөвшөөрөл өгөх 
чадварт нөлөөлөхүйц сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
асуудал байхгүй бол хүйсийн шилжилтийн даавар 
эмчилгээ эхлэхээс өмнө сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
үнэлгээ заавал хийх шаардлагагүй гэсэн үг юм. 
Хэдийгээр шаардлагагүй боловч транс хүмүүс 
хүйсийн шилжилттэй холбоотой мэргэжлийн 
тусламж үйлчилгээ авах сонголтыг хийж болно.
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Өмнө нь эрүүл мэндийн стандартуудад транс 
хүмүүсээс хүйсийн баримжаа, илэрхийллээ нотолж, 
эмнэлгийн хүйсийн шилжилтийн зааварчилгаа 
болон шалгуурыг хангахыг шаардан, “амьдрал дээр 
турших” зэрэг хязгаарлах саадыг бий болгодог 
байсан.11 

Энэ нь эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд, 
үйлчлүүлэгчдийн хоорондын эмчилгээний 

Шаардлагатай 
тусламжийг авахад 
санаатайгаар хүндрэл 
учруулах (Гейткипин)

харилцаанд нөлөөлдөг. Таниулсан зөвшөөрөл авах 
нь эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд гейткипингийг давж 
ажиллах боломж олгодог. Харин ч үйлчлүүлэгчиддээ 
хийх боломжтой сонголтын талаар ярилцаж, 
анагаах ухааны мэдлэг, эмнэлгийн үйлчилгээний 
талаар мэдээлэл олгож буй, таниулсан зөвшөөрөл 
авах хөтөч нь болдог. Үүнд учирч болзошгүй эрсдэл, 
боломжтой бол тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэх 
талаар тайлбарлах зэрэг багтана. Зарим 
тохиолдолд эмнэлзүйн зохих зөвлөгөө эмнэлгийн 
тусламжийг хойшлуулах, эмийг бага тунгаар эсвэл 
цөөн давтамжтайгаар бичиж өгөх зэрэг байх нь 
бий. Хүйсийн шилжилтийн үйл ажиллагаанд өгч буй 
зөвлөгөөний үндэслэлийг тодорхой хэлэх, хүйсийн 
шилжилттэй холбоотой үйлчлүүлэгчийн санаа зовж 
буй аливаа асуудалд хариулах, шийдвэрийг дахин 
үнэлэх хугацаа тогтох зэргийг чухалчлан анхаардаг.

Гейткипин гэдэг нэр томьёог шаардлагагүй тусламж 
үйлчилгээний хэрэглээг багасгах, тэр дундаа эрүүл 
мэндийн даатгалтай холбоотойгоор үйлчилгээний 
эрэлт их байдаг орнуудад өөр утгаар хэрэглэдэг. Энэ 
тохиолдолд гейткипин нь эрүүл мэндийн нөөцийг 
илүү тэгш хуваарилах, шаардлагагүй эмчилгээ 
хийснээс өвчтөнд учирч болзошгүй хохирлоос 
урьдчилан сэргийлэх ач холбогдолтой.

11  Гейткипин гэдэг нэр томьёог шаардлагагүй тусламж 
үйлчилгээний хэрэглээг багасгах, тэр дундаа эрүүл мэндийн 
даатгалтай холбоотойгоор үйлчилгээний эрэлт их байдаг 
орнуудад өөр утгаар хэрэглэдэг. Энэ тохиолдолд гейткипин нь 
эрүүл мэндийн нөөцийг илүү тэгш хуваарилах, шаардлагагүй 
эмчилгээ хийснээс өвчтөнд учирч болзошгүй хохирлоос урьдчилан 
сэргийлэх ач холбогдолтой.

3.4

“Gatekeeping” (Гейткипин) гэдэг нь транс олон нийт 

ЭМТҮ авахад шударга бус байдлаар саад бэрхшээл, 

хүндрэл учруулж байгааг тодорхойлдог транс 

хүмүүсийн хэрэглэдэг нэр томьёо юм.
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Австралийн TransHub вэбсайтад транс, хүйсийн олон янз байдал бүхий 
хүмүүст гейткипин яаж тохиолддог зарим жишээг оруулжээ: 
https://www.transhub.org.au/gatekeeping?rq=Gatekeeping 

1. Дээрх холбоос дээр өгөгдсөн жишээг уншаарай.

2. Эдгээр жишээнүүдээс танай улс оронд тохиолддог уу?

3. Гейткипингийн талаар санаа зовинож байгаа үйлчлүүлэгчид та 
ямар хариу өгөх вэ?

Өөрийгөө шалгах дасгал:
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Дадал болгох үйлдлүүд

Эх сурвалж

Транс байх нь сэтгэцийн болон бие махбодын өвчин биш бөгөөд ДЭМБ-ын ICD-11 
ангилалд “хүйсийн үл нийцэл” онош нь хүйсийн олон янз байдал нь сэтгэцийн эмгэг 
биш гэдгийг тусгайлан баталсан талаар мэдлэг, мэдээллийг түгээх

Транс хүнийг ямар эмнэлэгийн тусламж авснаар нь үндэслэн тодорхойлдог “pre-
op”, “post-op” гэх мэт нэр томьёог хэрэглэхээс зайлсхийх. Үүнийг хувийн мэдээлэл 
гэж үзэх ёстой бөгөөд эдгээр мэдээллийг бусдад өгөх эсэхийг үйлчлүүлэгч өөрөө 
шийднэ. 

Хүйсийн шилжилтийн ЭМТҮ-нд  таниулсан зөвшөөрөл авах нь эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ үзүүлэгчдэд хэрхэн транс хүмүүстэй тэдний хүйсийн шилжилтийн 
зорилгод нийцүүлэн уян хатан байх боломжийг олгодог талаар авч үзэх.

Үйлчлүүлэгч болон хамт олонтойгоо транс хүмүүсийн ЭМТҮ авах замд шаардлагагүй 
саад бэрхшээл, хүндрэл учруулахгүйн тулд юу хийх хэрэгтэй талаар ярилцаж байх. 

Дааврын эмчилгээг эхлүүлэх “таниулсан зөвшөөрөл”-н протокол 
болон бусад эх сурвалж, 2020 оны 8-р сар, Equinox Gender Diverse 
Health Centre, https://equinox.org.au/resources/

Гейткипин-н талаарх материал, TransHub: https://www.transhub.
org.au/gatekeeping?rq=Gatekeeping ]

ДЭМБ / Европын товч мэдээлэл - ICD-11-ийн хүрээнд 
трансжендэр эрүүл мэнд: https://www.euro.who.int/en/health-
topics/health-determinants/gender/gender-definitions/whoeurope-

brief-transgender-health-in-the-context-of-icd-11 

Дэлхийн Трансжендэр Эрүүл Мэндийн Мэргэжлийн Холбоо 
(WPATH)-ны Эмгэг гэж үзэх уламжлалт ойлголтын эсрэг мэдэгдэл, 
2010 оны 5-р сарын 26. https://www.wpath.org/policies 

Эмгэг гэж үзэх уламжлалт ойлголтын эсрэг AusPATH-н мэдэгдэл, 
2020 оны 9-р сарын 19. https://auspath.org/auspath-support-
for-the-world-professional-association-for-transgender-healths-
statement-on-de-psychopathologization-of-gender-variance/
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Хүртээмжтэй, аюулгүй 
орчныг бүрдүүлэх нь

4.1 Ерөнхий зарчим

4.2 Эмнэлэгийн орчин

4.3 Нэр, хүйсийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

4.4 Биеийн эмзэг хэсгүүдийн талаар ярилцах

4.5 Шаардлагагүй, түрэмгий асуултаас зайлсхийх

4.6 Үзлэг хийх

4.7 Орлуулах дасгалууд

4 
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Сэдвийн 
зорилго

эмнэлгийн орчин

үйлчлүүлэгчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
цуглуулах захиргааны үйл ажиллагаа ба 
тогтолцоо 

биеийн хэсгүүдийн талаар ярилцах эсвэл 
үзлэг хийх

1
2
3

Трансжендэр үйлчлүүлэгчдэд зориулсан 
хүртээмжтэй, аулгүй орчныг бүрдүүлэх
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Ерөнхий 
зарчим

4.1

Хүн хүйсийн баримжаагаа өөрөө 
тодорхойлдог бөгөөд үйлчлүүлэгч 
тань өөрийнхөө хүйсийн асуудалд 
мэргэжилтэн нь юм.

Үйлчлүүлэгчийн 
хүйсийг хүндэтгэх, 
өөрийгөө болон 
бие махбодио 
тодорхойлоход 
ашиглаж буй 
нэр, хүйс заасан 
төлөөний үг, нэр 
томьёог нь хэрэглэх

Асуудлыг 
шийдвэрлэх, эсвэл 
өөр хүйсийн хүнд 
ихэвчлэн хийдэг 
эмчилгээг хийхдээ 
үйлчлүүлэгчийн 
хүйсийн баримжааг 
баталгаажуулах 
дээр онцгой 
анхаарал тавих.

Транс үйлчлүүлэгчидтэй 

ажиллахад үйлчилгээ 

үзүүлэгчид болон бусад 

эрүүл мэндийн ажилтнууд 

дагаж мөрдөх ерөнхий 

хоёр үндсэн зарчим 

байдаг.

→

БАТАЛГААЖУУЛАХХҮНДЭТГЭХ  +
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Эмнэлгийн хүлээлгийн танхимд дэмжих бүлгүүдийн 
талаарх мэдээлэл, тухайн газрын транс олон 
нийттэй холбоотой үйл ажиллагаануудын талаарх 
мэдээллийг байршуулахад тохиромжтой.

Транс олон нийтийг дэмжсэн байр суурь тодорхой харагдахгүй байгаа нөхцөлд ээлтэй бус 
газар гэж ойлгогдож болзошгүй. Тараах материал, бүх хүйсийн хүмүүст ээлтэй бүртгэлийн 
хуудас, бүх хүйсийн хүмүүст зориулагдсан орчин бүрдүүлсэн байх гэх мэт энгийн зүйлс том 
өөрчлөлт авч ирдэг. Тухайлбал:

Эмнэлэгийн орчин

4.2

Эмнэлгийн орчин хийгээд цахим мэдээлэл 
нь транс үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй, аюулгүй 
сэтгэгдэл төрүүлэх нь чухал юм. Сэдвийн 
төгсгөлд болон бусад сэдвүүдэд байгаа эх 
сурвалжуудад хүйсийн олон янз байдлыг 
дэмжсэн сурталчилгаа эсвэл транс олон 
нийтийг хамруулсан эрүүл мэндийг дэмжих 
зарим кампанит ажлуудын мэдээлэл багтсан 
болно.

ТРАНС ХҮМҮҮСТ ЭЭЛТЭЙ ЭМНЭЛЭГ

хүйсээр ялгаагүй, хэн 
бүхэн ашиглаж болох 
ариун цэврийн өрөө 
эсвэл

ариун цэврийн өрөөний 
доторх суултуурын 
ялгааг харуулсан 
тэмдэг (жишээ нь босоо 
шээлтүүрийн дүрс/эсвэл 
суултуурын дүрс гэх мэт)  

үйлчлүүлэгчид хүйсийн 
баримжаагаа суурилан 
өөрт тохирсон ариун 
цэврийн өрөөг сонгох 
боломжтой гэдгийг 
тодорхой байлгах 
хэрэгтэй бөгөөд     

хүйс заасан ариун 
цэврийн өрөөтэй 
тохиолдолд, нярай 
хүүхдийн живх солих 
тавцан болон тусгай 
хогийн сав, сарын 
тэмдгийн үеийн 
хэрэглэлүүдийг эрэгтэй, 
эмэгтэй аль аль 
ариун цэврийн өрөөнд 
байрлуулах хэрэгтэй.

Toilet seat by Mohammad Iqbal .
Urinal by The Icon Z from the Noun Project 
from the Noun Project

Toilet sign by Ian Rahmadi Kurniawan from 
the Noun Project

Changing Station by Yu luck from the Noun 
Project
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Хүйсийг нь асууж, хэрэглэх нь эхэндээ хачин 
санагдаж болох ч дадал болгох тусам илүү хялбар 
болдог. Зөвхөн транс гэж таамаглаж байгаа 
үйлчлүүлэгчээс бус бүх үйлчлүүлэгчээс нэр, хүйсийг 
асуух. Жишээлбэл:

• “Бид бүх үйлчлүүлэгчээс эдгээр дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг асуудаг. Таньтай харилцахдаа 
хэрэглэх нэр болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
энд бөглөнө үү.”     

• Манай бүсийн эрүүл мэндийн байгууллагууд 
дийлэнхдээ маш их ачаалалтай ажилладаг тул 
үйлчлүүлэгчтэй харилцахад тэдний нууцлалыг 
хамгаалах боломж хязгаарлагдмал байдаг. 
Дахин хэлэхэд бүх үйлчлүүлэгчээс ижил асуулт 
асууж, хүйсийг лавлах замаар тус харилцан 
яриаг хэвшмэл болгох нь транс үйлчлүүлэгчдэд 
илчлэгдсэн мэдрэмж бага төрүүлдэг.

• Бүх ажилтнуудын нэрийн хуудас, нэрийн тэмдэг 
болон имэйлийн гарын үсэг хэсэгт хүйс заасан 
төлөөний үгийг нь нэмж оруулах талаар бодолцож 
үзээрэй.     

Үйлчлүүлэгчийн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг цуглуулах

Нью-Йорк дахь Каллен-Лорде Нийгмийн эрүүл 
мэндийн төвөөс Төлөөний үг чухал! аяныг 
зохион байгуулсан нь, илүү тохь тухтай, аюулгүй, 
хүндэтгэлтэй эмнэлгийн уур амьсгалыг бий болгох 
санаачилга байв.12  Наалддаг цаас, тэмдэг, нэрийн 
хуудас дээр хүйс заасан төлөөний үгээ бичиж зүүсэн 
ажилтнуудаас гадна үйлчлүүлэгчдэд төлөөний үгээ 
бичиж болох наадаг цаас, нэрийн тэмдэг угтах 
ширээн дээр байх хэрэгтэй. Энэ нь мөн өмнөх 
уулзалтаас хойш үйлчлүүлэгчийн хүйс заасан 
төлөөний үг нь өөрчлөгдсөн эсэхийг ажилтнууддаа 
мэдэгдэх энгийн арга юм. 

Тайланд болон энэ бүсийн зарим оронд хэн нэгний 
нэрийг орлуулахад хүйс заасан төлөөний үг 
хэрэглэдэггүй. Жишээлбэл, Тайландын харилцан 
ярианд he (เขา) эсвэл she (เธอ, หลอ่น) -ийг ашиглахын 
оронд хүйсийн хувьд төвийг сахисан төлөөний 
үгийг เค้า гэх мэтээр хэрэглэх нь элбэг байдаг. Ийм 
тохиолдолд үйлчлүүлэгчдээс ямар хүйс заасан 
төлөөний үг илүүд үздэгийг асуух биш, харин 
хүйсийн тэмдэглэгээгээ хууль ёсны дагуу өөрчлөх 
боломжгүй байсан ч гэсэн ямар төрлийн хүйсийн 
тэмдэглэгээг ашиглахыг хүсч байгааг тодруулах нь 
зүйтэй болов уу.

Нэр, хүйсийн 
дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл

4.3

Транс хүмүүсээс тэдний нэр, хүйсийг асууж 
хэвших нь тэдэнд аюулгүй байдлыг хялбархан 
мэдрүүлэх сайн арга юм.

12 Callen-Lorde Олон нийтийн эрл мэндийн тв:: https://callen-lorde.org/transhealth/
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Бүсийн зарим орнуудад хүмүүс гэрлэх хүртлээ эцэг 
эхтэйгээ амьдрах нь хэвийн үзэгдэл юм. Иймд 
олон транс хүмүүс гэр бүлийн орчиндоо эмнэлэгт 
бүртүүлснээс өөр нэр хэрэглэдэг байх магадлалтай 
юм. Эмнэлэгийн маягт, хүснэгтэд хүмүүс тодорхой 

Үйлчлүүлэгч өөр нөхцөл 
байдалд өөр нэр ашигладаг 
эсэхийг тодруулах

Шинэ хүйс заасан төлөөний 
үг ашиглан дасгал хийх

нэр, хүйс заасан төлөөний үгийг өөр орчинд ашиглаж 
болох эсэх, ямар нөхцөлд өөр нэр, төлөөний үг 
ашиглах эсэх мэдээлллийг мөн оруулах хэрэгтэй 
(жишээлбэл, утсаар ярих, гэрийн хаягаар захидал 
илгээх, эсвэл хүлээлгийн өрөөнөөс дуудах үед).

 Бидэнтэй хуваалцсан хувийн мэдээллийг өөртэй 
чинь харилцах бүх тохиолдолд ашиглаж болох 
уу? Хэрэв үгүй бол ямар нөхцөлд өөр нэр, хүйс 
ашиглах шаардлагатайг бидэнд мэдэгдээрэй.

she 也dia
“Сүүлийн уулзалтаар бид түүний тестостероны 
тунг нэмэгдүүлэх талаар ярилцсан. Тэр уулзалтаас 
өмнө цусны шинжилгээ хийлгэсэн. Бид түүний 
тестосероны түвшинг ярилцаж, ямар шийдвэр 
гаргахыг нь харж болно. ”

Та үйлчлүүлэгчийн хүйс заасан төлөөний үг, 
дуудуулах тохиромжтой нэрийг тогтмол бөглүүлдэг 
ч гэсэн танд тийм мэдээлэл нь бэлэн байхгүй байх 
үе тохиолдож болно. Эдгээр тохиолдолд хүний   
хүйсийг буруу дуудахаас сэргийлэн таахгүй байсан 
нь дээр юм.

 Юуг ч өөрөө тааж болохгүй бөгөөд, хүмүүсийн 
хувийн мэдээллийг байнга өөрөөс нь асуух/ 
эсвэл хүйс заасан үг, хэллэгийг ашиглахаас 
зайлсхийх нь зүйтэй.   

Заримдаа үйлчлүүлэгч буруу хүйсийн төлөөний 
үгээр дуудуулсандаа ихэд бухимдах тохиолдол 
байх бөгөөд энэ нь тухайн хүний туулж буй бусдаас 
ирдэг олон бичил дайралтын нэг гэж ойлгогдох 
нь бий. Тайвшрахыг хичээхээс гадна үйлчлүүлэгч 
бухимдсан тохиолдолд өөртөө тусгаж авахгүйг 
хичээгээрэй.

Хүйс заасан төлөөний үгийг бие даан эсвэл өөр хэн 
нэгэнтэй хамт дадлага хийн ашиглах нь зуршил 
болоход тусалдаг, ялангуяа тус төлөөний үгийг урьд 
өмнө нь хэрэглэж байгаагүй бол тун хэрэгтэй.

 Хэрэв та буруу хүйс заасан төлөөний үгээр 
ихэвчлэн дуудчихдаг үйлчлүүлэгчтэй бол, эсвэл 
шинэ төлөөний үгэнд дасаж байгаа бол уулзалтын 
өмнө өөртөө сануулга бичих эсвэл зөв төлөөний 
үг ашиглах дасгал урьдчилж хийгээрэй.  

Өөр нэг сонголт бол уулзалтын өмнө тэмдэглэлээ 
хянан, зөв   нэр, төлөөний үгийг ашиглан 
чангаар унших явдал юм. Жишээлбэл, хэрэв 
та хүйс заагаагүй төлөөний үгийг нонбайнари 
үйлчлүүлэгчид ашиглахаа мартах эрсдэлтэй гэж 
үзвэл тэмдэглэлээ доорх байдлаар чангаар уншиж 
өөртөө сануулж болох юм.
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也
Иргэний үнэмлэх дээрх дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл нь таны эмнэлгийн 
бүртгэлтэй таарахгүй байх үед
Трансжендэр үйлчлүүлэгчдэд иргэний үнэмлэх 
дээрх нэр, хүйсийг нь ашиглах шаардлагатай 
нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд шалтгааныг нь 
тайлбарлаж хэлээрэй.

Ази, Номхон далайн бүсийн ихэнх оронд транс 
хүмүүс өөрсдийн хүйс, нэрээ өөрчлөх боломжгүй 
байдаг (НҮБХХ ба APTN 2017). Иймээс бичиг баримт 
дээр нь төрөхөд тэмдэглэгдсэн нэр болон хүйс нь 
бичигдсэн байдаг гэсэн үг юм. 

Эдгээр нь ердийн асуулт эсвэл харилцан ярианд хэрэглэж 
болох хүйс заагаагүй хувилбаруудын зарим жишээ юм.

Хүйс заагаагүй асуулт/өгүүлбэр    
  Би танд яаж туслах вэ?

  Та надтай хамт яваарай.

  Үйлчлүүлэгч эмчид үзүүлэхээр хүлээж байгаа  
        эсвэл Др Тангийн үйлчлүүлэгч ирсэн. 

  Хэрэв та алдаа гаргасан бол товчхон уучлалт гуйж, алдаагаа засаад дараа нь үргэлжлүүлээрэй.  

Эх сурвалж: ЛГБТ үндэсний эрүүл мэндийн боловсролын төв. 2020 он.

 Бүх ажилтнуудыг “Та иргэний үнэмлэх дээрх 
нэр болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
бидэнтэй хуваалцахыг хүсч байна уу?” гэж асууж 
хэвшүүлээрэй.   

 Хэрэв үйлчлүүлэгчийн нэр, хүйс нь тэдний 
даатгал, эрүүл мэндийн дэвтэр дээрх нэр, 
хүйстэй таарахгүй бол өөр нэр ашигласан 
эсэхийг асуугаарай.  

 Дэлгэрэнгүй мэдээллийг шалгахын тулд хэвлэх 
эсвэл дэлгэцээр харах сонголттой байх нь зарим 
хүмүүсийн хувьд хувийн мэдээллээ нууцлахад 
хэрэгтэй байж болох юм.  

Тухайн хүний   иргэний үнэмлэх нь таны 
үйлчлүүлэгчийн бүртгэлтэй таарахгүй байгаа 
тохиолдолд   төрсөн он, сар, өдөр, хаяг гэх мэт бусад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг нь нягталж болох юм.

they
Хүйс заасан асуулт/өгүүлбэр
  Хатагтай би танд яаж туслах вэ?

  Ноён Хан, надтай хамт яваарай.

  Тэр эмэгтэй эмчид үзүүлэхээр хүлээж байна.
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ЭМТҮ үзүүлэгч эдгээр нэр томьёог ашиглах 
нь тэд транс үйлчлүүлэгчээ хүндэтгэж буйг 
илтгэж, мэргэжлийн харилцаанд итгэх итгэлийг 
нэмэгдүүлдэг.

Транс хүмүүст бие махбодоо дүрслэхдээ хэрэглэх 
нэр томъёог олон аргаар илэрхийлэх боломжтой 
байдгаас алийг нь илүүд үзэж байгааг тодруулна.  

→ Жишээлбэл, энэ нь үйлчлүүлэгчийн хувийн 
мэдээлэлтэй өвчтөний түүх, хяналтын карт, эсвэл 
бэлгийн амьдралын түүхийг цуглуулах үед гэх мэт 
(Сэдэв 6-д дэлгэрэнгүй оруулсан).  

Энэ нь ихэнх транс хүний   хувьд эмзэг асуудал байх 
магадлалтай гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Учир нь 
транс хүний биеийн гадна байдалд үндэслэн хүйсийг 
нь буруу тодорхойлох явдал элбэг тохиолддог.

Хүйс заагаагүй нэр томьёог ашиглах нь транс 
үйлчлүүлэгчийн биеийн зарим хэсгийн талаар ярих 
үеийн таагүй мэдрэмжийг бууруулахад туслах сайн 
арга юм. Зарим жишээг доор жагсаав. Эдгээр 
хэллэгийг тухайн өвөрмөц анатомитай хүний   
хүйсийг таамаглалгүйгээр биеийн хэсгүүдийн 
талаар ярихад ашиглаж болно.

Эх сурвалж: Транс-ээлтэй клиникийн хэл, TransHub13

Биеийн эмзэг хэсгүүдийн 
талаар ярилцах

4.4

Ихэнх транс хүмүүс биеийнхээ зарим 
хэсгийг, ялангуяа бэлэг эрхтэн эсвэл 
бэлгийн хоёрдогч шинж чанараа 
хүйсийн баримжаатайгаа нийцсэн 
үгсийг сонгон дүрсэлдэг. 

Ашиглахад зохистой:  Жишээ нь:   Хэрэглэхээс зайлсхийх:

_______________ тай хүн

_______________ тай хүмүүс

_______________ тай хэн нэгэн

_______________ байгаа хүн

_______________байгаа хүмүүс

_______________байгаа хэн нэгэн

_______________ тохиолдож болно

_______________ эхлэж болно

_______________ танд тохиолдож магадгүй

_______________ тай эрэгтэйд

_______________ тай эрэгтэйчүүдэд

_______________ эрэгтэй биетэй хүн

_______________ байгаа эмэгтэй 
_______________  байгаа эмэгтэйчүүд 
_______________ эмэгтэй биетэй хүмүүс

_______________ тохиолдолд эмэгтэйчүүд

_______________Эрчүүдийн халзан болох нь 
_______________эмэгтэйчүүдэд тохиолдож магадгүй

Хэрвээ түрүү булчирхайтай хүнд 
шээсний сувгийн асуудал байгаа 
бол эмчтэйгээ зөвлөлдөх нь 
зүйтэй.

ББид умайн хүзүү байгаа хүн бүрийг 
умайн хүзүүний шинжилгээнд орохыг 
зөвлөдөг.

Жирэмснээс хамгаалах эм хэрэглээгүй 
тохиолдолд жирэмслэх магадлалтай. 
Бэлгийн бойжилтоос хойш үсний уналт 
хэзээ ч эхлэж болно. Таньд гаж нөлөөтэй 
холбоотойгоор таталт өгч магадгүй.

13 Энэхүү эх сурвалжийг Канадын Trans Care BC компани боловсруулж, Австралийн TransHub, NSW -ийн зөвшөөрлөөр оруулсан. 2021 оны 
4 -р сарын 16 -нд хандсан: https://static1.squarespace.com/static/5d8c2136980d9708b9ba5cd3/t/5fc9a8282f5dbb44b77798d1/1607051305514/
Trans+Affirming+Clinical+Language+Guide_Final.pdf 

ХҮЙС ЗААГААГҮЙ НЭР ТОМЬЁО
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Ашиглахад зохистой:  Жишээ нь:   Хэрэглэхээс зайлсхийх:

Транс хүнээс “Чи яагаад транс юм бэ?” гэж асуух 
эсвэл “Чи яагаад эмэгтэй хүн (эсвэл эрэгтэй 
хүн) байхыг хүсдэг вэ?” гэх зэрэг асуух нь тухайн 
транс хүн хүйсийнхээ талаар андуурч байж магад, 
эсвэл бусдыг хуурах гэж оролдож байна гэсэн 
санааг төрүүлэхүйц сонсогддог. Эдгээр хэвшмэл 
ойлголтууд нь транс хүмүүсийн өөрийн хүйсийн 
баримжааг тодорхойлох, хүлээн зөвшөөрөгдөх 
эрхийг үгүйсгэдэг. Хэрэв бэлгийн харьцаатай 
холбоотой асуулт асуух эсвэл яриа өрнүүлэх нь 
тухайн хүнд тааламжгүй бөгөөд зохисгүй мэдрэмж 
төрүүлж байгаа бол бэлгийн дарамтад тооцогдож 
болзошгүй.

Эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд дээрх асуултуудын 
заримыг эсвэл бүгдийг асуух шаардлагатай байдаг 
хууль ёсны шалтгаанууд байдаг. Жишээлбэл, эдгээр 
мэдээллийн зарим хэсгийг үйлчлүүлэгчийг хүйсийн 
шилжилтийн мэс заслын тусламж үйлчилгээнд 
илгээх зорилгоор бэлэн байдлын үнэлгээ хийх, эсвэл 
үйлчлүүлэгчид урьдчилан сэргийлэх илрүүлэлт 
шаардлагатай байгаа эсэхийг тодорхойлохын тулд 
урьд нь хийсэн мэс заслын талаар асууж болно.

Гэсэн хэдий ч эдгээр асуултыг бусад хүмүүс зүй 
бусаар асуусаар ирсэн тул транс хүмүүс дээрх 
мэдээллийг өгөхөөс татгалзаж магадгүй юм. 
Тиймээс эдгээр мэдээлэл яагаад шаардлагатай, 
энэ мэдээллийг хэнд хуваалцах талаар тайлбарлах 
нь үйлчлүүлэгчийн хувийн нууцыг хүндэтгэж байгаа 
гэсэн итгэлцэл үүсэхэд тустай.

Ийм асуулт тавих хэрэгцээг тухай бүрт нь 
тодорхойлж, хариугаа эмнэлгийн бүртгэлд хадгалж, 
транс хүнээс ижил мэдээллийг дахин дахин асуухгүй 
байх хэрэгтэй. Хэт хувийн мэдээлэлд зөвхөн 
зайлшгүй хэрэгцээтэй хүмүүс нэвтэрч болохоор 
хязгаарлаж, хувийн бүртгэлийг захиргааны бүртгэл 
мэдээллээс тусад нь хадгалах хэрэгтэй.

Шаардлагагүй, түрэмгий 
асуултаас зайлсхийх

4.5

Дийлэнх транс хүмүүст бие махбод, 
хийлгэсэн мэс засал, бэлгийн 
амьдрал, шилжилтийн шалтгааны 
талаар шаардлагагүй, түрэмгий 
асуулт их ирдэг. Эдгээр асуултуудыг 
энгийн танилууд эсвэл танихгүй 
хүмүүс, ажлын байран дээр гэх мэт 
тохиромжгүй нөхцөл байдалд асуух нь 
элбэг тохиолддог. Ийм асуулт тавих 
нь транс хүмүүсийн хувийн нууцад 
халдаж, хүйсийн шилжилтийг эмгэг 
гэж үзэх хандлагыг харуулдаг.

14 Шеперд А, Ханкел Б, Гуис А. 2019. Транс эрүүл мэнд ба зохисгүй сониуч зангийн 
эрсдэл. BMJ -ийн санал, 2019 оны 9 -р сарын 9. 2021 оны 4 -р сарын 16 -ны өдөр хандсан: 
https://blogs.bmj.com/bmj/2019/09/09/trans-health-and-the-risks-of-inappropriate-curiosity/ 

“Эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд 
бид үйлчлүүлэгчиддээ анхаарал 
халамж тавих үүрэгтэй бөгөөд үүнд 
бид санамсаргүй байдлаар зохисгүй 
үйлдэл гаргаснаа таньж мэдэх соёлын 
чадамжтай байх хэрэгтэй. . . . Хэрэв 
та транс хүмүүст үйлчилгээ үзүүлж, 
зохисгүй сониуч байдлаас зайлсхийхийг 
хүсч байвал өөрөөсөө асуу: Би яагаад 
үүнийг мэдэх хэрэгтэй вэ? Хэрэв таны 
өгөх үйлчилгээнд нөлөөлөх хариулт 
байвал асуултаа асуу, чөлөөтэй 
ярилц. Хэрэв та яагаад асуух хэрэгтэй 
байгаадаа эргэлзэж байвал асуугаад 
дэмий байх. ”14
 BMJ OPINION, 2019 ОНЫ 9-Р САРЫН 9
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Үзлэг хийхдээ үйлчлүүлэгчийн өөрийгөө 
тодорхойлдог үг хэллэг, түүний дотор биеийн 
хэсгүүдэд үйлчлүүлэгчийн сонгосон нэр томьёог 
онцгойлон хэрэглэх хэрэгтэй. Өмнөх уулзалтын 
үед үйлчлүүлэгчтэй ярилцахдаа ашиглсан, 
үйлчлүүлэгчийн картанд тэмдэглэн авсан 
тохиромжтой үг хэллэгүүдийг ашиглавал зохино. 
Хэрэв ингэх боломжгүй бол үзлэг хийхээс өмнө энэ 
талаар ярилцах нь зүйтэй.

Үзлэгийг эхлэхээс өмнө энэ процедур яагаад 
шаардлагатай байгааг, биеийн аль хэсэгт үзлэг 
хийх вэ, үйлчлүүлэгч аль хэсгийн хувцасаа тайлах 
шаардлагатайг тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй. Хэрэв 
та үйлчлүүлэгчийн бэлэг эрхтэн, цээжний хэсгийг 
шалгах шаардлагагүй бол энэ тухайгаа тэдэнд 
мэдэгдэх нь үйлчүүлэгчийг тайвшруулж магадгүй 
юм. Хэрэв таны санал болгож буй үзлэг транс 
хүнд тухгүй байгаа бол шаардлагатай эмнэлгийн 
мэдээллийг олж авах өөр арга зам байгаа эсэхийг 
ярилцаарай.

Үзлэг хийх

4.6

Өмнө нь зохисгүй, үл хүндэтгэсэн, 
интрузив эмчилгээ хийлгэж байсан, 
ялангуяа бэлэг эрхтэн, бэлгийн хоёрдогч 
шинж чанарыг шалгах шаардлагагүй 
байхад үзлэгт орж байсан транс хүний 
хувьд үзлэг хийлгэх хэцүү байж болно. 
(Эрүүл мэндийн бодлогын төсөл, APTN 
ба НҮБХХ, 2015)

   Эдгээр нь Канадын сувилагчдын холбооноос 
хийсэн транс олон нийтэд ээлтэй дасгал юм.

- Эмнэлгийн хүлээн авах ажилтнуудад: Өвчтөн 
өмнө нь нэр, хүйс заасан зөв мэдээллийг ирүүлсэн 
байхад иргэний үнэмлэх дээрх нэрээр нь буруу 
хүйсэд хамааруулан ярьсан бол яах вэ? 

http://www.can-sim.ca/games/sogirecept/story_
html5.html  15 

- Эмнэлгийн ажилтнуудад: Амьсгалын замын шинж 
тэмдэг илэрсэн транс хүнд үзлэг хийж, өөр эрүүл 
мэндийн байгууллагад шилжүүлэхдээ нууцлалыг 
хэрхэн хадгалж тусламж үйлчилгээний тасралтгүй 
байдлыг хангах вэ?             

http://can-sim.ca/games/sogi4e/story_html5.html

Орлуулах 
дасгалууд

4.7

15  ЛГБТ эрүүл мэндийн үндэсний боловсролын төв, 2020, х.10 -т 
ижил төстэй скрипт байдаг
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Орлуулах 
дасгалууд

Танай эмнэлгийн одоогийн эсвэл шинээр ирэх транс үйлчлүүлэгчийг 
бодоорой. Танай эмнэлэг транс хүмүүст хүртээмжтэй, аюулгүй орчин 
бүрдүүлсэн гэж хэлж чадах уу? Жишээлбэл:

Эмнэлгийн дотоод орчныг ажигла. Транс хүмүүсийн талаар эерэг 
сурталчилгааны материал байна уу?

Хэрэв нийтийн ариун цэврийн өрөөтэй бол тэр нь транс хүмүүсийн 
хувьд аюулгүй, нээлттэй орчин мөн үү?

Транс үйлчлүүлэгчид танай захиргааны ажилтнуудтай хувийн 
мэдээллээ хуваалцах, тухайлбал тэдний хэрэглэдэг нэр, хүйсийн 
баримжаа, иргэний үнэмлэх дээр бичигдсэн мэдээллүүд өөр болох 
тухай хуваалцах боломжтой юу?

Транс хүмүүс бие махбодынхоо аль нэг хэсэгт тохирсон үг хэллэгийг 
хялбар хуваалцах боломжууд танай эмнэлэгт бий юу?

Өөрийгөө шалгах дасгал
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Дадал болгох үйлдлүүд
Эрүүл мэндийг дэмжих зурагт хуудас зэрэг хүртээмжтэй материалыг үзүүлэх замаар 
эмнэлэгт болон онлайн мэдээлэлд хүйсийн олон янз байдлуудыг тусган сурталчлах

Хувь хүн бүр өөрийн хүйсийн баримжааг хамгийн сайн мэддэг бөгөөд тэдний энэхүү 
хүйсийн шилжилтийн өвөрмөц үйл явцыг нь хүлээн зөвшөөрөх шаардлагатай гэдгийг 
ойлгох (өөрийгөө тодорхойлох шийдвэрийг нь хүндэтгэх). 

Тухайн хүнээс ямар нэр, хүйсийг хэрэглэхийг хүсч байгаа, мөн биеийн хэсгүүдийн 
талаар ярихдаа хэрэглэвэл зохистой нэр томьёог асуух.   

Үйлчлүүлэгчийн цахим бүртгэл болон эрүүл мэндийн холбогдох улсын мэдээллийн 
санд тухайн хүний өөрийгөө тодорхойлсон хүйсийн баримжааг бүртгүүлэх (бүртгэлийг 
шинэчилж буй хүнтэй энэ талаар хэлэлцэн, тэдний зөвшөөрөлтэйгээр).

Үйлчлүүлэгчээс биеийн зарим хэсэгт хэрэглэвэл зохих нэр томьёо байгаа эсэхийг 
асууж, тэдгээр нэр томьёог нь хэрэглэх. Анатомийг хүйс заагаагүй байдлаар ярих, 
жишээ нь: “шодойтой хүмүүс” гэх мэт.

Шаардлагагүй тохиолдолд үзлэг хийхгүй байх, үйлчлүүлэгчийнхээ хүйсийг 
баталгаажуулахад шаардлагатай бүх зүйлийг хийх. 

Шаардлагагүй, түрэмгий асуулт тавихгүй байх. Эхлээд эмнэлгийн бүртгэлийг шалган, 
энэ талаар аль хэдийн тэмдэглэгдсэн эсэх болон үйлчлүүлэгчийн энэ уулзалтын 
үеэр анхаарч буй асуудлыг шийдвэрлэхэд тухайн асуулт шаардлагатай эсэхийг 
бодож үзээрэй.  

Таамаглал дэвшүүлж болохгүй. Хэрэв танд тодорхой мэдээлэл шаардагдах бол 
яагаад асууж буй шалтгааныг тодорхой тайлбарлаж, энэ мэдээллийн нууцлалыг 
хэрхэн хамгаалахаа тайлбарлаарай. 

Хүйс заагаагүй ариун цэврийн өрөөний сонголтыг бий болгох
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Ерөнхий 
урьдчилан 
сэргийлэлт, 
илрүүлэлт 
5.1              Эмчилгээ, мэс заслын түүх

5.2 Зөөлөн эд дүүргэгч филлер хийлгэх

5.3 Хорт хавдрын илрүүлэлт
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Сэдвийн 
зорилго:

Транс үйлчлүүлэгчдээс зөөлөн эд дүүргэгч 
тарилга зэрэг эмчилгээ, мэс засал хийлгэж 
байсан талаарх түүхийг авах, урьдчилан 
сэргийлэлт болон илрүүлэлтийг сайжруулах 
зорилгоор анатомын бүтцийн бүртгэл хийх 
чадвартай болох.
 
Анатомын бүтэц дээр үндэслэн транс 
хүмүүст хорт хавдрын илрүүлэлт хийх талаар 
ойлголттой болох. 

Олон транс хүмүүсийн хувьд хорт хавдрын 
илрүүлэлт хийлгэх нь бие махбод болон сэтгэл 
санааны хувьд маш хэцүү байдаг гэдгийг 
ойлгож үүнийг бууруулах арга замууд, түүний 
дотор умайн хүзүүн хавдрын үзлэг хийх үеийн 
бэрхшээлийг бууруулах аргад суралцах. 

1

2
3
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Үүнд үйлчлүүлэгчийн зүгээс эмчилгээ, мэс заслын 
түүхээ тантай нуулгүй хуваалцах хангалттай 
итгэлтэй байх шаардлагатай. Олон транс 
хүмүүс энэ талаарх мэдээллийг эрүүл мэндийн 
мэргэжилтнүүдтэй хуваалцдаггүй бөгөөд ийм 
үед хүйсийн баримжааг нь үгүйсгэх вий гэж айдаг 
биеийн үзлэг хийлгэхээс зайлсхийдэг. 

→ СЭДЭВ 4-Т ЭМТҮ ҮЗҮҮЛЭГЧДЭД ТРАНС 
ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН БИЕ МАХБОДИЙГ ТОДОРХОЙЛОХОД 
ХЭРЭГЛЭДЭГ, ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН НЭР ТОМЬЁОГ СУРАЛЦАХ 
АРГА ЗАМЫГ ТАНИЛЦУУЛСАН. 

ЭМТҮ үзүүлэгчид үйлчлүүлэгчийн бүртгэлд эдгээр 
нэр томьёоны жагсаалттай байх нь ач холбогдолтой 

байдаг. Түүнчлэн үйлчлүүлэгчийнхээ анатомын 
бүтцийн талаар болон хүйсийн шилжилтийн ямар 
нэгэн мэс засалд орсон талаарх бүртгэлийг шинэчлэж 
байх нь урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн чиглэлийг 
гаргахад тустай байдаг (Deutsch et al 2013). 

ТРАНСЖЕНДЭР ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИД: 
ЭРХТЭНҮҮДИЙН БҮРТГЭЛ 

Хөх / Умайн хүзүү / Өндгөвч / Шодой /
Түрүү булчирхай / Төмсөг /  Умай / Үтрээ

Ази, Номхон далайн бүсийн ихэнх оронд транс 
хүмүүс хүйсийн шилжилтийн мэс засал хийлгэх 
боломжоор маш хязгаарлагдмал байдаг уяраас ийм 
нарийн жагсаалт шаардлагагүй байж магадгүй юм. 
Гэсэн ч эрүүл мэндийн мэргэжилтэн өмнө нь мэс 
засал хийлгэсэн эсэх, зөөлөн эд дүүргэгч тарилга 
хэрэглэсэн эсэх зэрэг бусад хэлбэрийн биеийн 
өөрчлөлт хийсэн талаар асуух хэрэгтэй. 

Эмчилгээ, мэс 
заслын түүх

5.1

Урьдчилан сэргийлэх болон 
илрүүлэлтийг одоо байгаа анатомын 
бүтцийн хувьд хийх нь хамгийн чухал 
зарчим юм. 
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Тарьсан бодисын жинхэнэ найрлага нь ихэвчлэн 
тодорхойгүй байдаг бөгөөд эрүүл мэндийн 
зэрэглэлгүй ч байж магадгүй ба найрлагад нь 
онгоцны тосолгооны материал, дугуйны чигжээс, 
цонхны чигжээс, эрдэс тос, метилакрилат, газрын 
тосны вазелин болон бусад бодис орсон байх 
магадлалтай. Ийм хараа хяналтгүй тарилга хийсэн 
тохиолдлуудад тарисан хэмжээ (1-3 литр ба түүнээс 
дээш) нь үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөл бүхий 
эмнэлэгт хийгддэг хэмжээнээс хавьгүй их байдаг. 
Бүсийн зарим орны трансжендэр эмэгтэйчүүдийн 
дийлэнх хувь нь зөөлөн эд дүүргэгч филлер 
тариулдаг (Guadamuz 2011).16 

Транс хүмүүсээс эмэгтэйлэг болох зорилгоор 
ташаа, өгзөг, гуя, уруул, хөх, нүүрэндээ зөөлөн эд 
дүүргэгч филлер тариулж байсан эсэхийг асуух 
шаардлагатай. Зарим орны транс эмэгтэйчүүдийн 
хувьд энэ нь биеийн галбираа өөрчлөх боломжтой 

цорын ганц арга байдаг. Үүний улмаас хэсэг газрын 
болон системийн халдвар, эмболизаци, өвдөлт 
бүхий гранулома үүсэх эрсдэлтэй бөгөөд амь 
насанд аюултай системийн үрэвслийн хам шинж 
үүсгэдэг. 

ЭМТҮ үзүүлэгчид зөөлөн эд дүүргэгч филлер тариаг 
үргэлжлүүлэн хийлгэж байгаа транс эмэгтэйчүүдэд 
үүнээс үүдэлтэй хор хөнөөлийг бууруулах арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үйлчлүүлэгчдэд 
тарилгын зүүг дамжуулж хэрэглэж болохгүй 
болон зөвшөөрөлгүй газраар тариулахгүй байх 
зэрэг зөвлөгөөг өгөх ёстой. Тарилгаас үүдэлтэй 
халдварыг бууруулахын тулд шинэ тарилгын зүү, 
бээлийгээр хангах, хэсэг газрыг ариутгах аргыг 
зөвлөх хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн мэргэжилтэн нь 
аюулгүй байдлын үүднээс эдгээр тарилгыг хийх 
эсвэл үйлчлүүлэгчээ өөр эмнэлгийн мэргэжилтэн 
рүү холбох, шилжүүлэх талаар авч үзвэл зохино. 
Хараа хяналтгүй, зохицуулалтгүй орчинд тарьсан 
силиконы хэмжээ нь тусгай зөвшөөрөлтэй 
эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тарьж болох 
хэмжээнээс хамаагүй их байдаг (Deutsch 2016).

Тарилгаас уудэлтэй хүндрэлийн улмаас филлерийг 
авах эсвэл үүссэн их хэмжээний гэмтлийн мэс 
засал хийх шаардлага тулгардаг. 

Зөөлөн эд 
дүүргэгч филлер 
хийлгэх

5.2

Трансжендэр эрүүл мэндийн хувьд 
“силикон тариа” гэдэг нь үйлчилгээ үзүүлэх 
зөвшөөрөлгүй, ёс зүйгүй эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэгч ихэвчлэн тарьсан зөөлөн 
эд дүүргэгч филлерийг хэлдэг (Deutsch 2016).

16 2005 онд Тайландад хийсэн судалгаанд хамрагдсан 325 транс эмэгтэйчүүдийн гуравны 
хоёроос илүү хувь нь (68.6%) (Бангкок, Чианг Май, Пхукет) хөх, нүүр, хөлний дээд хэсэгт 
силикон тариа эсвэл суулгац суулгасан гэж мэдээлжээ. Энэхүү судалгаанд суулгац, 
тарилгын ялгааг гаргаагүй бөгөөд силикон болон силикон бус суулгацыг хамруулсан.
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Хорт хавдрын илрүүлэлт хийх боломжтой үед 
хүйсийн шилжилтийн даавар хэрэглээгүй, эсвэл 
хүйсийн шилжилтийн мэс засал хийлгээгүй транс 
хүмүүст төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйстэйгээ ижлээр 
мэдэрдэг бусад хүмүүстэй ижил шалгуур, эрсдлийн 
үзүүлэлтийг ашиглан хийх ёстой.

Хөх, умайн хүзүү, умай, өндгөвч, түрүү булчирхай, 
төмсөг зэргийг мэс заслын аргаар авхуулаагүй 
трансжендэр хүмүүсийн дунд эдгээр эрхтний 
хорт хавдар үүсэх эрсдэлтэй тул тухайн эрхтний 
хавдрын зөвлөмжийн дагуу урьдчилан сэргийлэх 
үзлэгт хамрагдах ёстой. Төрөхөд тэмдэглэгдсэн 
хүйстэйгээ ижлээр мэдэрдэг бусад хүмүүстэй 
ижил шалгуур, эрсдлийн үзүүлэлтээр үзлэг 
хийнэ (жишээлбэл, трансжендэр эмэгтэйчүүдийг 
сизжендэр эрчүүдийн шалгуур үзүүлэлт, эрсдлийн 
хэмжүүрээр үнэлнэ). 

Олон транс хүмүүст хорт хавдраас урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг хийлгэх нь бие махбод болон сэтгэл 
санааны хувьд маш хэцүү байдаг. Ийм тохиолдолд 
яагаад үүнийг хийх нь чухал болох, яаж хийдэг, 
үйлчлүүлэгчид ямар байх, хийх дарааллыг бүрэн 
тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй. Хэрэв шаардлагатай бол 
тухайн транс хүнээс биеийнхээ холбогдох хэсгүүдэд 
ямар үг хэрэглэдэг болохыг нь асуугаарай. 

Доорх жагсаалтад ороогүй бусад хорт хавдрын 
үзлэгт үндэсний зөвлөмж стандартыг дагаж 
мөрдөнө. 

Түрүү булчирхайтай транс эмэгтэй эсвэл төрөхөд 
тэмдэглэгдсэн хүйс нь эрэгтэй нонбайнари 
үйлчлүүлэгчийн хувьд: 

• Транс эмэгтэйчүүдэд түрүү булчирхайг үнэлэх 
зорилгоор шулуун гэдэсний дижитал үзлэг хийнэ 
(сизжендэр эрэгтэйчүүдэд зориулсан үндэсний 
удирдамжийг дагаж мөрдөнө).

• Үтрээ хийлгэсэн транс эмэгтэйчүүдийн хувьд 
үтрээний урд хананд түрүү булчирхайг тэмтрэх 
боломжтой. → Сэдэв 6-аас неовагин бэлгийн 
эрүүл мэндийн талаарх товч хэсгийг үзнэ үү.

• Хэрэв та түрүү булчирхайн хавдрыг илрүүлэх 
цусны шинжилгээ (PSA) хийх гэж байгаа бол 
тестостерон дарангуйлагч хэрэглэдэг транс 
эмэгтэйчүүдийн хувьд PSA түвшин дарагдсан 
байхыг анхаараарай. 

Хорт хавдрын 
илрүүлэлт

5.3

Олон транс хүмүүст хорт хавдраас урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг хийлгэх нь бие махбод болон 
сэтгэл санааны хувьд маш хэцүү байдаг. 
Ийм тохиолдолд яагаад үүнийг хийх нь чухал 
болох, яаж хийдэг, үйлчлүүлэгчид ямар байх, 
хийх дарааллыг бүрэн тайлбарлаж өгөх 
хэрэгтэй.

Түрүү булчирхайн хорт 
хавдар



71

Трансжендэр эмэгтэйчүүд болон төрөхөд тэмдэглэгдсэн 
хүйс нь эрэгтэй нонбайнари хүмүүс

Трансжендэр эмэгтэйчүүд, тэдний дундах хөхний хорт 
хавдрын эрсдлийн талаар ретроспектив тоо мэдээлэлээс 
янз бүрийн дүгнэлт гарсан байдаг боловч трансжендэр 
эмэгтэйчүүдийн хөхний хорт хавдраар өвчлөх эрсдэл нь 
сизжендэр эмэгтэйчүүдээс бага байгаа нь ажиглагддаг 
(Deutsch 2016). 

Хөхтэй трансжендэр эмэгтэйчүүд болон төрөхөд 
тэмдэглэгдсэн хүйс нь эрэгтэй нонбайнари хүмүүсийн 
хөхний хорт хавдрын эрсдлийг бууруулахад нөлөөлж 
болох зарим хүчин зүйлүүд байдаг. Үүнд эстроген 
дааварт амьдралын туршид болон үечлэн өртөлт бага, 
зарим тохиолдолд прогестеронд бага хэмжээгээр эсвэл 
огт өртдөггүй байдал орно. Гэсэн хэдий ч трансжендэр 
эмэгтэйчүүдэд хөхний булчирхай нягт зузаан байх нь элбэг, 
энэ нь хөхний хорт хавдрын бие даасан эрсдэл бөгөөд 
маммографийн хариу хуурамч сөрөг гарах магадлалтай. 

ЭМТҮ үзүүлэгчид нь үйлчлүүлэгчтэйгээ өөрийх нь 
эрсдлийн хүчин зүйлсийн талаар ярилцаж, шаардлагатай 
тохиолдолд хөхний хорт хавдрын үзлэгийг үндэсний 
удирдамжид заасны дагуу маммограм хийх ёстой. 
Сизжендэр эмэгтэйчүүдэд зөвлөдөг хөхний хорт хавдар 
илрүүлэх эмчийн үзлэг болон хөхөө өөрөө шалгах аргыг 
трансжендэр эмэгтэйчүүдэд зөвлөдөггүй. 

Хөхний булчирхайтай хэн бүхнийг сизжендэр эмэгтэйчүүдийн 
адилаар удирдамжид заасны дагуу хөхний хорт хавдрын 
урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах шаардлагатай. Хөхний 
булчирхайтай трансжендэр хүмүүст зориулсан удирдамж 
нь трансжендэр эрэгтэй, төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйс нь 
эмэгтэй нонбайнари хүмүүс болон хөх томруулах хагалгаанд 
орсон трансжендэр эмэгтэйчүүд, төрөхөд тэмдэглэгдсэн 
хүйс нь эрэгтэй нонбайнари хүмүүстэй харьцуулахад өөр 
байдаг.

Хөхний хорт хавдар
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Tрансжендэр эрчүүд болон төрөхөд тэмдэглэгдсэн 
хүйс нь эмэгтэй нонбайнари хүмүүс

Хоёр талын мастэктомийн мэс заслыг хийлгэсэн 
эсвэл зөвхөн хөх багасгах эмчилгээ хийлгэсэн 
трансжендэр эрчүүд болон төрөхөд тэмдэглэгдсэн 
хүйс нь эмэгтэй нонбайнари хүмүүс нь сизжендэр 
эмэгтэйчүүдийн адилаар удирдамжийн дагуу 
урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдах ёстой. 
Тиймээс үйлчлүүлэгч хөх, цээжний бүтэц өөрчлөх 
мэс засал хийлгэсэн тохиолдолд тухайн мэс заслын 
төрөл, ямар хүрээнд хийгдсэн талаар түүхийг 
тодорхой цуглуулах шаардлагатай. 

Мастектомийн мэс заслын дараа хөхний үлдэгдэл 
эдэд хөхний хорт хавдар үүсэх эрсдэл тодорхойгүй 
байгаа бөгөөд энэ мэс засал хийлгэсэн трансжендэр 
эрчүүдэд үзлэг хийлгэхийг дэмжих нотолгоо 
байхгүй байна. 

Мастектоми нь сизжендэр эмэгтэйчүүдийн хөхний 
хорт хавдраас үүдэлтэй өвчлөл, нас баралтыг 90-
ээс дээш хувиар бууруулдаг. Энэхүү процедурыг 
хийсний дараа транс эрчүүдийн хөхний хорт 
хавдрын эрсдлийг бууруулдаг талаар зарим 
туршлага дээр үндэслэсэн нотолгоо байдаг. Гэсэн ч 
эрсдэл нь сизжендэр эрэгтэй хүмүүсийн эрсдлийн 
хувь хүртэл буурдаггүй байна. Мастектоми 
хийлгэсэн транс үйлчлүүлэгчийн хөхний хавдрын 
өвчлөлийн талаар мэдээлэл бүхий зарим баримт 
бичгүүд байдаг (Kopetti 2020). 

Хэрэв хөхний эдийн ихэнх хэсгийг эсвэл бараг 
бүгдийг авсан бол тэмтрэгдэхүйц гэмтлийг 

маммографийн шинжилгээгээр үнэлэх боломжгүй 
байдаг. Боломжтой бол хэт авиан шинжилгээ, 
MRI хийх шаардлагатай. Зарим удирдамжид 
трансжендэр эрчүүдэд мастектоми хийсний 
дараа цээжний бодит үзлэгийг жилд нэг удаа хийх 
зөвлөмж өгдөг. Гэсэн хэдий ч энэ нь нотлогоонд 
суурилаагүй зөвлөмж бөгөөд ерөнхийдөө 
сизжендэр эмэгтэйчүүдэд эмнэлзүйн үзлэгээс 
шилжиж байгаатай зөрчилдөж байгаа юм (Deutsch, 
2016). 

Транс эрчүүд болон төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйс нь 
эмэгтэй нонбайнари хүмүүст:

• Цээжний мэс засал хийлгээгүй хэн боловч одоо 
үйлчилж байгаа сизжендэр (трансжендэр биш) 
эмэгтэйчүүдэд үзүүлэх удирдамжийн дагуу 
хөхний хорт хавдрын үзлэгт хамрагдах ёстой. 

• Мөн тухайн улсын үндэсний удирдамжийн дагуу 
транс эрэгтэйчүүд болон төрөхөд тэмдэглэгдсэн 
хүйс нь эмэгтэй нонбайнари хүмүүст хөхний эд 
үлдсэн тохиолдолд тогтмол маммографи хийхийг 
зөвлөдөг. Энэ нь зөвхөн хөх багасгах мэс засал 
хийлгэсэн хүмүүст хамаарна. 

Үзлэг шинжилгээ хийх талаар нотолгоо хомс 
байгаа тул хүйсийн шилжилтийн дааврын хөхний 
хорт хавдар үүсэхэд үзүүлэх нөлөөг судалж, тоо 
мэдээллийг системтэйгээр цуглуулах хэрэгцээтэй 
байна. Ингэснээр хөхний хорт хавдрын эрсдэлд 
өртөж болзошгүй транс үйлчлүүлэгчдийг 
тодорхойлоход тусалж, илүү нотолгоонд суурилсан 
үзлэг, эмчилгээний удирдамж боловсруулахад 
үндэслэл болно. 
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Үтрээ суулгах мэс засал хийлгэсэн трансжендэр 
эмэгтэйчүүдэд (шодойн эд, бүдүүн гэдэсний залгаас 
хэрэглэн) умайн хүзүү байдаггүй. Тиймээс умайн 
хүзүүний хавдар үүсгэгч Хүний хөхөнцөр вирус 
(HPV) илрүүлэх шинжилгээг хийх шаардлагагүй. 

Умайн хүзүүн хавдарын илрүүлэлт шинжилгээ 
авах үед тухгүй байдлыг бууруулах

Хэрэв үйлчлүүлэгч толь тавьж үзлэг хийлгэхээс 
дургүйцэх эсвэл татгалзсан тохиолдолд дараах 
хувилбаруудын талаар ярилцаж болно. Үүнд: 

• үтрээний хатангиршил, арчдасын шинжилгээ 
авахад хангалтгүй байх, тухгүй байдлыг 
бууруулахын тулд транс хүн умайн хүзүүн 
шинжилгээ өгөхөөс долоо хоногийн өмнө 
хэрэглэж болох дотуур хэрэглэдэг эстроген тос 
бичиж өгөх. 

• сорьц авч, шинжилгээг гүйцэтгэх сувилагч эсвэл 
эмчийн удирдлаган дор үйлчлүүлэгч өөрөө толио 
тавина.

• үндэсний удирдамжийн дагуу Хүний хөхөнцөр 
вирусийн шинжилгээнд өөрөө арчдас авах.

Умайн хүзүүний хорт хавдар Умайн хүзүүтэй транс эрэгтэй эсвэл төрөхөд 
тэмдэглэгдсэн хүйс нь эмэгтэй нонбайнари 
үйлчлүүлэгчдэд: 

• Тухайн оронд баримталж буй стандартын дагуу 
толь тавьж, умайн хүзүүний илрүүлэлт хийх.

Бостоны Фенуэй Эрүүл Мэнд байгууллагаас 
хийсэн судалгаагаар транс эрчүүд бага аарцгийн 
хөндийн үзлэгээс зайлсхийдэг болохыг тогтоожээ. 
Тэд, ялангуяа тестостерон хэрэглээд зургаагаас 
дээш сар болсон бол умайн хүзүүн хорт хавдрын 
шинжилгээнд хамрагдах магадлал бага, мөн 
хавдрын эсийн шинжилгээ хүчингүй болох 
магадлалтай байдаг (Peitzmeier, 2014). 

Транс эрэгтэйгээс авсан арчдасыг лабораторийн 
шинжилгээнд илгээхдээ үйлчлүүлэгч тестостерон 
хэрэглэж байгаа бөгөөд энэ нь шулуун гэдэснийх 
биш харин умайн хүзүүнээс авсан сорьц болохыг 
мэдэгдэх хэрэгтэй. Хэрэв таны үйлчлүүлэгчийн 
сарын тэмдэг ирэхээ больсон бол (сарын тэмдэг 
үзэгдэхгүй болсон) үүнийг мөн лабораторийн 
хуудсан дээр тэмдэглээрэй.  
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Транс эрүүл мэндийн төвийн энэхүү зааварт транс 
эрчүүдийг умайн хүзүүн үзлэгт ороход нь илүү 
тухтай байхад туслах аргуудыг дурдсан байна. 

• Таагүй мэдрэмжийг багасгахын тулд жижиг 
хэмжээтэй толь ашиглах, гэхдээ умайн хүзүүг 
сайн харахын тулд их хүчээр дарах хэрэгтэй 
болох тул хэт богино толь ашиглахаас зайлсхийх.   

• Үйлчлүүлэгч аарцгыг тайвшруулах зорилгоор 
үзлэгийн төгсгөлд өгзгөө хөдөлгөх.

• Ярилцаж тайвшруулах цаг гаргах нь ач 
холбогдолтой байж болох юм.

• Толь тавихын өмнө нарийн толийг бүлээн усаар 
чийгшүүлэх. Энэ нь шинжилгээний хариунд 
нөлөөлөхгүй. 

• Багажны гадна хэсэгт бага хэмжээгээр усан 
суурьтай чийгшүүлэгч хэрэглэх нь үйлчлүүлэгчийн 
таагүй мэдрэмжийг бууруулах ч сорьцын 
шаардлага хангахгүй байх эрсдлийг бага зэрэг 
нэмэгдүүлдэг. (Hathaway et al 2006, Holton et 
al 2008). Судалгаагаагаар хэт их чийгшүүлэгч 
хэрэглэх нь шинжилгээний үр дүнд харшилж 
байгааг харуулсан тул хэт их чийгшүүлэгч 
хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй. 

• Үтрээ/урд талын нүхэнд нэг юмуу хоёр хуруугаа 
байрлуулж, хойш чиглэлд даран үйлчлүүлэгчээс 
аарцагныхаа булчинг тайвшруулахыг сануулах. 

Эх сурвалж: Hsiao KT. 2016 онд Deutsch M (ed.) 2016 онд

Тестостерон нь өндгөвчний хорт хавдрын эрсдэлд 
хэрхэн нөлөөлдөг талаар нотолгоо одоогоор 
хангалтгүй байна. (Coleman 2012) 

Транс эрчүүдэд:

• Транс эрчүүдэд өндгөвчний хорт хавдрын 
илрүүлэлт хийхийг зөвлөдөггүй.

Тестостерон нь умайн хорт хавдрын эрсдэлд 
хэрхэн нөлөөлдөг талаар одоогоор нотолгоо 
хангалтгүй байна. (Coleman 2012) 

• Хэрэв үтрээнээс цус алдсан тохиолдолд тухайн 
үйлчлүүлэгч эстрогений түвшинг нэмэгдэхэд 
хүргэхүйц хэмжээгээр тестостероны тунг 
хэтрүүлэн хэрэглэсэн эсвэл алгассан эсэхийг 
тогтоогоорой.   

• Эдгээр болон бусад бууруулагч хүчин зүйл 
байхгүй тохиолдолд үтрээнээс цус алдалтыг 
үнэлж, дүгнэнэ (цэвэршилтийн дараах сизжендэр 
эмэгтэйн адил). 

Өндгөвчний хорт хавдар

Умайн хорт хавдар
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a) Транс хүмүүсээс урьд өмнө нь хийлгэсэн мэс засал эсвэл биеийн галбираа 
өөрчлөхөөр хийлгэсэн филлер тарилгын талаар асуух нь мэдрэмжгүй 
байдал юм. 

b) Цээж, бэлэг эрхтний мэс засал хийлгээгүй транс хүмүүсийн хувьд тухайн 
анатомын бүтэцтэй хүнд зориулсан удирдамжийн дагуу хорт хавдрын 
илрүүлэлтэд орохыг зөвлөнө. 

c) Эр хүйсийн шинж тэмдэгтэй болгох   дааврын бэлдмэл хэрэглэдэг 
үйлчлүүлэгч умайн хүзүүний хорт хавдрын үзлэг, шинжилгээ хийлгэх 
шаардлагагүй. 

d) Эм хүйсийн шинж тэмдэгтэй болгох дааврын бэлдмэл хэрэглэж буй 
үйлчлүүлэгч түрүү булчирхайн хорт хавдрын шинжилгээ хийлгэх 
шаардлагагүй. 

e) Хорт хавдрын урьдчилан сэргийлэх үзлэг нь төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйсээр 
биш өөрийн мэдэрдэг хүйс дээр үндэслэсэн байх ёстой. 

f) Хорт хавдрын үзлэг нь хүйс биш анатомийн бүтэцтэй хамаатай байх ёстой. 

Өөрийгөө шалгах дасгал

Дараах асуултыг Кэти Стефенсон, Алекс Кер, Рейчел Жонсон нарын хамтран 
“NZ Doctor” сэтгүүлд нийтлүүлсэн нийтлэлд үндэслэн бий болгосон онлайн 
сургалтын модулийн дагуу боловсруулсан болно (Stephenson et al, 2020). 

Трансжендэр ба хүйсийн олон янз байдалд бүхий үйлчлүүлэгчдэд хорт 
хавдрын үзлэг, шинжилгээ хийх талаарх дараах мэдэгдлүүдийн аль 
ХОЁР нь зөв бэ? 

17Хариултыг тайлбар хэсгээс харна уу.

Хариулт: b, f
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Дадал болгох үйлдлүүд
Үйлчлүүлэгчид өөрт нь эвтэйхэн байдаг нэр томьёог ашиглан эмчилгээний 
болон мэс заслын түүхийг цуглуулж, анатомийн бүртгэл хийх.

Транс үйлчлүүлэгчдээс филлер хийлгэсэн эсэхийг асууж, эрсдлийг 
тайлбарлах, мөн хор хөнөөлийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх.

Транс хүн биеийнхээ холбогдох хэсгүүдэд ямар үгнүүд хэрэглэдэгийг нь 
асуух. 

Үзлэг нь хүний   хүйс бус   анатомийн бүтцэд суурилдаг гэдгийг бататгах - 
(“Хэрэв танд тус эрхтэн байгаа бол шалгах хэрэгтэй”.) 

Түрүү булчирхайтай хэвээр байгаа транс эмэгтэй эсвэл төрөхөд 
тэмдэглэгдсэн хүйс нь эрэгтэй нонбайнари хүмүүсийг сизжендэр 
эрчүүдэд хэрэглэдэг ижил шалгуур, эрсдлийн үзүүлэлтийг ашиглан 
хавдрын шинжилгээнд хамруулах шаардлагатай.

Хөхний эд эсвэл умайн хүзүүтэй хэвээр байгаа транс эрэгтэй, эсвэл 
төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйс нь эмэгтэй нонбайнари хүмүүсийг сизжендэр 
эмэгтэйчүүдэд хэрэглэдэг ижил шалгуур, эрсдлийн үзүүлэлтийг ашиглан 
хавдрын шинжилгээнд хамруулах шаардлагатай.

Хөх хийлгэсэн трансжендэр эмэгтэй, эсвэл төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйс нь 
эрэгтэй нонбайнари хүмүүстэй тэдэнд холбоотой эрсдлийн хүчин зүйлсийн 
талаар ярилцаж, тухайн улсад баримталдаг удирдамжийг үндэслэн хөхний 
хорт хавдрын илрүүлэлтийг маммограммийн шинжилгээгээр хийнэ. 

Мастектомийн мэс заслын дараа хөхний товчийг оролцуулан хөхний 
үлдэгдэл эдэд хөхний хорт хавдар үүсэх эрсдэл нь тодорхойгүй байна. 
Мастектомийн мэс засал хийлгэсэн трансжендэр эрчүүдийн үзлэгийн 
талаар тодорхой нотолгоо байхгүй байна. Үйлчлүүлэгчтэйгээ эрсдлийн 
хүчин зүйлсийн талаар ярилцаж, шаардлагатай тохиолдолд хөхний хорт 
хавдрын үзлэг, шинжилгээ хийх боломжит хувилбаруудыг анхаарч үзэх. 
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Хэрэв таны үйлчлүүлэгч толь тавьж, умайн хүзүүний үзлэг, шинжилгээнд 
хамрагдахад тухгүй байгаа бол эстроген тос хэрэглэх эсвэл Хүний 
хөхөнцөр вирусийн (HPV) арчдасыг өөрөө авах сонголтууд байгаа талаар 
ярилцах. 

Одоо байгаа баримт нотолгоогоор тестостерон нь транс эрчүүдийн өндгөвч 
эсвэл умайн хорт хавдрын эрсдэлд хэрхэн нөлөөлдгийг тодорхойлоход 
хангалтгүй байна. 

Тестостерон хэрэглэдэг трансжендэр эрэгтэй эсвэл төрөхөд 
тэмдэглэгдсэн хүйс нь эмэгтэй нонбайнари хүнд   үтрээний цус алдалтыг 
цэвэршилтийн дараах сизжендэр эмэгтэйн адил үнэлэнэ. 
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Бэлгийн 
болон нөхөн 
үржихүйн 
эрүүл мэнд 
6.1 Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн ач холбогдол

6.2 Бэлгийн амьдралын түүх цуглуулах

6.3 Мэс заслын аргаар хийсэн үтрээний бэлгийн эрүүл мэнд (неовагин)

6.4 Метоидиопласти, фаллопласти ба бэлгийн эрүүл мэнд

6.5 Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд ба нөхөн үржихүйн сонголт,  
      боломжууд

6.6 Бэлгийн хүчирхийлэл

6 
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Сэдвийн 
зорилго:

Одоогийн анатомийн бүтэц ба бэлгийн зан үйл 
дээр үндэслэн транс үйлчлүүлэгчдийн БЗДХ-ын 
эрсдлийг хэрхэн үнэлэх талаар ойлголттой болох. 

Транс оролцоог хангасан, транс байдлыг хүлээн 
зөвшөөрсөн байдлаар үйлчлүүлэгчдээс бэлгийн 
амьдралын түүхийг хэрхэн цуглуулах талаар 
ойлголттой болох. 

Хүйсийн шилжилттэй холбоотой бэлэг эрхтний 
мэс засал хийлгэсэн хүнд тохиолдож болох 
бэлгийн эрүүл мэндийн асуудлуудыг мэдэж авах.

Транс хүмүүсийн жирэмслэхээс хамгаалах, 
гимецид хадгалах (эр бэлгийн эс, өндгөн эсийг 
хөлдөөх) зэрэг сонголтын талаар ойлголттой 
болох. 

Транс хүнд тохиолдох бэлгийн хүчирхийллийн 
асуудал, бэлгийн хүчирхийллийн дараа транс 
хүмүүст дэмжлэг үзүүлэх сайн туршлагын талаар 
мэдэх. 

1

2

3

4
5
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Транс үйлчлүүлэгчдэд БЗДХ-ын эрсдлийг 
үнэлэхдээ эмч нар одоогийн анатомын бүтэц, 
бэлгийн зан үйл дээр үндэслэх нь зүйтэй. Транс 
хүмүүс сизжендэр хүмүүсийн адил нян, вирусийн 
халдварын шинжилгээнд хамрагдана. Ихэнх 
транс хүмүүст бие махбодын бүрэн үзлэг хийлгэх 
нь тавгүй байдаг. Зарим шинжилгээнд шээсний 
сорьц эсвэл үйлчлүүлэгч өөрөө авсан арчдас 
зэргийг ашиглан хийх боломжтой гэдгийг тэдэнд 
тайлбарлан тайвшруулж болох юм. Хүн бүрт 
шээсний сорьц өгөх боломжийг санал болгох нь 
тэдний бие, бэлэг эрхтний талаар ямар нэг таамаг 
гаргах шаардлагагүй, хялбар арга юм. 

Хүний бэлгийн амьдралын түүх болон бэлгийн 
идэвхээр нь тулгараад байгаа эрүүл мэндийн 
асуудлыг тайлбарлах боломжтой (жишээлбэл: 
бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн байдал эсвэл БЗДХ-
аар өвчилсөнтэй холбоотой асуудлууд). Үүгээр 
анхан шатны урьдчилан сэргийлэлтийн хэрэгцээг 
тодорхойлж болно (жишээлбэл: дархлаажуулалт, 
жирэмслэлтээс хамгаалах хэрэгсэл, ӨДС эсвэл 
ӨӨС гэх мэт).

Бэлгийн болон нөхөн 
үржихүйн эрүүл 
мэндийн ач холбогдол

6.1

Бэлгийн эрүүл мэндийн түүх бол 
хүмүүсийн байнга хийгддэг эрүүл 
мэндийн үзлэг, биеийн хөгжлийн чухал 
хэсэг юм. Энэ нь хүний   ерөнхий эрүүл 
мэндтэй салшгүй холбоотой бөгөөд 
аз жаргал, амьдралын чанар, урт 
наслалттай холбоотой байдаг. 
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Та яриагаа эхлэхдээ яагаад эдгээр асуултыг асуух 
хэрэгтэй байгааг болон эдгээр асуултууд нь бүх 
үйлчлүүлэгчээс тогтмол асуудаг асуултууд гэдгийг 
тайлбарлан хэлээрэй.   

Бэлгийн амьдралын 
түүх цуглуулах

6.2

Хэрэв нууцлалыг хангаж, шүүмжлэлгүйгээр, 
эмчид үзүүлэх үеийн хэвийн үйл ажиллагааны 
нэг хэсэг болсон тохиолдолд бэлгийн 
харьцааны талаар асуух нь айх зүйл биш юм. 
Бэлгийн эрүүл мэндийн талаарх боловсрол 
олгох материалыг нүдэнд ил харагдахуйц 
байдлаар байршуулах нь ач холбогдолтой 
байдаг.

Бэлгийн амьдралын түүх 
цуглуулах 8P-ийн асуулт
1 2 3 4
ЯРИЛЦАХАД 
ЭВТЭЙХЭН 
ХЭЛ  / БИЕИЙН 
ХЭСГҮҮД
 
Би бэлгийн товч түүхийг авах 
ба мөн таны өөрийн биеийн 
хэсгүүдээ тодорхойлоход 
ашигладаг үгсийг хэрэглэхийг 
хүсч байна.

Тантай бэлэг эрхтний тань 
талаар ярилцахад ямар үг 
ашиглавал эвтэйхэн байх вэ? 
Таны биеийн хэсгүүдийн талаар 
ярих үед хэрэглэх хэрэгтэй өөр 
тодорхой үг байгаа юу? 

Ямар үзлэг шинжилгээ хийх 
шаардлагатайг тодорхойлохын 
тулд таны өмнө хийлгэсэн 
бэлэг эрхтний мэс заслын 
талаар мэдэх хэрэгтэй байдаг.

ХАМТРАГЧИД

 
Та бэлгийн хавьталд орж 
байгаа юу? Таны БЗДХ ХДХВ-
ийн эрсдлийг ойлгохын тулд 
таны хамтрагч/хамтрагчдын 
талаар мэдэх хэрэгтэй байна. 
Та бэлгийн харилцааны хэдэн 
хамтрагчтай вэ? Та шодойтой 
хүнтэй бэлгийн хавьталд ордог 
уу? Та үтрээтэй хүнтэй бэлгийн 
хавьталд ордог уу? 

ДАДАЛ

 
 
Би таныг бэлгийн хавьталд 
ямар хэлбэрээр ордогийг 
мэдэх хэрэгтэй байна. Бэлгийн 
хавьтлынхаа талаар надад 
яриач. Ямар бэлгийн хавьтлын 
үед хамтрагчийн тань биеийн 
шингэн танд хүрч болзошгүй 
вэ? 

БЗДХ-ААС 
СЭРГИЙЛЭХ 

 
БЗДХ, түүний дотор ХДХВ-
ийн халдвараас өөрийгөө 
хэрхэн сэргийлдэг вэ? Та 
эсвэл таны хамтрагч бэлгэвч, 
бээлий, шүдний хаалт, ӨӨС 
гэх мэт сэргийлэлтийн 
аргуудаас хэрэглэдэг үү? Та 
PeP хэрэглэдэг үү? Та ойрын 
үед хамгаалалтгүй бэлгийн 
хавьталд орсны улмаас ӨДС 
хэрэглэх шаардлага гарсан уу? 

83
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Транс оролцоог хангасан нэр томьёог ашигласан 
асуултуудын жишээ 

Зарим транс хүмүүсийн хувьд хүйсийн шилжилтийн 
даавар эсвэл мэс заслын эмчилгээ нь тэдний 
бэлгийн хүсэл, үйл ажиллагаанд өөрчлөлт оруулдаг. 
Тэдэнд ямар өөрчлөлтүүд гарсан, ямар өөрчлөлтүүд 
нь тааламжтай эсвэл тааламжгүй санагдаж байгааг 
асууснаар та тэдэнд хэрхэн тусалж чадахыг 
ярилцах орон зайг бий болгоно. Жишээлбэл, зарим 
транс эмэгтэйчүүд эстроген дааврын бэлгийн үйл 
ажиллагаанд үзүүлэх нөлөөг сайшааж байхад зарим 
нь даавраа өөрчлөх эсвэл асуудлаа шийдэхийн тулд 
өөр эм бичүүлэх талаар ярилцахыг хүсч магадгүй юм.

5 6
БЗДХ-ЫН ТҮҮХ

 
 
Танд БЗДХ-ын шинж тэмдэг 
илэрч байсан уу? Та өмнө нь 
БЗДХ-ын үзлэг, шинжилгээнд 
хамрагдаж байсан уу? 

ЖИРЭМСЛЭЛТ

 
 
Та бэлгийн хавьталд орсноор  
жирэмслэх эрсдэл бий юу? 
Хэрэв тийм бол ойрын үед 
хамгаалалтгүй бэлгийн хавьталд 
орсоноос яаралтай ууж 
жирэмслэхээс хамгаалах арга 
хэрэглэх шаардлага гарсан уу? Та 
одоо хүүхэдтэй болохоор хичээж 

байгаа юу? 

7
ДУР ХҮСЭЛ 

 

 Бэлгийн амьдралдаа та хэр 
сэтгэл хангалуун байдаг вэ? 
Бэлгийн хавьтлын үеэр танд 
өвдөх эсвэл таагүй мэдрэмж 
төрдөг үү? 

8
ДОТНО 
ХАМТРАГЧИЙН 
ХҮЧИРХИЙЛЭЛ  
 
Хэн нэгэн таныг хүсээгүй 
байхад бэлгийн хавьталд 
хүчээр орохыг тулгаж байсан 
уу? Дотно харилцаандаа 
өөрийгөө аюултай нөхцөлд 
байгаа гэж мэдэрдэг үү? 

Бэлгийн амьдралын түүх цуглуулах 5P-ийн эмнэлзүйн 
ярилцлагыг транс хүмүүстэй хийхдээ ихэвчлэн (1) 
ярихад эвтэйхэн хэл яриа/биеийн хэсгүүд, (2) дур 
хүсэл, (3) дотно хамтрагчийн хүчирхийлэл гэсэн гурван 
нэмэлт элементийг оруулдаг. Энэхүү транс оролцоог 
хангасан, бэлгийн амьдралын түүх цуглуулах 8P-ийн 
ярилцлагын асуултуудыг доорх хүснэгтэд харуулав. 
Асуулт бүр үнэ цэнтэй мэдээлэл өгдөг боловч анхны 
уулзалтаар бүгдийг асууж ярилцах хангалттай цаг 
хугацаа байхгүй байж болно. 
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Шинэ үтрээ хийлгэсэн трансжендэр эмэгтэйд 
үтрээний үзлэг хийхэд тодорхой анхаарах зүйлүүд 
бий. 

Шинээр хийсэн үтрээний хана нь ихэвчлэн салст 
бүрхүүл биш харин шодойн арьсаар хийгдсэн 
байдаг. Шинэ үтрээний дотор тал нь арьс учраас 
шодойны арьсанд тохиолддог хавдар болон 
хуухнагийн арьсны өөрчлөлт, тухайлбал хайрст 
үлд зэрэг арьсны эмгэгүүд үүсэх эрсдэлтэй 
байдаг. Ийм тохиолдолд гадна арьсны эмгэгүүдийн 
эмчилгээтэй адил эмчилгээ хийнэ. 

Жил бүр хийгдэх бага аарцгийн хөндийн эрхтнүүдийн 
үзлэгээр аноскоп эсвэл үтрээний жижиг толь 
ашиглан мөхлөгт эд, үү, эсвэл гэмтэл байгаа 
эсэхийг шалгах хэрэгтэй. 

Хэрэв түрүү булчирхайн үзлэг хийх шаардлага 
гарвал үтрээний дотор талаас хийж болно (доорх 
зургийг харна уу). 

Шинэ үтрээг хамарсан БЗДХ болон бусад 
халдварын цөөн тохиолдол бүртгэгдсэн байдаг 
(жишээлбэл, заг хүйтэн, нянгийн гаралтай үтрээний 
үрэвсэл). Ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрвэл зохих 
үзлэг, шинжилгээг хийлгэх шаардлагатай. 

Мэс заслын аргаар 
хийсэн үтрээний 
бэлгийн эрүүл мэнд 
(неовагин)

6.3

Үйлчлүүлэгчийн шинэ үтрээний 
эдгэрэлтийг хянах нь бэлгийн эрүүл 
мэнд, амьдралын чанарыг дэмжих 
асуудалд хамаардаг. Үүнд үтрээ 
хийлгэх хагалгааны дараа анх удаа 
бэлгийн хавьталд орж буй транс 
эмэгтэйд өгөх эмнэлзүйн зөвлөгөө 
мөн багтна. 

Бүдүүн гэдэсний залгаас ашиглан бий болгосон 
үтрээнд хорт хавдрын илрүүлгийн зааврын дагуу 
бүдүүн гэдэсний хавдрын шинж тэмдэг байгаа 
эсэхийг шалгаж, хэрэв үйлчлүүлэгч гэдэсний 
үрэвсэлт өвчинтэй бол түүнийг хянах шаардлагатай.

→ Сэдэв 5-д дурдсанаар шинэ үтрээнд умайн 
хүзүү байдаггүй тул умайн хүзүүний үзлэг Хүний 
хөхөнцөр вирусийн шинжилгээнд хамрагдах 
боломжгүй. Түүнчлэн шинэ үтрээний ханын 
арчдасанд ПАП наацын шинжилгээ хийх боломжгүй.  
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Метоидиопласти, 
фаллопласти ба 
бэлгийн эрүүл мэнд

6.4

Нью-Йорк дахь Каллен-Лорде Нийтийн эрүүл 
мэндийн төвөөс Pump хэмээх эрчүүдтэй бэлгийн 
хавьталд ордог транс эрчүүдэд (ЭБТЭ) зориулсан 
бэлгийн таашаал, эрүүл мэндийн эх сурвалжийн 
гарын авлага нийтлэсэн (Callen-Lorde 2021).17 
Уг гарын авлагыг ЭБТЭ олон нийтийн бэлгийн 
эрүүл мэндийн талаарх мэдээллийн дутагдалтай 
байдлыг арилгах зорилгоор ЭБТЭ олон нийт болон 
транс эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн саналыг 
тусган боловсруулсан. Энэ нь ЭМТҮ үзүүлэгчид 
болон транс үйлчлүүлэгчдэд зориулагдсан бөгөөд 
метоидиопласти эсвэл фаллопластийн дараах 
бэлгийн замын халдварын талаар доорх зөвлөгөөг 
багтаасан байдаг. 

17http://callen-lorde.org/graphics/2021/02/PUMP-TMSM-Health-
Guide_Final_V3.2.pdf

“Мэс заслын явцад ямар эдүүд 
шилжиж байгаагаас хамаарч мэс 
заслын дараа шинэ БЗХӨ, ХДХВ-
ийн халдвар авах боломжтой. Шинэ 
шээсний сувгийг халдварт эмзэг 
эдээр доторлож болох ба мэс засал 
хийлгэсэн хүмүүс шинэ шээсний 
сувганд БЗХӨ авах боломжтой. Мэс 
заслын дараа биеийнхээ тухайн хэсэгт 
бэлгэвчгүй бэлгийн хавьталд орсон бол 
шээсээр заг хүйтэн, хламид халдварын 
шинжилгээ өгөх шаардлагатай.” 
“Хэрэв та шээсний сувгийг уртасгасан ба 
үтрээтэй хэвээр байгаад, үтрээгээрээ 
бэлгийн хавьталд орсон бол шээсний 
суваг одоо өөр байршилд байгаа тул 
үтрээн дэх халдварын шинжилгээ тусад 
нь өгөх шаардлагатай. Энэ шинжилгээг 
шээсний шинжилгээгээр бус тухайн 
хэсгийн арчдасаар өгч болно.”

“Хэрэв таны шодойд шээсний суваг 
байхгүй ч үлд, тэмбүү зэрэг зарим БЗХӨ 
арьсаар дамжин халдварлах боломжтой 
хэвээр байна. Нэмж дурдахад шинэ 
бэлэг эрхтэн дээрх зүсэлт. . . бэлгийн 
хавьталд орохын өмнө бэлэг эрхтнээс 
илүүдэл үс хуссанаас үүдэн маш бага 
хэмжээгээр зүсэгдсэн ч энэ нь ХДХВ 
шиг цусаар дамжих халдварт илүү 
эрсдэлтэй болгоно.” 
 

ЭХ СУРВАЛЖ: КАЛЛЕН-ЛОРДЕ. 2021. PUMP: ЭРЧҮҮДТЭЙ БЭЛГИЙН ХАВЬТАЛД 

ОРДОГ ТРАНС ЭРЧҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН БЭЛГИЙН ТААШААЛ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 

ГАРЫН АВЛАГА. HTTP://CALLEN-LORDE.ORG/GRAPHICS/2021/02/PUMP-TMSM-

HEALTH-GUIDE_FINAL_V3.2.PDF
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ҮР ХӨВРӨЛ ХАДГАЛАХ 

Гонадотропиныг сэдээгч (GnRH) дааврын аналоги/
бэлгийн бойжилттой холбоотой бие махбодын 
өөрчлөлтийг дарангуйлах эмчилгээний үр дүнг 
буцаах боломжтой тул урт хугацаанд нөхөн 
үржихүйд нөлөөлөх ёсгүй. Гэсэн хэдий ч хүүхдүүд, 
залуучуудад одоо болон ирээдүйд өөрт нь тохирох 
боломж, сонголтуудын талаар зохих мэдээллийг 
өгөх нь чухал юм. 

Үрийн шингэнийг боломжийн өртөгөөр хадгалах 
боломжтой тохиолдолд үүнийг бэлгийн 
бойжилтийг дарангуйлах эмчилгээнээс өмнө 
анхаарч үзэх хэрэгтэй. 

Таннерийн 3-р үед хүрсэн эм хүйсийн шинж 
тэмдэгтэй болгох дааврын эм уух гэж байгаа хүмүүст 
үрийн шингэнийг хадгалалтанд өгөхийг зөвлөдөг. 
Өсвөр насны дунд үеэс (Таннерийн 3-4-р үе) эр 
бэлгийн эс боловсруулдаг тул өсвөр насны эхэн үед 
(Таннерийн 2-3-р үе) боловсруулалт гүйцсэн үрийн 
шингэнийг цуглуулах боломжгүй байдаг. Үрийн 
шингэнийг дараа нь буюу хүйсийн шилжилтийн 
дааврын эмчилгээ эхлүүлэх шийдвэр гаргахаас 
өмнөхөн авч хадгалж болно. Гэсэн хэдий ч өсвөр 
насныхан эршүүд болох эрсдэлтэй тул эр бэлгийн 
эсийг хадгалахад шаардагдах хугацаагаар бэлгийн 
бойжилт дарангуйлах эмчилгээнээс завсарлага 
авах дургүй байдаг. Биопсийн шинжилгээгээр авсан 
төмсөгний эдийг хадгалахыг зарим улсад санал 
болгодог боловч энэ нь туршилтанд тооцогддог. 

Эр хүйсийн шинж тэмдэгтэй болгох даавар 
хэрэглэх гэж байгаа хүмүүсийн хувьд хэрэв 
боломжтой бол өндгөн эс эсвэл өндгөвчний эдийг 
хадгалах сонголтыг авч үзэх хэрэгтэй. Хүйсийн 
шилжилтийн дааврын эмчилгээ эхлэхээс өмнө 
өндгөн эсээ заавал авч хадгалах хэрэгтэй гэсэн 
дарамт байдаггүй. Учир нь тестостероны өртөлт нь 
ирээдүйн эрүүл өндгөн эс авах магадлалд нөлөөлж 
байгааг нотлох нотолгоо одоогоор байхгүй.

Нөхөн үржихүйн боломж, сонголтын талаар транс болон 
хүйсийн олон янз байдал бүхий хүмүүстэй бэлгийн 
бойжилтыг дарангуйлах эмчилгээ болон хүйсийн 
шилжилтийн дааврын эмчилгээг эхлэхээс өмнө ярилцах 
хэрэгтэй. 

Хүйсийн шилжилтийн даавар хэрэглэх нь нөхөн 
үржихүйн боломжийг бууруулж болзошгүй ба дааврын 
эмчилгээгээ зогсоосон ч энэ нь өөрчлөгдөх боломжгүй 
байж болно.  

Эстроген нь транс эмэгтэйчүүдэд бэлгийн дур 
хүслийг бууруулж, бэлэг эрхтний сулрал, үрийн 
шингэний ялгаруулалтыг бууруулдаг. Тестостерон 
нь ерөнхийдөө бэлгийн дур хүслийг нэмэгдүүлдэг. 

Шаардлагатай бол бэлэг эрхтний дотоод үзлэгийг 
үйлчлүүлэгчийн өнгөрсөн болон сүүлийн үеийн 
бэлгийн харьцааны түүх, тухайн хүн үзлэг 
шинжилгээнд хамрагдахад тохиромжтой эсэх 
зэргийг үндэслэн хийх ёстой. Процедурын аливаа 
асуудал болон ач холбогдлын талаар биеийн 
үзлэгийн өмнө ярилцах хэрэгтэй. Бээлийтэй хуруу 
болон / эсвэл тохирох хэмжээтэй багаж ашиглаарай.  

Нөхөн үржихүйн 
эрүүл мэнд ба нөхөн 
үржихүйн сонголт, 
боломжууд

6.5

Нөхөн үржихүйн боломж, сонголтын талаар транс 
болон хүйсийн олон янз байдал бүхий хүмүүстэй 
бэлгийн бойжилтыг дарангуйлах эмчилгээ болон 
хүйсийн шилжилтийн дааврын эмчилгээг эхлэхээс 
өмнө ярилцах хэрэгтэй. 
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Транс эрчүүд ба жирэмслэлтээс урьдчилан 
сэргийлэх

Тестостерон дааврын бэлдмэлийг хэрэглэхээс 
өмнө жирэмслэлтээс хамгаалах талаар зөвлөгөө 
өгөх нь чухал юм. Тестостерон дааврын эмчилгээ 
нь жирэмслэхээс хамгаалах баталгаа өгдөггүй 
бөгөөд эмчилгээг саармагжуулах үр нөлөөнөөс 
урагт хор хөнөөл учруулж болзошгүй тул жирэмсэн 
үед эсрэг заалттай байдаг. Транс эрчүүд транс биш 
эрчүүдтэй хамгаалалтгүй бэлгийн хавьталд ороход 
жирэмслэхээс гадна БЗДХ-т өртөх эрсдэлтэй 
байдаг.

Эрэгтэйчүүдтэй бэлгийн хавьталд ордог транс 
эрчүүдэд (транс ЭБЭ) эм хүйсийн шинж тэмдэгт 
хүргэдэггүй жирэмснээс хамгаалах боломжийг 
санал болгох талаар бодож үзээрэй. (Depo provera®, 
Jadelle®) эсвэл IUDs (Mirena®) / IUCD гэх мэт 
прогестерон дээр суурилсан урвуу нөлөө бүхий 
жирэмслэлтээс хамгаалах хэрэгсэл (LARCs) нь 
хамгаалах тохиромжтой сонголт бол бэлгэвч нь 
БЗХӨ-өөс хамгаалах нэмэлт хамгаалалт болно. 
Тестостерон дааврын эмчилгээний улмаас умайн 
хүзүүний хатангиршилтай хүнд спираль тавих нь 
илүү өвдөлттэй, процессын хувьд илүү төвөгтэй 
байдаг.

ЖИРЭМСЛЭЛТЭЭС ХАМГААЛАХ ЗӨВЛӨГӨӨ 

Зарим транс хүмүүс жирэмслэх боломжтой бэлгийн 
хавьталд ордог бөгөөд жирэмслэлтээс хамгаалах 
арга, жирэмсний тест эсвэл үр хөндөлтийн талаар 
зөвлөгөө авахыг хүсэж болно. 

Тестостерон нь дангаараа транс эрчүүд болон 
үтрээтэй хүйсийн олон янз байдал бүхий хүмүүсийг 
жирэмслэхээс хамгаалах үр дүнтэй хэлбэр биш юм. 
Үүнтэй адилаар эстроген ба/эсвэл прогестерон 
дангаар нь удаан хугацаагаар хэрэглэсэн ч транс 
эмэгтэй болон шодойтой хүйсийн олон янз байдал 
бүхий хүмүүст энэ нь жирэмслэлтээс хамгаалах үр 
дүнтэй хэлбэр болохгүй. 

Жирэмслэлтээс хамгаалах аргуудын талаар 
мэдээлэл хэрэгтэй байгаа эсэхийг тодруулахын 
тулд үйлчлүүлэгчээс бэлгийн зан үйл, хамтрагчдынх 
нь талаар асуугаарай. 
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Бэлгийн 
хүчирхийлэл

6.6

Хамгийн өргөн утгаараа “жендэрт 
суурилсан хүчирхийлэл” гэдэг нь хувь 
хүний   хувьд биологийн хүйс, хүйсийн 
баримжаа, эсвэл хүйсийн илэрхийлэл 
нь эрэгтэйлэг ба эмэгтэйлэг байдлын 
нийгэмд тодорхойлсон хэм хэмжээг 
зөрчсөн гэж үзэхэд чиглэсэн хүчирхийлэл 
юм (Khan, 2011). 

Хүйсийн баримжаа, хүйсийн илэрхийлэл зэргээс 
шалтгаалсан транс хүмүүсийн эсрэг хүчирхийлэл 
нь жендэрт суурилсан хүчирхийллийн нэг хэлбэр 
юм (Betron and Gonzalez-Figueroa, 2009). 

Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлд бие махбодь, 
бэлгийн болон сэтгэл санааны хүчирхийлэл орно; 
заналхийлэл; албадлага; эрх чөлөөг дур мэдэн 
хасах; эдийн засгийн хомсдол нь нийтийн болон 
хувийн амьдралд тохиолдож болно. Трансжендэр 
хүмүүсийн эсрэг жендэрт суурилсан хүчирхийлэл 
нь транс гэж тусгайлсан хүч ба хяналтыг 
ихэнхдээ агуулж байдаг. Жишээлбэл, үүнд: 

• Буруу нэр, буруу хүйс заасан төлөөний үг, 
эсвэл тэдний биеийг дорд үзэх замаар транс 
хүний   байдлыг дордуулах 

• хэн нэгний транс гэдгийг илчлэхээр 
заналхийлэх 

• тухайн хүний   хүйсийн илэрхийллийг хянаж 
цагдах, эсвэл “жинхэнэ” эмэгтэй эсвэл 
эрэгтэй хүн биш гэж хэлэх

• дааврын болон бусад эмчилгээнд 
хамрагдахыг хориглох эсвэл хянах

18 Find the videos and other information  transhub.org.au/herenow 
This project was funded by, and created in close collaboration with the 
Prevention and Response to Violence and Neglect unit (PARVAN) at the 
New South Wales Ministry of Health. 

Транс хүмүүс бэлгийн хүчирхийлэлд өртөх нь маш 
өндөр хувьтай байдаг. Ази, Номхон далайн Транс 
эрүүл мэндийн төлөвлөгөөний 3-р бүлэгт Ази, 
Номхон далайн олон орны транс эмэгтэйчүүдийн 
эсрэг бэлгийн хүчирхийллийг баримтжуулсан тоон 
мэдээлэл, чанарын судалгаа хоёуланд нь цохон 
дурьдсан (Эрүүл мэндийн бодлогын төсөл, APTN 
ба НҮБХХ 2015). Тухайн үед энэ бүс нутагт транс 
эрчүүдэд чиглэсэн хүчирхийллийн талаар тоон 
мэдээлэл байгаагүй.

Here & Now бол бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн 
транс хүмүүсийг дэмжих транс хүмүүс болон эрүүл 
мэндийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан онлайн эх 
сурвалжуудын багц юм.18 Энэ нь энэ модульд багтсан 
эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан хоёр 
анимэйшн болон транс олон нийтэд  зориулсан хоёр 
анимэйшнтай. Энэхүү анхны эх сурвалж нь бэлгийн 
хүчирхийлэлд өртсөн транс хүмүүсийн тухай болон 
транс хүмүүс ЭМТҮ үзүүлэгчдээс тусламж хүсэх 
арга замыг хэрхэн хялбар болгох талаар эмч, олон 
нийтийн гишүүд ярилцсан яриа мөн багтсан. 

Эх сурвалж: TransHub “Here and Now” campaign: transhub.org.au/
herenow 

Видеоны холбоос: https://youtu.be/nwwQo5pAhzw
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АВСТРАЛИ
ТРАНС 
ОРОЛЦОГЧИД

ДОР ХАЯЖ НЭГ УДАА БЭЛГИЙН 
ХҮЧИРХИЙЛЭЛД ӨРТСӨН ГЭЖ ХАРИУЛСАН

Callander et al 2018

Транс 
хүмүүс
транс эрчүүд 
болон төрөхөд 
тэмдэглэгдсэн 
хүйс нь эмэгтэй 
нонбайнари 
хүмүүсийн 
эсрэг бэлгийн 
хүчирхийлэл 
өндөр байна

Нийт хүн ам

Австралийн Эмэгтэйчүүдийн Аюулгүй 
Байдлын Үндэсний Судалгааны 
Байгууллагын саяхны судалгаагаар 
Австралид амьдардаг өнгөт арьстай 
транс эмэгтэйчүүд үл таних хүнээс 
бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн гэж 
сизжендэр эмэгтэйчүүдээс илүү 
мэдээлдэг болохыг тогтоожээ.

<50%
Австралид түүвэрлэсэн транс 
хүмүүсийн 50-аас бага хувь нь 
бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөний 
дараа хэн нэгэнд мэдэгдэж 
эсвэл тусламж хүссэн гэжээ.

Ази Номхон далайн бүс 
дахь бэлгийн хүчирхийллийн 
талаарх статистик

50% 14%
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АОТЕАРОА, ШИНЭ ЗЕЛАНД

1178 
ОРОЛЦОГЧ
→ Транс эрчүүд  
→ Транс эмэгтэйчүүд  
→ Нонбайнари хүмүүс

Хэн нэгэн тэдэнтэй хүсээгүй байхад нь 
бэлгийн хавьталд орсон гэж мэдээлсэн.

2-3x 7-12x
Нийт хүн амын эмэгтэйчүүдийнхээс 
2-3 дахин их

Нийт хүн амын эрэгтэйчүүдээс 
7-12 дахин их

Veale et al 2019

DIVA 2019

ФИЖИ

645
ОРОЛЦОГЧ
→ Лесбиян 
→ Бисексуал   
      эмэгтэйчүүд
→ Транс эрчүүд
→ Транс маскулин  
      хүмүүс
→ Хүйсийн хэвшмэл  
      байдалд үл багтах  
      хүмүүс Оролцогчдын 83% нь 

дотно хамтрагчдаасаа бие 
махбодын болон / эсвэл 
бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн.

Оролцогчдын 8% нь гэр 
бүлийн гишүүнээс бэлгийн 
хүчирхийлэлд өртсөн.

Гэмт этгээд бүрт биемахбодын / бэлгийн 
хүчирхийллийн талаар мэдээлэх

 11% Бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн 
транс болон нонбайнари 
хүмүүсийн дөнгөж 11% нь 

хүчингийн болон бэлгийн хүчирхийллийн 
дараах үйлчилгээ авах дэмжлэг хүссэн.

Бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн 
транс болон нонбайнари 
хүмүүсийн зөвхөн 3% нь 

тухайн үед цагдаад ханджээ.

3% 

83% 8%
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Жендэрт суурилсан 
хүчирхийлэл ба дотно 
хамтрагчийн хүчирхийллийг 
тандах
Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл (ЖСХ) болон дотно 
хамтрагчийн хүчирхийлэл (ДХХ) -ийг илрүүлэх 
зааварчилгаа нь зөвхөн (сизжендэр) эмэгтэйчүүдэд 
чиглэгддэг бөгөөд трансжендэр хүмүүсийг бараг 
дурддаггүй. Бүх төрлийн хүйсийн баримжаанаас транс 
хүмүүсийн эсрэг хүчирхийллийн түвшин өндөр байгааг 
харгалзан ЖСХ ба ДХХ-ийг илрүүлэх шинжилгээг транс 
үйлчлүүлэгчдэд адилхан хийж байх ёстой (Peitzmeier 
et al, 2020). Үүнд анхан шатны үзлэг, болон дараа 
дараагийн уулзалт зөвлөгөөнүүд орно. 

Тайланд, Мексикт ХДХВ-ийн клиникууд транс 
эмэгтэйчүүдийн болон ЭБЭ олон нийтийн эсрэг 
хүчирхийллийг илрүүлэх үзлэгийн туршилтын төсөл 
хэрэгжүүлж, ийм үзлэг хийхэд аюулгүй, хувийн орон зай 
бий болгохын чухлыг онцолсон байна. Үүнд ажилтнууд 
нь транс хүмүүсийг хүндэтгэж, хүчирхийллээс 
хамгаалах хууль эрх зүйн хамгаалалтыг мэддэг байх, 
транс үйлчлүүлэгчид хүчирхийллийн талаар ярих үед 
дэмжлэг үзүүлэх эсвэл бусад байгууллагад холбон 
зуучлах боломжтой байх зэрэг багтсан (Betron, 2009).   

Бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн 
транс хүмүүсийг дэмжих
Үйлчилгээ үзүүлэгчид жендэрт суурилсан 
хүчирхийллийн хохирогчдод эхний ээлжийн хариу арга 
хэмжээ авах, яаж бусад үйлчилгээ үзүүлэгчдэд холбон 
зуучлах талаар бэлтгэгдсэн байх ёстой. Энэхүү модуль 
нь жендэрт суурилсан хүчирхийлэлд өртсөн транс 
хүмүүст тулгарч болох зарим тодорхой асуудлуудыг 
анхаарч оруулсан. 

Бэлгийн хүчирхийлэл нь олон транс хүмүүсийн 
амьдралд нөлөөлдөг боловч  Австралид хийсэн 
судалгаагаар судалгаанд оролцсон транс хүмүүсийн 
тэн хагасаас ч бага хувь нь бэлгийн хүчирхийллийн 
дараа хэн нэгэнд хэлж, дэмжлэг хүссэн гэжээ (Callander 
et al., 2018). Шинэ Зеландад бэлгийн хүчирхийлэлд 
өртсөн транс болон нонбайнари хүмүүсийн дөнгөж 
11% нь хүчингийн болон бэлгийн хүчирхийллийн 
дараах үйлчилгээ авах дэмжлэг хүсч, зөвхөн 3% нь 
тухайн үед цагдаад ханджээ. Транс олон нийт цагдаа 
нартай нарийн төвөгтэй түүх болон харилцаатай 
байдаг, ялангуяа бэлгийн хөдөлмөр эрхлэх,  “cross-
dressing”, ижил хүйсийн хүнтэй бэлгийн харилцаанд 
орох, эсвэл гуйлга гуйх, гэр оронгүй байх, олон нийтийн 
тав тухгүй байдал гэх зэргийг гэмт хэрэгт тооцдог 
улсуудад транс эмэгтэйчүүдийг онилдог байна. (НҮБ-
ын Хөгжлийн хөтөлбөр ба APTN) 2017).

Өөрийн үйлчилгээ эсвэл үйл ажиллагааг транс 
үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй болговол тэд аюулгүй байдал, 
дэмжлэг, хүндэтгэлийг мэдэрч, бэлгийн хүчирхийллийн 
дараа шаардлагатай дэмжлэгийг эрэлхийлж, авах 
магадлалтай болно. Сэдэв 4-т транс үйлчлүүлэгчдэд 
ээлтэй, хүртээмжтэй орчинг бүрдүүлэхэд чиглэсэн 
олон алхамыг оруулсан. Жишээлбэл, хүртээмжтэй 
бүртгэлийн хуудастай байх, транс туг, зурагт хуудас, 
эрүүл мэндийг дэмжих эх сурвалжуудыг ил тавих, бүх 
хүйсийн хүмүүст зориулсан ариун цэврийн өрөөтэй 
байх зэрэг орно. 
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Өөрийгөө тодорхойлох эрхийг 
хүндэтгэх
 Шийдвэр гаргах үед тэдний бие даасан 
байдлыг хүндэтгэн, урьд тохиолдсон сөрөг 
явдлуудыг хүлээн зөвшөөрч, боломжит 
сонголтуудыг ярилцахад илүү их хугацаа 
шаардагдах болно. 

Үйлчлүүлэгчийнхээ хүйсийн 
баримжааг нягтлах:
Үйлчлүүлэгчийн биеийн хэсгүүдийн талаар 
ярихад ашигладаг өөрт нь тухтай нэр 
томьёоны талаар мэдээлэл байгаа эсэхийг 
үйлчлүүлэгчийн бүртгэлээс шалгах. 

Үйлчлүүлэгчийнхээ эрхийг мэдэх:
Бэлгийн хүчирхийлэлд өртсний дараа үйлчлүүлэгч 
цочролд орж, баримжаагаа алдах, айж түгших эсвэл 
өөр бусад олон янзын мэдрэмж, сэтгэл хөдлөлтэй 
байж болно. Үйлчлүүлэгч зүгээр байгаа юм шиг 
харагдсан ч гэсэн тэд эрхээ сайн ойлгож мэдэхгүй 
байх тохиолдлууд байдаг. Үйлчлүүлэгчдэд тэдний 
сонголт, эрхийн талаар мэдээлэл өгөх чадвартай 
байх нь тэднийг зоригжуулж, шийдвэр гаргаж 
эхлэхэд нь тусалдаг. 

Таны үйлчлүүлэгч дараах эрхтэй:
• ямар үйлчилгээнд хамрагдаж тухайн 

үйлчилгээг яаж авахыг хүсэх талаар 
шийдвэр гаргах 

• бэлгийн хүчирхийллийн дараа ямар нэгэн 
журам, туршилтыг зөвшөөрөхгүй байх 
болон дараа нь зөвшөөрлөө цуцлах 

Цагдаагийн байгууллагад ямар 
гомдол гаргахыг мэдэх
Транс хүмүүс гэмт хэргийн хохирогч болсон 
хойноо ч цагдаад хандахдаа эргэлзэх, хандах 
хүсэлгүй байх олон шалтгаан бий. Эдгээр 
мэдрэмж, шийдвэрийг хүндэтгэх нь чухал 
юм. 
Бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн транс 
хүмүүстэй ажиллахдаа цагдаад хандах нь 
юу гэсэн үг болохыг, тэдний эрх нь юу вэ, 
тэдэнд ямар дэмжлэг үзүүлэхийг нарийвчлан 
тодорхойлох нь тэдэнд тустай байх болно. 

Эх сурвалж: TransHub’s Here and Now campaign: transhub.org.au/
herenow 
Видео холбоос: https://youtu.be/9iXkxO4iPbk 

Бэлгийн хүчирхийллийн 
даван туулагч транс 
хүмүүст дэмжлэг үзүүлэх
Нэмж дурдахад, бэлгийн хүчирхийлэлд өртсний дараа ЭМТҮ авах транс 
хүмүүсийг мэргэжлийн түвшинд дэмжиж байгаагаа харуулах тодорхой аргууд 
байдаг. 
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Танай байгууллага жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, дотно 
хамтрагчийн хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүсийг дэмжих ямар алхам 
хийдэг вэ? 

Транс хүмүүс энэ дэмжлэгийг авдаг уу?

Эдгээр үйлчилгээнүүд транс хүмүүст илүү хүртээмжтэй, ээлтэй 
болох арга зам байгаа юу?

Өөрийгөө шалгах дасгал

94Шинэчлэл рүү чиглэсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ
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Дадал болгох үйлдлүүд
Байгууллагадаа транс хүмүүст хүйсийн баримжаа, биеийн ялгаатай байдал, 
бэлгийн зан үйлээ илэрхийлэх боломжтой аюулгүй орчныг бүрдүүлэх. 

Транс үйлчлүүлэгчийн одоо байгаа бие махбодын бүтэц ба бэлгийн зан үйл 
дээр нь үндэслэн БЗДХ-тай холбоотой эрсдлийг үнэлэх. 

Бэлгийн амьдралын түүхийг авах ерөнхий асуултуудад транс олон нийтэд 
хүртээмжтэй элемент нэмж багтаах - тэдэнд тухтай байх хэллэг (биеийн 
хэсгүүдэд зориулсан) болон, бэлгийн дур хүсэл, дотно хамтрагчийн 
хүчирхийлэл зэрэг. 

Транс эмэгтэйчүүд, болон неовагинтай төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйс нь 
эрэгтэй нонбайнари хүмүүст папын арчдас эсвэл умайн хүзүүн үзлэг 
шинжилгээ хийх шаардлагагүй.

Транс болон хүйсийн олон янз байдал бүхий хүмүүстэй нөхөн үржихүйн 
сонголт, боломжийн талаар бэлгийн бойжилтыг дарангуйлах, эсвэл хүйсийн 
шилжилтийн дааврын эмчилгээг эхлэхээс өмнө ярилцах хэрэгтэй.

Хүйсийн шилжилтийн даавар нь дангаараа жирэмслэхээс хамгаалах 
үр дүнтэй хэлбэр биш юм. Жирэмслэлтээс хамгаалах аргуудын талаар 
мэдээлэл хэрэгтэй байгаа эсэхийг тодруулахын тулд үйлчлүүлэгчээс 
бэлгийн зан байдал, хамтрагчдынх нь талаар асуух

Транс эмэгтэйчүүд хүчирхийлэлд өртөх эрсдэл өндөр байдаг учраас 
эмэгтэйчүүд, охидод үзлэг тогтмол хийдэгтэй адилаар жендэрт суурилсан 
хүчирхийллийн үзлэгийг транс үйлчлүүлэгчдэд мөн хийх

Транс үйлчлүүлэгч бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн тохиолдолд тэдний 
хүйсийг бататган, эрх болон дэмжлэгийн талаарх мэдээллийг өгч, цагдаад 
хандах хүсэлтэй байгаа эсэх зэрэг асуудлаар ярилцах нь шийдвэр гаргахад 
нь зоригжуулж туслана.
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ХДХВ-ИЙН ХАЛДВАРААС 
УРЬДЧИЛАН 
СЭРГИЙЛЭЛТ, ТУСЛАМЖ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЭМЧИЛГЭЭ 
7.1 Оршил

7.2 ХДХВ-ийн халдварын урьдчилан сэргийлэлт        
      ба тусламж үйлчилгээ, эмчилгээний хэлхээ

7.3 Транс эмэгтэйчүүд ба ХДХВ-ийн халдварын  
      тархалт

7.4 Транс эрэгтэйчүүд болон төрөхөд   
       тэмдэглэгдсэн хүйс нь эмэгтэй нонбайнари  
       хүмүүсийн дундах ХДХВ-ийн халдварын тархалт

7.5 Мэдээлэлтэй байх ба шинжилгээ

7.6  ХДХВ-ийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх ба  
        эмчилгээний эм бэлдмэлүүд
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Сэдвийн 
зорилго:

ХДХВ-ийн халдвартай холбоотой үйлчилгээ болон хүйсийн 
шилжилтийн тусламж үйлчилгээний харилцан уялдааг ойлгох.

ХДХВ-ийн халдвараас урьдчилан сэргийлэлт, шинжилгээ, 
эмчилгээний хэлхээ болон шинэчлэгдсэн 2025 зорилтын талаар 
мэдлэгтэй болох. 

Бүсийн транс эмэгтэйчүүдэд ХДХВ-ийн халдвараас үүдэн 
тулгардаг бэрхшээлийг ойлгох.

Бүсийн хэмжээнд транс эрчүүдийн дундах ХДХВ-ийн халдварын 
байдал, тэдний эрсдлийн талаар мэдээлэл дутмаг байдлыг 
ойлгох.

Транс хүмүүст зориулсан ӨӨС ба ӨДС-ийн удирдамж, ХДХВ-
ийн эм ба хүйсийн шилжилтийн даавар хоорондын харилцан 
үйлчлэлийн талаарх сүүлийн үеийн судалгааны мэдээллийг авах. 

1
2
3
4
5
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Оршил
7.1

Тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчдэд транс 
хүмүүсийн ХДХВ-ийн халдварын 
урьдчилан сэргийлэлт, тусламж 
үйлчилгээ, эмчилгээний талаарх 
практик мэдээлэл олгохын өмнө 
дээрх тусламж үйлчилгээ нь хүйсийн 
шилжилтийн тусламж үйлчилгээтэй 
ямар уялдаа холбоотой болохыг авч 
үзэх нь зүйтэй. 

Жишээлбэл, бүсийн хэмжээнд бэлгийн эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ нь дээрх хоёр төрлийн ЭМТҮ-нд голлох үүрэг 
гүйцэтгэдэг. ХДХВ-ийн халдварын урьдчилан сэргийлэлт, 
тусламж үйлчилгээ, эмчилгээ нь транс хүмүүст хүртээмжтэй 
байдаг нь хүйсийн шилжилтийн үйлчилгээ, тухайлбал 
даавар хэрэглэх зэрэг тусламж үйлчилгээг энэ тусламж 
үйлчилгээнд нэгтгэж, хамт авах боломжийг бүрдүүлэх 
шаардлагатай. Транс үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээг илүү 
сайн хангасан ЭМТҮ нь энэ хүн амд ХДХВ-ийн халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх, шинжилгээ, эмчилгээний үйлчилгээг 
санал болгоход илүү дээр байх болно. 

Энэ сэдэв нь энэ бүсийн транс эмэгтэйчүүдэд үзүүлж буй 
ХДХВ-ийн халдварын тусламж үйлчилгээний хэлхээг авч 
үзэхээс өмнө тэдний дундах ХДХВ-ийн халдварын тархалтын 
асуудал, транс эрчүүдийн талаарх маш хязгаарлагдмал тоо 
мэдээллийн талаар авч үзэх шаардлагатай. Үүний дараа 
ХДХВ-ийн эсрэг эмүүд ба хүйсийн шилжилтийн даавар 
хоорондын харилцан үйлчлэл, ӨӨС ба ӨДС-ийн талаарх 
транс олон нийтэд чиглэсэн мэдээллийг авч үзэх болно. 

→ Сэдэв 6-гийн “бэлгийн амьдралын түүх авах” хэсэгт 
БЗХӨ, түүний дотор ХДХВ-ийн эрсдлийн үнэлгээ хийх 
алхамуудыг оруулсан. 
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ХДХВ-ийн халдварын урьдчилан 
сэргийлэлт ба тусламж 
үйлчилгээ, эмчилгээний хэлхээ

7.2

Транс хүмүүст ХДХВ-ийн халдварын 
талаар зөвлөгөөг тогтмол өгч, ХДХВ 
ба бусад БЗДХ-ын сайн дурын 
шинжилгээнд хамрагдахыг санал 
болгодог байх хэрэгтэй (ДЭМБ, 2014). 
Энэ нь транс хүмүүсийг ХДХВ-ийн 
халдвараас урьдчилан сэргийлэх болон 
үүнтэй холбоотой ЭМТҮ-нд эрт бөгөөд 
удаан хугацаанд хамрагдах боломжийг 
баталгаажуулах цогц хөтөлбөрийн нэг 
хэсэг байх ёстой.      

Энэхүү загварыг заримдаа ХДХВ-ийн халдварын 
тусламж үйлчилгээ үзүүлэх “каскад” буюу хэлхээ гэж 
нэрлэдэг. 19 

ХДХВ-ийн тусламж үйлчилгээний хэлхээ нь 
ХДХВ-ийн хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд 
урьдчилан сэргийлэлт, тусламж үйлчилгээ ба 
эмчилгээний хооронд тасралтгүй уялдаа холбоо 
шаардлагатай болохыг харуулдаг. Энэ нь ХДХВ-
ийн халдвар дамжилт тасалдсан, ХДХВ-ийн 
халдвартай хүмүүсийг халдварын эрт үед оношилж, 
ретровирусийн эсрэг эмчилгээ (РВЭЭ)-нд урт 
хугацаанд тогтвортой хамрагдсан гэсэн үг юм. 
Үйлчилгээний хэлхээнд үйлчлүүлэгчийг дараагийн 
тусламж үйлчилгээнээс алдагдахаас сэргийлэхийн 
тулд арга хэмжээнүүд хоорондох уялдаа 
холбоог сайжруулах шаардлагатай. Сизжендэр 
хүмүүсээс илүү транс хүмүүс дараагийн тусламж 
үйлчилгээнээс алдагдах магадлал өндөр байдаг 
ба энэ нь транс бэлгийн хөдөлмөр эрхлэгч, хар 
тамхи хэрэглэгчид болон залуучууд зэрэг тодорхой 
бүлгүүдэд илүү өндөр байдаг
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Урьдчилан сэргийлэлт

ХДХВ-

ХДХВ+ 95%

Бэлгэвч, чийгшүүлэгч, зүү/тариур, сэтгэлзүйн 
дэмжлэг зэрэг урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр бүх зорилтот хүн амтай байнгын 
хамтын ажиллагаатай байх. ХДХВ- зорилтот 
бүлэгт тогтмол БЗХӨ, ХДХВ-ын тогтмол үзлэг, 
эмчилгээ, зөвлөгөө болон PrEP тогтмол өгөх.
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ОРЧНЫГ БҮРДҮҮЛЭХ

ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦОО +

ЧАДАВХИ ХӨГЖҮҮЛЭХ
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боломжтой

PrEP 
эхлүүлсэн

PrEP, ХДХВ, SIT-
ийн шинжилгээнд 
хамрагдахаар 
буцаж ирсэн

Вирусын 
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дарах
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PREP нь хосолсон урьдчилан сэргийлэлтийн нэг хэсэг

95%

95%

ТУСЛАМЖ, ЭМЧИЛГЭЭ  - УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭЛТ

ХДХВ+ зорилтот бүлгийн хүмүүст ХДХВ-ийн халдвар 
оношлогдсоны дараа урьдчилан сэргийлэх эмчилгээг 
дэмжих, БЗДХ-ын тогтмол үзлэг, эмчилгээ хийлгэх 
зорилгоор РВЭЭ-г эрт эхлүүлж, дагаж мөрдөх.

Хүний эрх + Хүйсийн тэгш байдал +
Гутаан доромжлол, ялгаварлан гадуурхалт, хүчирхийллийг 

үл тэвчих
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2016 онд НҮБ -ын Ерөнхий Ассамблейн ДОХ-ыг төгсгөл 
болгох улс төрийн тунхаглал нь улс орнуудад 90-90-90 
зорилтыг биелүүлэхийг үүрэг болгосон. Эдгээр зорилтууд 
нь ХДХВ -ийн халдвартай хүмүүсийн дийлэнх хэсэгт ХДХВ 
-ийн шинжилгээ, эмчилгээ хийлгэж, бие махбодид ХДХВ 
-ийг тодорхойлох боломжгүй түвшинд хүртэл бууруулах, 
ингэснээр эрүүл байх, вирусийн халдварын цаашдын 
тархалтаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой арга замыг 
тодорхойлсон юм.

Транс хүн амд зориулсан ХДХВ-ийн хөтөлбөр нь дутагдаж 
буй тодорхой зүйлсийг илрүүлж, уялдаа холбоог сайжруулах 
стратеги дэвшүүлж, хэлхээний хүрээнд хөтөлбөрийн 
гүйцэтгэлд хяналт тавих ёстой. Энэ нь транс хүмүүст ХДХВ-
ийн халдварын тусламж үйлчилгээ нь хор хөнөөлгүй, транс 
эрүүл мэндэд мэдрэг, ХДХВ-ийн хэрэгцээг хангасан байх 
амин чухал юм.  

“Fast-Track” эрин гэж нэрлэгддэг 90-90-90 зорилт нь 2014 
оноос 2020 оны 12-р сарыг хамарсан. Энэ нь одоо “Global 
AIDS Targets 2025” гэж шинэчлэгдсэн ба 2030 он гэхэд 
нийгмийн эрүүл мэндэд аюул заналхийлж буй ДОХ-ыг 
эцэслэхэд чиглэсэн. 2025 зорилт нь эрсдэлтэй бүлгүүд, 
ХДХВ-ийн халдвартай хүмүүст төвлөрч байгаа бөгөөд 
орчин (“10s” гэж нэрлэдэг), үйлчилгээний хүртээмж (95s), 
үйлчилгээний интеграци гэсэн гурван чиглэлд анхаардаг.

Орчин нөхцлийг бүрдүүлэх зорилт нь улс орнуудын 10 -аас 
бага хувь нь шийтгэлийн хууль тогтоомж, бодлоготой байхыг 
болон трансжендэр хүмүүсийг оролцуулан зорилтот хүн амын 
10-аас бага хувьд гутаан доромжлол, ялгаварлан гадуурхалт 
эсвэл жендэрийн тэгш бус байдал ба хүчирхийлэлд өртөх 
талаарх асуудлыг багтаадаг.

1
10S
Орчин нөхцлийг 
бүрдүүлэх

2
95s

Үйлчилгээний хүртээмж

3
Үйлчилгээний 

интеграци

2025 он хүртэлх дэлхийн 
ДОХ-ын зорилтууд

ХДХВ-ийн халдвартай 
хүмүүс болон эрсдэлт 
бүлгийн олон нийтэд 

төвлөрнө.

<10%
улс орнууд 
шийтгэлийн 
хууль тогтоомж, 
бодлоготой 
байх

90%
ХДХВ-ийн халдвартай 

болон тэдэнтэй 
холбогдсон эрсдэлтэй 

хүмүүсийн 90%-д 
тухайн нөхцөлд 

тохирсон цогц 
үйлчилгээ үзүүлэх

<10%
гутаан 
доромжлол, 
ялгаварлан 
гадуурхалт

<10%
жендэрийн тэгш 
бус байдал ба 
хүчирхийлэлд өртөх

95%
эмэгтэйчүүд ХДХВ, 

бэлгийн болон нөхөн 
үржихүйн эрүүл 

мэндийн үйлчилгээнд 
хамрагддаг

95%
урьдчилан 
сэргийлэх 

хосолсон аргыг 
хэрэглэнэ

95%
эмчилгээнд 

вирусын эсрэг 
дарангуйлдаг

95%
ХДХВ-ийн 

халдвартай 
хүмүүс халдвар 

дамжих статусаа 
мэддэг

95%
босоо 

дамжуулалтыг 
арилгах 

үйлчилгээний 
хамрах хүрээ

95%
ХДХВ-ийн 

халдвартай, 
статусаа мэддэг 

хүмүүс эмчилгээг 
эхлүүлдэг

Эх сурвалж: UNAIDS. 2020. Хүндээ төвлөрөх замаар цар тахлын эсрэг тэмцэх.
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20 https://www.aidsdatahub.org/resource/transgender-slides

Транс эмэгтэйчүүд 
ба ХДХВ-ийн 
халдварын тархалт

7.3

Одоогийн байгаа мэдээллүүдээс 
үзэхэд транс эмэгтэйчүүд ХДХВ-ийн 
халдварт харилцан адилгүй нэрвэгдсэн 
байна.

Транс эмэгтэйчүүд сизжендэр хүмүүстэй 
харьцуулахад ХДХВ-ийн халдвартай байх нь өндөр 
байдаг. Дэлхий дахинаа 2000-2011 оны хугацаанд 
нийтлэгдсэн судалгаануудад 2013 онд хийгдсэн 
мета-анализаас харахад транс эмэгтэйчүүдийн 
ХДХВ-ийн халдварын тархалтын түвшин 19.1 
хувь байсан бөгөөд тэд насанд хүрсэн хүн амтай 
харьцуулахад ХДХВ-ийн халдвар авах магадлал 
49 дахин их байжээ (Baral et al., 2013). Энэхүү мета-
анализ нь трансжендэр эмэгтэйчүүдэд тулгардаг 
нийгэм, эдийн засгийн ялгаварлан гадуурхалт, 
ЭМТҮ-ний хэрэгцээг хангаж чадахгүй байгаа ХДХВ-
ийн халдварын бүтцийн эрсдлийг тэмдэглэжээ. 
Ингэхдээ энэ бүс нутагт транс эмэгтэйчүүдийн 
дунд ХДХВ-ийн халдвар өндөр байгаа нь гутаан 
доромжлох, ялгаварлан гадуурхах үзэлтэй хүчтэй 
холбоотой байдаг гэсэн асуудлыг давтан гаргасан 
байна. (Winter 2012) 

Уг мета-анализид Энэтхэг, Индонез, Тайланд, 
Вьетнам, Пакистан зэрэг Азийн таван орны 

мэдээллийг оруулсан. Энэ 5 улс оронд насанд хүрсэн 
ерөнхий хүн амтай харьцуулахад транс эмэгтэйчүүд 
ХДХВ-ийн халдвартай байх магадлал өндөр байсан 
бөгөөд тэр дундаа Энэтхэг, Индонезид тархалт 
өндөр байсан. Доорх хүснэгтэд нэгтгэн харуулсан 
сүүлийн үеийн бусад судалгаанаас харахад хот, 
мужуудад амьдардаг транс эмэгтэйчүүдийн дундах 
ХДХВ-ийн тархалт үндэсний тархалтын түвшинтэй 
харьцуулахад өндөр байгааг харуулж байна. 20

ТРАНС ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ДУНДАХ  
ХДХВ-ийн ХАЛДВАРЫН ТАРХАЛТ

19.1%
ХДХВ-ийн ХАЛДВАР АВАХ МАГАДЛАЛ 
НИЙТ ХҮН АМААС ИЛҮҮ

49x
2000 2011
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Сонгогдсон орнуудын газарзүйн 
тодорхой бүс нутагт трансжендэр 
эмэгтэйчүүдийн дундах ХДХВ-ийн 
тархалт өндөр байна 
Тоо мэдээлэл бүхий улсуудын үндэсний болон газар зүйн тодорхой 
байршилд трансжендэр эмэгтэйчүүдийн дундах ХДХВ-ийн 
тархалт, 2015 - 2018

Хотууд, газарзүйн тодорхой 
байршлуудад транс эмэгтэйчүүдийн 
ХДХВ-ийн тархалт өндөр байна
Трансжендэр хүмүүсийн дундах ХДХВ-ийн тархалт, 2012-2018
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Индонез 34%

11.8%

0.9%

25%

3%

2%

Камбож

Пакистан

Малайз

Шри Ланка

Филиппин

Энэтхэг

Непал*

Тайланд**

Бангладеш

Зөвхөн Жакарта

Зөвхөн Banteay 
Meanchey

Зөвхөн Ларкана

Зөвхөн Куала 
Лампур

Зөвхөн 
Коломбо

Зөвхөн Себу 
хот

Зөвхөн зүүн 
хойд Дели

Зөвхөн 
Покхара

Зөвхөн 
Бангкок

Зөвхөн Дака

*Катмандугийн датаг Непалын үндэсний мэдээлэл гэж мэдээлсэн. 
**4 хот  (Бангкок, Чианг Мэй, Чонбури, Пхукет)  ХДХВ-ийн халдвар 
хамгааллын тандалт судалгаа, Биологийн болон зан үйлийн нэгдсэн 
тандалтын тайлан  болон бусад ийлдэс судлалын судалгааны 
тайланг үндэслэн www.aidsdatahub.org сайтаас бэлтгэв.

***Сува, Нади, Лаутока, Лабаса дахь трансжендэр бэлгийн 
хөдөлмөр эрхлэгч.  ХДХВ-ийн халдвар хамгааллын тандалт 
судалгаа, Биологийн болон зан үйлийн нэгдсэн тандалтын тайлан 
болон бусад ийлдэс судлалын судалгааны тайланг үндэслэн 
www.aidsdatahub.org сайтаас бэлтгэв.
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2%

3.1%

0.9%
4.3%
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25.4%

6.5%
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9.2%
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17.3%
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Судалгааны маш хязгаарлагдмал нотолгоо нь 
бага хэмжээний түүвэр бүхий Хойд Америк дахь 
өөрийгөө мэдээллэсэн транс ЭБЭ олон нийтийн 
дундах тархалт 0-5,9 % хооронд хэлбэлздэг 
(Scheim et al 2016). Эдгээр тархалтын тооцоо нь 
трансжендэр эмэгтэйчүүд ба сизжендэр ЭБЭ олон 
нийттэй харьцуулахад доогуур байна (Baral 2013). 
Гэсэн хэдий ч Канад, АНУ-ын насанд хүрсэн хүн 
амын дундах ХДХВ-ийн халдварын тархалтаас 
хамаагүй өндөр гэсэн тооцоо байдаг. Ази тивийн 
транс эрчүүдийн дундах ХДХВ-ийн халдварын 
тархалтын талаар тоо мэдээ байдаггүй.

Транс эрэгтэйчүүд болон 
төрөхөд тэмдэглэгдсэн 
хүйс нь эмэгтэй нонбайнари 
хүмүүсийн дундах ХДХВ-ийн 
халдварын тархалт 

7.4

Транс эрчүүд болон төрөхөд тэмдэглэгдсэн 
хүйс нь эмэгтэй нонбайнари хүмүүсийн дунд 
ХДХВ-ийн халдварын талаарх мэдээлэл 
хомс тул энэ хүн амд ХДХВ-ийн халдварын 
эрсдлийг үнэлэхэд маш хэцүү байдаг (Reisner 
2016).
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Мэдээлэлтэй 
байх ба 
шинжилгээ

7.5

Бүсийн трансжендэр эмэгтэйчүүдийн дунд ХДХВ-ийн талаарх мэдлэг, шинжилгээ болон ХДХВ-ийн халдвараас 
урьдчилан сэргийлэлт, шинжилгээний үндэсний арга хэмжээнд хамрагдах тал дээр ихээхэн дутагдалтай хэвээр 
байгаа нь тоо мэдээнээс харагддаг.

НЕПАЛ ТАЙЛАНД

250 ОРОЛЦОГЧ 250 ОРОЛЦОГЧ

48.4% 
ӨДС (PEP) АВАХААР

42.8% 
ӨӨС (PREP) АВАХААР

79.6% 
ӨДС (PEP) АВАХААР

72.3%
ӨӨС-Д ХАМРАГДАХААР

Непалд ӨДС-ийг гурван сар тутамд хэрэглэдэг 
хүмүүсийн тоо 10-аас бага байсан бөгөөд ӨӨС 
хэрэглэдэг хүмүүсийн тоотой ижил байсан.

Тайландад ихэнх оролцогчид ийм шалтгаанаар 
эмчид хэзээ ч очиж үзээгүй гэж хариулсан

Бүх улс орнуудад трансжендэр хүмүүсийн ихэнх нь 
БЗДХ, ХДХВ-ийн талаар мэдлэгтэй байсан. Эдгээр 
дөрвөн улс оронд ӨӨС (PrEP), ӨДС (PEP) зэрэг 
урьдчилан сэргийлэх эмчилгээний хэрэглээ бага 
байсан.

Энэ дөрвөн орны транс эмэгтэйчүүд болон Непал 
улсын гуравдагч хүйсийн оролцогчдын ХДХВ-ийн 
халдварын тархалт нь транс эрчүүдээс хавьгүй 
өндөр байв.

ОРОЛЦОГЧДЫН ТЭН ХАГАСААС БАГА ХУВЬ НЬ 
ӨӨС, ӨДС АВАХААР ЭМЧИД ХАНДАЖ БАЙГААГҮЙ.

ЭМТҮ ҮЗҮҮЛЭГЧИД ХЭЗЭЭ Ч ХАНДАЖ 
ҮЗЭЭГҮЙ ОРОЛЦОГЧИД

Транс эрчүүд болон нонбайнари хүмүүсийн талаарх үндэсний хэмжээний тоо мэдээлэл байдаггүй. 

APTN KPRA “Зорилтот хүн амын 
судалгаа ба нөлөөллийн 
ажил” судалгааны төсөл
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ИНДОНЕЗ ВЬЕТНАМ

250 ОРОЛЦОГЧ 250 ОРОЛЦОГЧ

1000 - ОРОЛЦОГЧ

2018 ОНЫ 7-Р САРААС 2020 
ОНЫ СҮҮЛЧ ХҮРТЭЛ

65.6% 
ӨӨС ЭСВЭЛ ӨДС

70.6% 
ӨДС-Д ХАМРАГДАХААР

63.5%
ӨӨС-Д ХАМРАГДАХААР

Индонезид энэ талаарх мэдлэг хамгийн бага 
байсан.

Вьетнамд ихэнх оролцогчид ийм шалтгаанаар 
эмчид хэзээ ч очиж үзээгүй гэж хариулсан

Өөрийгөө халдварт өртөх эрсдэл бага гэж 
үзэх болон гутаан доромжлолоос айх айдас 
нь трансжендэр хүмүүсийн шинжилгээнд 
хамрагдахгүй байх хамгийн нийтлэг шалтгаан 
байсан.

Нэмж дурдахад, олон транс эрчүүд хэрэв тэд 
бэлгийн ганц хамтрагчтай ба тэр нь сизжендэр 
эмэгтэй бол ХДХВ-ийн халдвар авахгүй гэж үзсэн 
байна.

PARTICIPANTS WHO DID NOT KNOW IF THEY HAD 
VISITED  A DOCTOR

PARTICIPANTS THAT HAD NEVER SEEN A 
HEALTHCARE PROVIDER

APTN нь транс олон нийтийн төлөөллийн 
судлаачидтай хамтран “Зорилтот хүн амын 
судалгаа ба нөлөөллийн ажил” судалгааны төсөл 
дээр ажилласан. Энэ нь бүсийн хэмжээнд транс 
эрчүүдийн талаар мэдээлэл цуглуулсан анхны 
судалгаа юм.
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ӨӨС ба ӨДС

Үйлчлүүлэгчээсээ бэлгийн эрүүл мэндийнх нь 
түүхийг асуух явцад тэдний өгсөн мэдээлэл 
нь тухайн үйлчлүүлэгч ХДХВ-ийн халдвар авах 
эрсдэлтэй болохыг харуулж магадгүй юм. ӨӨС ба 
ӨДС нь ХДХВ-ийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх 
үр дүнтэй арга бөгөөд хүйсийн шилжилтийн 
даавруудтай хамт хэрэглэхэд аюулгүй байдаг. 
Дараах мэдээллийг ӨӨС ба ӨДС хэрэглэх талаарх 
үндэсний удирдамж, зөвлөмжийн хамт унших 
хэрэгтэй. 

“Өртөлтийн өмнөх урьдчилан сэргийлэлт” (ӨӨС) 
сэргийлэх зорилгоор ХДХВ-ийн халдваргүй хүмүүс 
ретровирусийн эсрэг эм хэрэглэхийг хэлдэг. ӨӨС нь 
трансжендэр эсвэл хүйсийн олон янз байдал бүхий 
хүмүүст аюулгүй бөгөөд үр дүнтэй арга юм. 

Горимын сонголт нь бэлгийн зан үйлийн төрлөөс 
хамаардаг боловч ерөнхийдөө өдөр бүр уух горимыг 
зөвлөдөг. 

Үтрээгээр бэлгийн хавьталд ордог хүн долоо 
хоногт доод тал нь зургаан өдрийн турш өдөр бүр 
ӨӨС-ийн эмийг уух шаардлагатай. Энэ нь эдэд 
агуулагдах ӨӨС-ийн эмийн түвшрүүлэг халдвараас 
хамгаалахад хангалттай хэмжээнд байлгах болно. 
Тестостерон хэрэглэдэг транс эрчүүд болон 
нонбайнари хүмүүсийн үтрээний чийгшил бага, 
нимгэн эдтэй байх магадлалтай. Энэ нь ӨӨС-ийн 
үр дүнг бууруулах эсэх, эсвэл ӨӨС-ийг хамгаалах 
түвшинд хүрэхэд хэр их шаардагдах хугацааг 
өөрчлөх эсэх талаар тодорхой судалгаа байхгүй. 
Гэвч энэ нь транс эрчүүдэд өдөр бүрийн тунгаар 

7.6

Эмчилгээний хөтөлбөрт хамрагдаж эхэлснээс хойш 
ХДХВ-ийн халдвартай транс хүмүүс ХДХВ-ийн 
халдвартай бусад хүмүүсийн адил ретровирусийн 
эсрэг эмчилгээний үндэсний удирдамжийн дагуу 
эмчилгээнд хамрагдна.

Одоогийн байдлаар хүйсийн шилжилтийн даавар 
ба нэгдүгээр эгнээний ретровирусийн эсрэг эм 
хоорондын ноцтой харилцан үйлчлэл бүртгэгдээгүй 
байна.
Эмчилгээний хөтөлбөрт хамрагдаж эхэлснээс 
хойш ХДХВ-ийн халдвартай транс хүмүүс ХДХВ-ийн 
халдвартай бусад хүмүүсийн адил ретровирусийн эсрэг 
эмчилгээний үндэсний удирдамжийн дагуу эмчилгээнд 
хамрагдна.

Эстроген даавар хэрэглэдэг транс эмэгтэйчүүд 
болон нонбайнари хүмүүсийн хувьд зарим ХДХВ-ийн 
эм бэлдмэлүүд нь эстрогений түвшинг бууруулах 
нөлөөтэй байдаг. Энэ тохиолдолд эстрогений тунг 
тохируулах эсвэл харилцан үйлчлэлд ордоггүй ХДХВ-
ийн эм хэрэглэх сонголтууд байдаг. Энэ шийдвэрийг 
үйлчлүүлэгч бүрийн хувьд тэдний ХДХВ-ийн 
эмчилгээний түүх болон эмийн боломжит сонголтоос 
хамааран гаргана. 

Тестостерон хэрэглэдэг транс эрэгтэй ба нонбайнари 
хүмүүсийн хувьд ХДХВ-ийн зарим эм нь тестостерон 
дааврын түвшинг нэмэгдүүлэх эсвэл бууруулах 
нөлөөг үзүүлж болно. Энэ талаар тийм ч их судалгаа 
хийгдээгүй боловч харилцан үйлчлэлийн хэлбэр 
нь ХДХВ-ийн эмийн төрлөөс хамаарна. Протеаза 
саатуулагч (жишээлбэл, атазанавир, адрунавир, 
ритонавир) нь тестостерон дааврын түвшинг 
нэмэгдүүлдэг бол зарим нуклеозидын бус эргэх 
транскриптаза саатуулагч (жишээлбэл, эфавиренц, 
этравирин ба невирапин) нь тестостероны түвшинг 
бууруулдаг. Хамгийн хялбар сонголт бол харилцан 
үйлчлэлгүй хослолыг сонгох явдал юм. 

Ливерпулийн их сургууль нь эмийн харилцан 
үйлчлэлийн маш сайн онлайн эх сурвалжтай: http://
www.hiv-druginteraction.org . Эмийн харилцан 
үйлчлэлийн онлайн хүснэгтэд ХДХВ-ийн эсрэг 
эмийг эхлээд сонгоод дараа нь болзошгүй харилцан 
үйлчлэлийг ерөнхий нэр эсвэл эмийн ангиллаар 
шалгах боломжийг олгодог.

Олон транс хүмүүсийн хувьд хүйсийн шилжилтийн 
дааврын хэрэгцээ нь эрүүл мэндийн бусад асуудлууд, 

ХДХВ-ийн халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх ба 
эмчилгээний эм бэлдмэлүүд

түүний дотор ХДХВ, БЗДХ-ын асуудлаас чухал байдаг. 
Үйлчлүүлэгч тус бүрийнхээ эмчилгээнд ХДХВ-ийн янз 
бүрийн эмийн давуу болон сул талуудыг ярилцаарай. 
Энэ нь бүх үйлчлүүлэгчдэд бүрэн мэдээлэл авсны 
үндсэн дээр сонголт хийхэд туслах болно. Хэрэв 
таны үйлчлүүлэгч онлайнаар, найз нөхдөөсөө эсвэл 
бусад зохицуулалтгүй эх үүсвэрээс даавар авдаг бол 
энэ нь хор хөнөөлийг бууруулах чухал алхам болно. 
Зохицуулалтгүй дааврын эрсдлийг тайлбарлаж, 
боломжтой бол зохицуулалттай даавар авах эх 
үүсвэрийг олж өгөхийг хичээгээрэй. 
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ӨӨС хэрэглэхийг санал болгодог бас нэг шалтгаан 
юм.  

Зарим хүмүүс бэлгийн хавьталд орохын өмнөхөн 
болон дараа нь ӨӨС-ийг “хэрэгцээтэй үед” 
хэрэглэдэг. Ийм өдөр бүр уух бус “тохиолдолд 
суурилсан” горимоор дөрвөн эм уух ба бэлгийн 
хавьталд орохын өмнөхөн заримыг нь, үлдсэнийг 
нь дараа нь уудаг. Энэ горим нь транс болон 
нонбайнари хүмүүст аюулгүй гэдгийг харуулах 
хангалттай судалгаа хараахан байхгүй.  

Тиймээс эм хүйсийн шинж тэмдэгтэй болгох даавар 
хэрэглэдэг транс эмэгтэйчүүд болон төрөхөд 
тэмдэглэгдсэн хүйс нь эрэгтэй нонбайнари хүмүүс 
болон үтрээгээр бэлгийн хавьталд ордог транс 
эрчүүд эсвэл төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйс нь 
эмэгтэй нонбайнари хүмүүст зөвлөдөг цорын ганц 
ӨӨС-ийн горим нь өдөр бүр уух горим юм. 

ӨӨС-ийг дааврын эмчилгээтэй хамт хэрэглэхэд 
аюулгүй бөгөөд энэ нь дааврын түвшинд 
нөлөөлдөггүй. Гэсэн хэдий ч Тайланд, АНУ-д саяхан 
хийсэн судалгаагаар эм хүйсийн шинж тэмдэгтэй 
болгох даавар нь ӨӨС-ийн найрдагад ордог эмийн 
нэгнийх нь үр нөлөөг бууруулж болохыг тогтоожээ 
(Hiransuthikul et al 2019, Cottrell et al 2019). Үүнийг 
ӨӨС үр дүн багатай гэж үзэх эсэх нь тодорхойгүй 
байгаа боловч эм хүйсийн шинж тэмдэгтэй болгох 
даавар хэрэглэдэг транс хүмүүст ӨӨС нь арай 
илүү ярвигтай гэсэн үг юм. ХДХВ-ийн халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх, трансжендэр эмэгтэйчүүдэд 
үзүүлэх тусламж үйлчилгээг сайжруулах болон 
энэхүү эм ба дааврын харилцан үйлчлэлийн клиник 
ач холбогдлыг тодруулахын тулд илүү их судалгаа 
хийх шаардлагатай байна. Үүнд хүйсийн шилжилтийн 
даавар ба тухайн бүс нутагт илүү олдоцтой ӨӨС-ийн 
TAF/FTC эмийн хоорондын харилцан үйлчлэлийг 
судлах багтана. 

21 ASHM. 2016. Post-Exposure Prophylaxis after Non-Occupational and Occupational 
exposure to HIV. Австралийн үндэсний удирдамж (Хоёр дахь хэвлэл). 2021 оны 4 -р сарын 
16 -нд хандсан: http://www.pep.guidelines.org.au/ 

Энэ нь трансжендэр эмэгтэйчүүд ӨӨС нь эстрогений 
түвшинг бууруулж болзошгүй гэдэг асуудлаас болж 
ӨӨС-ийг хэрэглэхээс зайлсхийх болон тунг алгасах 
магадлалтай гэсэн үг юм. Эмнэлгийн мэргэжилтнүүд 
үүнийг эм хүйсийн шинж тэмдэгтэй болгодог даавар 
хэрэглэдэг трансжендэр үйлчлүүлэгчидтэй шууд 
ярилцаж шийдвэрлэх хэрэгтэй. Үйлчлүүлэгчийнхээ 
эстроген дааврын түвшинг хянаж байх талаар хэлж 
тайвшруулах нь тэдний ӨӨС-ийг зааврын дагуу ууж 
хэрэглэхийг дэмжинэ. 

ӨӨС нь дааврын эмчилгээнд аюулгүй бөгөөд 
дааврын түвшинд нөлөөлдөггүй байна. Транс 
эрчүүд ба ӨӨС-ийн талаарх судалгаа ховор байдаг. 
Саяхан АНУ-ын транс ЭБЭ олон нийтийн дунд хийсэн 
үндэсний судалгаагаар ӨӨС хэрэглэгчдийн талаас 
илүү хувьд ХДХВ-ийн халдвар авах эрсдэлтэй 
бэлгийн зан үйлийн тархалт өндөр байгааг харуулсан 
ба ӨӨС-ийн хэрэглээ дундаж түвшинд байгааг 
тогтоожээ (Reisner et al 2021). Эрэгтэйчүүдтэй эсвэл 
трансжендэр эмэгтэйчүүдтэй бэлгийн хавьталд 
ордог трансжендэр эрчүүдэд зориулсан ӨӨС-ийн 
тодорхой үр дүнгийн талаар тоо мэдээ байхгүй 
байна (Vail 2020).

“Өртөлтийн дараах сэргийлэлт” (ӨДС) нь ХДХВ-
ийн халдварт дөнгөж өртсний дараа хэрэглэдэг 
ХДХВ-ийн 4 долоо хоногийн курс эмчилгээ юм. ӨДС 
нь вирусийн идэвхжлийг зогсоодог тул халдварт 
өртсөн хэсэг газрын ХДХВ-ийн халдвар авсан 
эсүүд байгалийн жамаар богино хугацаанд үхэж, 
бие махбодод ХДХВ-ийн халдвар түгэх эрсдлийг 
бууруулдаг.21 

ӨДС нь трансжендэр эсвэл сизжендэр байхаас үл 
хамааран өөрсдийгөө ХДХВ-ийн халдвар авсан 
байж магадгүй гэж бодож байгаа бүх хүмүүст 
зориулагдсан. ӨДС-ийг ХДХВ-ийн халдварт өртсөн 
хүн аль болох богино хугацаанд эхлэх нь зүйтэй. 
Хэрэв ХДХВ-ийн халдварт өртсөнөөс хойш 72 
цагийн дотор (гурван өдөр) эхлэхгүй бол ӨДС үр 
дүнгүй.
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Таны практик үйл ажиллагаанд дараах боломжууд бий. Үүнд: 

ХДХВ, ӨӨС, ӨДС, РВЭЭ болон хүйсийн шилжилтийн дааврын 
талаарх транс олон нийтийн хэрэгцээнд нийцсэн мэдээллийг транс 
үйлчлүүлэгчдэд өгөх.  

Транс хүмүүс тэр дундаа транс эрчүүдийн дундах ХДХВ-ийн 
халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаарх буруу мэдээлэл, хэвшмэл 
ойлголтыг арилгах.

Хүйсийн шилжилттэй холбоотой ЭМТҮ-г ХДХВ-ийн халдварын 
урьдчилан сэргийлэлт ба тусламж, эмчилгээтэй нэгтгэх.

Өөрийгөө шалгах дасгал

111
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Нэгдсэн Вант улсын транс болон нонбайнари хүмүүсийн ерөнхий ба бэлгийн 
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Мэргэжлээс болон мэргэжлээс бус шалтгаанаар ХДХВ-ийн халдварт өртсөний 
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81-84: https://weareaptn.org/2017/06/01/blueprint-for-the-provision-of-
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Үүнд транс эмэгтэйчүүд болон транс эрчүүдэд зориулсан тусгай мэдээлэл 
багтсан: http://prepguidelines.com.au/ 

“Трансжендэр эмэгтэйчүүдийн дундах ХДХВ-ийн дэлхий дахины тархалт: 
системчилсэн тойм ба мета-анализ”, Lancet Infect Dis 2013;13: 214–22. Baral, 
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Дадал болгох үйлдлүүд
ХДХВ-ийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар бүх үйлчлүүлэгчтэй ярилцах, бэлгийн 
зан үйл ба эрсдэлд анхаарч, ХДХВ-ийн талаарх ташаа ойлголт, ХДХВ-ийн халдвартай 
хүмүүсийн эсрэг гутаан доромжлолыг арилгахад туслах.

ХДХВ-ийн халдвартай транс хүмүүсийг хүйсийн шилжилтийн даавар ба ХДХВ-ийн эмийг 
хамт аюулгүй хэрэглэх талаар ойлгуулж, тэдний хувьд хамгийн тохирох эмийн хослолыг 
тодорхойлоход туслах.    

Транс үйлчлүүлэгчдэд ӨӨС ба ӨДС-ийг хүйсийн шилжилтийн дааврын хамт хэрэглэж болох 
ба “хэрэгцээтэй үед” биш харин өдөр бүр уух горимоор хэрэглэхийг зөвлөх. 
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Хүйсийн 
шилжилтийн 
дааврууд 
8.1 Бүсийн тойм
 
8.2 Хүйсийн шилжилтийн дааврын эмчилгээнд таниулсан 
зөвшөөрөл авах

8.3 Таниулсан зөвшөөрөл авах загварыг ашиглан хүйсийн 
шилжилтийн дааврын эмчилгээ хийх 

8.4 Дааврын төрөл, тун ба нөлөө

8.5 Трансдермаль тестостероны гель

8.6 Хүйсийн шилжилтийн дааврын эмчилгээний эрсдэл

8.7 Хүйсийн шилжилтийн дааврын эмчилгээний үед 
хийгдэх лабораторийн анхан шатны хяналт

8.8 Хүйсийн шилжилтийн даавар хэрэглэж байгаа транс 
хүмүүсийн зүрх судасны эрхтэн тогтолцооны үнэлгээ 

8
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Сэдвийн 
зорилго

Хүйсийн шилжилтийн дааврын 
зохицуулалтын гол асуудлууд (төрөл, тун ба 
үр нөлөө, болзошгүй эрсдлүүд, лабораторийн 
анхан шатны хяналт, зүрх судасны шинжилгээ 
зэрэг) -ыг ойлгох. 

Трансжендэр үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх 
үйлчилгээний стандартын талаар 
мэдээлэлтэй болох, үүнд таниулсан 
зөвшөөрөл авч хүйсийн шилжилтийн дааврын 
эмчилгээ хийх талаар мэдлэгтэй болох. 

1

2
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Ази, Номхон далайн зарим орнуудад дааврын 
хэрэглээ ховор байдаг. Жирэмслэлтээс хамгаалах 
бэлдмэл нь зөвлөмж болгож буй эстрогений 
бэлдмэл биш боловч транс хүмүүст хэрэглэж болох 
цорын ганц даавар болоод байна. Эдгээр орнуудад 
трансмаскулин хүмүүст тестостерон дааврын 
бэлдмэл хэрэглэх боломж байдаггүй. 

Азийн зарим орнуудад олон төрлийн даавар байдаг 
бөгөөд үүнд ханган нийлүүлэгчдийн зохицуулалт 
бага байдаг. Ази, Номхон далайн бусад орнуудын 
транс хүмүүс энэ бүсийн цөөн хэдэн гол орноос, 
голчлон Тайланд улсаас даавар авах хандлагатай 
байна. COVID-19 цар тахлын дэгдэлт 2020 оны 
эхээр эхэлснээс хойш хил хаагдаж, ачаа саатсан нь 
дааврын эм бэлдмэлийн хангамжид нөлөөлсөн. 

Бүсийн тойм
8.1

Ази, Номхон далайн бүсэд олон транс 
хүмүүс дааврын эм бэлдмэлийг албан 
ёсны эрүүл мэндийн байгууллагаас 
гадуур худалдаж авдаг бөгөөд хүйсийн 
шилжилтийн даавар эхлэхийн өмнөх 
болон дараах хяналтанд ордоггүй 
байна. 
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Хүйсийн шилжилтийн дааврын эмчилгээ зэрэг 
тусламж үйлчилгээний хувьд тухайн хүн богино 
болон урт хугацааны эрсдэл, ашиг тусын талаар, энэ 
нь эрүүл мэнд, сэтгэцэд хэрхэн нөлөөлж болохыг 
ойлгох ёстой юм. 

Дэлхийн трансжендэр эрүүл мэндийн мэргэжлийн 
холбооны (WPATH) Тусламж үйлчилгээний 
стандартын 7-р хувилбар нь (ТҮС-7) тусламж 

Хүйсийн шилжилтийн 
дааврын эмчилгээнд 
таниулсан зөвшөөрөл авах

8.2

Таниулсан зөвшөөрөл авах гэдэг 
нь эрүүл мэндийн мэргэжилтэн 
хангалттай, үнэн зөв мэдээллийг 
өгснөөр тухайн хүн хүйсийн шилжилтийн 
эмчилгээний талаар бүрэн мэдээлэл 
авсны үндсэн дээр шийдвэр гаргах үйл 
явц юм.

үйлчилгээний стандарт болон таниулсан зөвшөөрөл 
авах загварын протокол хоёрын хоорондын 
хамаарлын талаар дараах тодруулгыг өгсөн. Үүнд: 

Таниулсан зөвшөөрөл авах гэдэг нь шалгах хуудас 
эсвэл маягт бөглөх биш тэдний одоогийн мэдлэг 
дээр үндэслэн үйлчлүүлэгчийн зорилго, хүссэн үр 
дүн, санаа зовнилын талаар ярилцах ярилцлагын 
эхлэл юм. Дааврын эмчилгээний гаж нөлөө ба 
эрсдлийг тайлбарлах, дааврын эмчилгээ хийлгэх 
үйлчлүүлэгчийн хүлээлт үндэслэлтэй эсэх болон 
аль өөрчлөлт нь бие махбодид буцааж болохгүй үр 
дүнд хүргэхийг бүрэн тайлбарлаж мэдээлэл өгөх нь 
эрүүл мэндийн мэгэжилтний үүрэг юм. 

Таниулсан зөвшөөрөл авах загвар нь сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн үнэлгээг заавал хийх шаардлагатай 
загварын нэг юм. Эрүүл мэндийн мэргэжилтэн бүх 
шийдвэрийг бие даан гаргахыг шаарддаггүй. Хэрэв 
эргэлзээ байгаа бол эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд 
хамт олноосоо зөвлөгөө авч хамтран ажиллах 
хэрэгтэй. 

“АНУ-ын хэд хэдэн транс олон 
нийтийн эрүүл мэндийн төвүүд 
таниулсан зөвшөөрөлд үндэслэн 
дааврын эмчилгээг эхлүүлэх загварыг 
боловсруулан хэрэглэдэг (Каллен-
Лорде Олон нийтийн эрүүл мэндийн 
төв, 2000, 2011, 2015; Фенвэй Олон 
нийтийн эрүүл мэнд трансжендэр 
эрүүл мэндийн хөтөлбөр, 2007; Том 
Уэдделл эрүүл мэндийн төв, 2006 он). 
Эдгээр протоколыг WPATH-ын ТҮС-ын 
7-р хувилбарт багтаасан байдаг.” 
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Үйлчлүүлэгчтэйгээ хоёр, гурван удаагийн 
уулзалтаар зөвлөлдөх. Үүнд биеийн эрүүл 
мэнд, гэр бүлийн өвчний түүх, өмнө нь 
даавар хэрэглэсэн байдал эсвэл хүйсийн 
шилжилтийн бусад туршлагыг үнэлэх. Зарим 
тохиолдолд цусны шинжилгээ хийлгэсэн бол 
нэг удаагийн уулзалт хангалттай байж болно. 

Тэд эмнэлгийн тусламжтайгаар хүйсийн 
шилжилт хэрхэн хийлгэхийг болон зорилго 
нь юу болох талаар ярилцах. 

Үйлчлүүлэгчийн мэдээлэл авсны үндсэн 
дээр зөвшөөрөл өгөх, шийдвэрийг өөрөө 
гаргах чадвартай эсэхийг үнэлэх. 

1

2
3

Эсрэг заалт байгаа эсэхийг шалгахын тулд 
үйлчлүүлэгчийн өвчний түүхийг үнэлэх.

• Үнэмлэхүй эсрэг заалт – одоо жирэмсэн 
эсэх 

• Тестостерон эсвэл эстроген дааврын 
харьцангуй эсрэг заалтыг полицитемия, 
тромбоз, элэгний өвчлөл, зүрхний 
дутагдал зэрэгт анхаарч үзнэ.

• Дааврын эмчилгээний урт хугацааны 
нөлөөнөөс зүрх судасны тогтолцоонд 
гарах үр дагаварын23 талаарх мэдээлэл 
хангалттай байдаггүй ба сайн хяналт 
хийгдэж буй тохиолдолд зүрх судасны 
өвчлөл эсрэг заалт болохгүй. 

4

Таниулсан зөвшөөрөл авах 
загварыг ашиглан хүйсийн 
шилжилтийн дааврын 
эмчилгээ хийх 

8.3

Дараах мэдээллийг Австралийн Шинэ 
Өмнөд Уэльсийн транс олон нийт болон 
эмч нарт зориулж боловсруулсан 
TransHub онлайн эх сурвалжаас авав.22 

Энэ нь Таниулсан зөвшөөрөл авах загварыг 
гаргаж, ерөнхий эрүүл мэндийн эмч нарыг хүйсийн 
шилжилтийн дааврын эмчилгээг эхлэх, удирдахад 
нь дэмжлэг үзүүлэх хүрээ ба протоколыг санал 
болгодог. 

Таниулсан зөвшөөрөл авах загварыг ашиглан 
хүйсийн шилжилтийн дааврын эмчилгээг 
санал болгож байгаа эмч нар насанд хүрсэн 
үйлчлүүлэгчдэд дараах алхмуудын дагуу гүйцэтгэнэ 
(жишээ). Үүнд: 

22Эх сурвалж:  https://www.transhub.org.au/clinicians/informed-
consent Зургийг зурсан: Samuel Luke Art.
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Одоогоор эмчийн заалтаар болон 
заалтгүйгээр хэрэглэж байгаа эм бэлдмэл, 
харшил, согтууруулах ундаа болон тамхи бусад 
мансууруулах бодисын хэрэглээг үнэлэх.

Үйлчлүүлэгчийнхээ нийгмийн болон сэтгэл 
санааны дэмжлэгийн талаар ярилцаж, 
шаардлагатай бол нөлөөллийн бүлгүүд, 
зөвлөхүүд эсвэл сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
эмч нарт холбон зуучлах  

Хүүхэдтэй болох төлөвлөгөө, нөхөн үржихүйн 
эрүүл мэндийн хэрэгцээг нь ярилцах. 
Боломжтой бол үр хадгалах талаар мэдээлэл 
өгөх. (өндгөн эс, үрийн шингэн хадгалах). 

Урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн 
хэрэгцээг үнэлэх - хамгийн сүүлд 
хийлгэсэн умайн хүзүүн үзлэг, БЗХӨ-ний 
шинжилгээ, жирэмслэлтээс хамгаалдаг 
арга, гэдэсний хавдрын үзлэг гэх мэт. 

Липид, элэгний үйл ажиллагаа, лютеинжүүлэгч 
даавар, эстрадиол, тестостерон, эрсдэлт хүчин 
зүйлээр тодорхойлогдвол Hba1c-ийн түвшинг 
тогтоох зорилгоор цусны шинжилгээ авна. Эм 
хүйсийн шинж тэмдэгтэй болгодог дааврыг 
эхлүүлж буй хүмүүст пролактины түвшинг 
хэмжиж, хэрэв спиронолактоныг эхлүүлж 
байгаа бол электролитийг мөн хэмжинэ. 
Эр хүйсийн шинж тэмдэгтэй болгодог   
дааврыг эхлүүлж буй хүмүүсийн хувьд цусны 
дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийлгэх хэрэгтэй. 

Бүх транс үйлчлүүлэгчийн болон Таннерын 
үе шатанд хүрсэн өсвөр насныхны цусны 
даралт, өндөр, жинг хэмжинэ.

Эмчилгээний үйл явцыг зөвшөөрөхөөс 
өмнө шаардлагатай бүх мэдээллийг өгсөн, 
ойлгосон болохыг харуулсан зөвшөөрөл 
олгосон баримт бичгийг үйлчлүүлэгчид өгөх.    

5

6 

7

8

9

Мигрень, элэгний өвчлөл, таталт, хөхний 
эдийн хатуурал, сарын тэмдгийн мөчлөг 
алдагдсан түүхийг тодорхойлж, дааврын 
эмчилгээг эхлэхээс өмнө нэмэлт үзлэг 
шинжилгээ шаардлагатай эсэхийг шийднэ.

10

11

12
Тайлбар: бэлэг эрхтний үзлэг шаардлагагүй ба ямар 
ч удирдамжинд үүнийг зөвлөдөггүй.
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Уг төлөвлөгөөг боловсруулахад тус бүсийн эрүүл 
мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгчид Ази, Номхон далайн 
зарим хэсэгт түгээмэл хэрэглэгддэг дааврын 
талаар нэмэлт мэдээлэл өгсөн. Улс орон тус бүр 
ямар эм, бэлдмэлийг хэрэглэх боломжтойг анхаарч 
үзэх хэрэгтэй.

Доорх хүснэгтэд дурдагдсан тун нь транс 
эмэгтэйчүүд ба төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйс 
нь эрэгтэй нонбайнари хүмүүсийн эмэгтэй 
шинж тэмдэгтэй болгох эстрадиолын түвшинг 
нэмэгдүүлэх, болон транс эрчүүд ба төрөхөд 
тэмдэглэгдсэн хүйс нь эмэгтэй нонбайнари 
хүмүүсийн эр хүйсийн шинж тэмдэгтэй болгох 
тестостерон дааврын түвшинг нэмэгдүүлэхэд 
хэрэглэх тун болно. Энэхүү удирдамж нь уян хатан 
байх зорилготой юм. Дааврын тун ба ямар эмээр 
болон ямар горимоор хийхээр сонгох шийдвэрт 
эрүүл мэндийн асуудал, сөрөг үр дагавар, хэрэв 
боломжтой бол ийлдэс дэх дааврын түвшин, тухайн 
хүний хүлээж буй үр дүнг харгалзан үзэх ёстой. 
Эрүүл мэндийн асуудалтай байгаа эсвэл удаан, 
бага өөрчлөлт хийхийг хүсч байгаа хүмүүс эдгээр 
хүснэгтэд зааснаас бага тунгаар хэрэглэж болно. 
Ялангуяа, хүйсийн шилжилтийн даавар хэрэглэдэг 
нонбайнари хүмүүс бага тунгаар хэрэглэхийг хүсч 

Дааврын төрөл, тун 
ба нөлөө

8.4

Энэ сэдэвт дурдсан хүйсийн шилжилтийн 
дааврууд, эмчилгээг ямар эмээр болон ямар 
хэлбэрээр хийхээр сонгосон болон тунгийн 
жишээг Ази, Номхон далайн бүсийн Транс 
эрүүл мэндийн төлөвлөгөөнд үндэслэсэн 
болно.

магадгүй юм.  

ЭСТРОГЕН
• Ууж хэрэглэдэггүй эстрогенууд, хэлний доор 

тавьдаг, трансдермаль, тарилгаар хэрэглэдэг 
дааврууд нь элгээр дамжихгүй тул илүү 
тохиромжтой байдаг. 

• Ууж хэрэглэх эстрогенүүд нь 35-аас дээш 
насны тамхи татдаг хүмүүст цусны бүлэгнэл 
(тромбоэмболийн өвчин) үүсэх эрсдлийг 
нэмэгдүүлдэг. 

• Гонадэктоми хийлгэсний дараа бага тунгаар 
хэрэглэхийг зөвлөдөг. Үйлчлүүлэгчдээ зөвшөөрөх 
тунг харгалзан титрийг байнга шалгаж тохируулах 
шаардлагатай. 

Дааврын эмчилгээний аюулгүй байдлыг хангах 
үүднээс этинил эстрадиолыг дааврын шилжилтийн 
үед санал болгодоггүй. Энэ нь судсанд цус бүлэгнэл 
үүсгэх (венийн судасны тромбоэмболизм) сөрөг 
үр дагавартай байдаг. 

Мөн WPATH-ын Тусламж үйлчилгээний стандарт-7 
нь этинил эстрадиолыг хүйсийн шилжилттэй 
холбоотой ЭМТҮ-нд хэрэглэхээс татгалзсан байдаг. 
Эмнэлзүйн эмч нар энэ нь Ази, Номхон далайн бүс 
нутаг дахь олон транс эмэгтэйчүүдэд уух хэлбэрээр 
байгаа ганц эстроген дааврын бэлдмэл гэдгийг 
ойлгож, транс эмэгтэйчүүдийг жирэмслэлтээс 
хамгаалах эм хэрэглэсэн гэж шүүмжлэлгүйгээр 
цусны бүлэгнэлийн өндөр эрсдэлийн талаар зөвлөх 
хэрэгтэй. Эстрогений өөр хэлбэрүүд байгаа эсэхийг 
тодорхойлж, хэрэв байхгүй бол гаж нөлөөг хянах 
хэрэгтэй.  
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Эстрогены горим ба тунгийн жишээ

Даавар Арга зам Эхлэх тун Дундаж тун Хамгийн их тун

Эстрадиол/эстрадиол 
валерет

Эстрадиол валерет

Эстрадиол ципионат

Эстрадиолын гель

Эстрадиолын наалт
трансдермаль
(40 -өөс дээш насны, 
тамхи татдаг хүмүүст 
тохиромжтой). 
Нэмэлтээр долоо хоног 
бүр эсвэл долоо хоногт 2 
удаа нааж болно.

Холимог эстроген 
(Premarin®) 

Этинилэстрадиол
(санал болгохгүй)

уух эсвэл хэлэн  
доор тавих

булчинд тарих

булчинд тарих

хэсэг газарт  
түрхэх

наах

уух

уух

Өдөр бүр 2мг

2 долоо хоног  
тутамд 20мг

7 хоногт 2мг эсвэл 2 
долоо хоногт 5мг

0.75мг өдөрт 2 удаа
наах

2550 мкг

Өдөр бүр 1.252.5мг

Өдөр бүр 4мг

2 долоо хоног тутамд 
20мг

7 хоногт 2мг эсвэл 2 
долоо хоногт 5мг

0.75мг өдөрт гурван  
удаа

100-200 мкг

Өдөр бүр 5мг

Өдөр бүр 6мг

2 долоо хоног тутамд 
20мг

7 хоногт 2мг эсвэл 2 
долоо хоногт 5мг

Өдөрт гурван удаа 150 
мкг

200 мкг

Өдөр бүр 10мг

Эх сурвалж: Сэтгэцийн эмч нарын Рояал коллеж 2013, Hembree et al 2017
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* Спиронолактоны өндөр тун (жишээлбэл, өдөр бүр ≥100мг-ийг өдөрт 2 эсвэл 3 хуваан 
хэрэглэнэ)

Андрогены нөлөөг бууруулах эмийг эхлэхдээ 
(жишээлбэл, спиронолактон эсвэл ципротерон) 
хоногийн тунг нэг удаа эсвэл хуваан хэрэглэж, 
титрийг тогтмол шалган, 4-12 долоо хоногийн 
дараагаас дундаж тунгаар хэрэглэнэ. Заримдаа 
ялангуяа том биетэй эсвэл залуу үйлчлүүлэгчдийн  
ийлдсэнд агуулагдах түвшинг зохих хэмжээнд 
хүргэхийн тулд илүү өндөр тунгаар хэрэглэдэг. 
Прогестин нь андрогены эсрэг үйлчилгээтэй байж 

Андрогений нөлөөг бууруулах эм ба тунгийн жишээнүүд

болох бөгөөд хэрэв спиронолактоны эсрэг заалттай 
үед хэрэглэх нэг сонголт байж болно. 

Хэрэв үйлчлүүлэгчид мэдэгдэм үс унах шинж 
илэрвэл финастеридийг нэмэлт байдлаар хэрэглэж 
болно (эхэн үед ч). Боломжтой бол үсний суулгац 
хийлгэх талаар анхаарч үзэж болно. 

АНДРОГЕНЫ НӨЛӨӨГ БУУРУУЛАХ ЭМ

Андрогений нөлөөг  
бууруулах эм

Спиронолактон

Финастерид

Кипротерон ацетат

Госерелин

Лейпролид ацетат

Эхлэх тун

Өдөр бүр 50мг

Өдөр бүр 2.5мг

Өдөр бүр 12.5 25мг

3.6мг / сар

3.75мг / сар

Дундаж тун

Өдөр бүр 150мг *

Өдөр бүр 2.5мг

Өдөр бүр 50мг

3.6мг / сар

3.75мг / сар
11.25мг / 3 сар

Хамгийн их тун

Өдөр бүр 300мг *

Өдөр бүр 5мг

Өдөр бүр 50мг

3.6мг / сар

3.75мг / сар
22.5мг / 12 долоо хоног
11.25мг / 10 долоо 
хоног
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effect of 
oestrogen

expected 
maximum effect

reversibility

Өөхөн давхарга дахин хуваарилагдах

Булчингийн масс багасах / хүч багасах

Арьс зөөлрөх / тослогжилт багасах

Бэлгийн дур хүсэл багасах

Эр бэлэг эрхтэн санаандгүй байдлаар хөвчрөх 
нь багасах

Хөх ургах

Төмсөгний хэмжээ багасах

Үрийн шингэн боловсрох нь багасах 

Нүүр болон биеийн үсжилт багасах, үсний 
ширхэг нарийсах

Толгойн оройн хэсгийн үс халцралт

Дуу хоолйны өөрчлөлт

expected 
onset

3-6 months

3-6 months

3-6 months

1-3 months

1-3 months

3-6 months

3-6 months

тодорхойгүй

6-12 months

Variable

None

2-3 жил

1-2 жил

тодорхойгүй

3-6 сар

3-6 сар

2-3 жил

2-3 жил

3 жилээс бага

3 жилээс бага (а)

(b)

(c)

Боломжтой

Боломжтой

Боломжтой

Боломжтой

Боломжтой

Боломжгүй

Тодорхойгүй

Тодорхойгүй

Боломжтой

Source Oliphant 2018 - adapted from Hembree et al 2017 and Telfer 
2017

30  Жишээлбэл, Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн санаачилгын 
судалгаа. Холбоосоор үзнэ үү: http://www.nhlbi.nih.gov/whi/. 

ПРОГЕСТИН
Прогестин даавар хэрэглэхэд гарах эрсдэл ба ашиг 
тус тодорхой бус байна. Хэдийгээр зарим үйлчилгээ 
үзүүлэгчид хөхний товч болон бэлгийн дур хүсэлд 
эерэг нөлөө үзүүлдэг гэсэн мэдээлэл яригддаг ч 
ихэвчлэн зөвлөмж болгодоггүй. Сэтгэл санаанд 
эерэг эсвэл сөрөг нөлөө үзүүлнэ. Зарим хүмүүст 
жин огцом нэмэгдэх, сэтгэл гутралд орох эрсдэлтэй 

ЭМ ХҮЙСИЙН ШИНЖ ТЭМДЭГТЭЙ БОЛГОХ ДААВРУУД

Эм хүйсийн шинж тэмдэгтэй болгох дааврын нөлөө

байдаг.  Бусад судалгаануудын дагуу ууж хэрэглэдэг 
прогестин, медроксипрогестерон нь цэвэршилтийн 
дараах эмэгтэйчүүдэд30 титэм судасны өвчнөөр 
өвчлөх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг бол булчинд тарьж 
(жиш: Депо-Провера) хэрэглэхэд энэ эрсдэл 
хамгийн бага байдаг.

a Complete removal of hair requires laser treatment
b Familial scalp hair loss may occur if estrogens are stopped
c Treatment by speech-language therapists for voice training is   
  most effective
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reversibility

ТЕСТОСТЕРОН
Тестостероны хэмжээ бага буюу төрөлхийн тестостерон 
даавар ялгардаг трансжендэр биш эрчүүдэд тестостероныг 
тарилгаар болон хэсэг газарт хэрэглэх боломжтой эм 
бэлдмэл байдаг. Тиймээс трансжендэр биш эрчүүдэд 
хэрэглэдэгээс өндөр тунгаар трансжендэр эрчүүд хэрэглэх 
шаардлагатай болдог (Deutsch 2016). 

Доорх хүснэгтэд бүсийн хэмжээнд олдох боломжтой 
тестостероны бэлдмэлийн төрлийг оруулсан. Аль ч үед 
эдгээр сонголтоос зөвхөн нэгийг нь л хэрэглэх ёстой. 
Эдгээр нь “биологийн хувьд ижил” бөгөөд химийн хувьд 

хүний   төмсөгнөөс ялгардаг тестостеронтой эквивалент 
гэсэн үг юм. 

Зарим үйлчлүүлэгчид, ялангуяа траумад өртөж байсан 
өгүүлэмжтэй хүмүүст (сэтгэл хөдлөлийг өдөөж болзошгүй 
хэт өндөр болон хэт доод цэгээс зайлсхийх хэрэгтэй) 
тестостеронийг бага тунгаар, долоо хоног тутам тарьж 
хэрэглэхэд үр дүн сайн үзүүлдэг. Тестостероны тунг 
хэтрүүлвэл эстроген болж хувирах бөгөөд хүссэн үр дүндээ 
хүрэхэд саад учруулдаг.

Эх сурвалж: Сэтгэцийн эмч нарын Royal College-оос 2013, Hembree et al. 2017 он

Даавар Эхлэх тун Дундаж тун Хамгийн их тун

Тестостерон (ципионат 
эсвэл enanthate) (булчинд 
тарих) (Депо-Тестостерон®) 

100мг 2 долоо хоног 
тутам

200-250мг 2-3 
долоо хоног тутам

200-250мг 2-3 
долоо хоног тутам

Трансдермаль 
тестостероны гель 1%

өдөрт 2.5г өдөрт 5-10г өдөрт 10г

Тестостероны наалт өдөрт 2.5мг өдөрт 5мг өдөрт 5мг-аар хоёр удаа

Тестостерон андеканоат 
(уух)

өдөрт 40-80мг өдөрт 160-240мг

Шимж уух тестостерон 30мг-аар өдөрт нэг удаа 30мг-аар өдөрт 2 удаа 

Тестостерон андеканоат 
(булчинд тарих)

10-14 долоо хоногт  
750-1000мг

Сустанон 250

тестостерон (пропионат 
/ фенилпропионат / 
изокапроат / деканоат)

4 долоо хоног 

тутамд 1 мл

2-3 долоо хоног тутамд 

1 мл булчинд

2 долоо хоногт 1 мл булчинд

10% дигидротестостероны 
тос

өдөрт гурван удаа 20мг 
(клитор)

Метоидиопласти  
хийлгэхээс 3 сарын  
өмнө хэрэглэнэ

Боломжтой тестострон бэлдмэлийн жишээнүүд
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Эх сурвалж: Oliphant 2018 - Hembree 2017 ба Telfer 2017

a Нас болон удамшилаас ихээхэн хамаарна; хамгийн багаар байх боломжтой.

Эр хүйсийн шинж тэмдэгтэй болгох дааврын нөлөө

Эдгээр гельнүүдийг өглөө гар, мөрөндөө түрхэхийг 
зөвлөдөг бөгөөд өдрийн туршид ялгарч аажмаар 
арьсанд нэвчдэг. Гелийг бусад хүмүүсээс ялангуяа 
эмэгтэйчүүд, хүүхдүүдээс хол байлгахыг анхаарах 

хэрэгтэй. Гелийг зөвхөн гар, мөрний дээд хэсэгт 
түрхэж, дор хаяж хоёр цагийн турш хуурай байлгана. 
Түүнчлэн өөр хүнтэй арьсаар арьсанд хүрэлцсэн бол 
тухайн газрыг дараа нь угаахыг зөвлөдөг (Deutsch 
2016).

Тестостероны үр 
нөлөө

Нөлөөлж эхлэх 
хугацаа

Дээд хэмжээндээ 
хүрэх хугацаа

Үр дүнг буцааж  
болох эсэх

Арьсны тослогжилт
/батга

1-6 сар 1-2 жил Боломжтой

Нүүр болон биеийн 
үсжилт

6-12 сар 4-5 жил Эргэлзээтэй

Толгойн үсний уналт 6-12 сар (а) Янз бүр Эргэлзээтэй

Булчингийн масс 
нэмэгдэх / хүч ихсэх

6-12 сар 2-5 жил Боломжтой

Өөхөн давхарга дахин 
хуваарилагдах

1-6 сар 2-5 жил Боломжтой

Сарын тэмдэг зогсох 1-6 сар - Боломжтой

Хэлүү томрох 1-6 сар 1-2 жил Эргэлзээтэй

Үтрээ агших 1-6 сар 1-2 жил Эргэлзээтэй

Дуу хоолой бүдүүрэх 6-12 сар 1-2 жил Боломжгүй

Бэлгийн дур хүсэл 
нэмэгдэх

Янз бүр Янз бүр Боломжтой

ТРАНСДЕРМАЛЬ ТЕСТОСТЕРОНЫ ГЕЛЬ

ЭР ХҮЙСИЙН ШИНЖ ТЭМДЭГТЭЙ БОЛГОХ ДААВРУУД
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Дараах хүснэгтэд эм, эр хүйсийн шинж тэмдэгтэй 
болгох даавруудын эрсдлийн түвшин ба магадлалыг 
тоймлон харуулсан. Тодруулсан хэсгүүд нь 
анхаарвал зохих чухал эрсдлүүдийг харуулна. 

Хүйсийн шилжилтийн 
дааврын эмчилгээний 
эрсдэл

8.5

note Bolded conditions are clinically significant. 

Дааврын эмчилгээтэй холбоотой эрсдэлүүд

ЭР ХҮЙСИЙН ШИНЖ ТЭМДЭГТЭЙ 
БОЛГОХ ДААВРУУД  

ЭР ХҮЙСИЙН ШИНЖ ТЭМДЭГТЭЙ 
БОЛГОХ ДААВРУУД

ЭР ХҮЙСИЙН ШИНЖ ТЭМДЭГТЭЙ БОЛГОХ 
ДААВРУУД

Эрсдэл нэмэгдэх магадлал
Эрсдлийн нэмэлт хүчин зүйлийн 
улмаас эрсдэл нэмэгдэх магадлал b

• Венийн судасны тромбоэмболи a
• Цөсний чулуу
• Элэгний ферментийн түвшин 

нэмэгдэх
• Биеийн жин нэмэгдэх

• Полицитемия
• Биеийн жин нэмэгдэх
• Батгашилт
• Толгойн оройн хэсэг халцрах
• Унтах үед амьсгал хаагдах
• Elevated liver enzymes

Эрсдэл нэмэгдэх боломж
Эрсдлийн нэмэлт хүчин зүйлийн 

• Гипертриглицеридемия

улмаас эрсдэл нэмэгдэх боломж b

Эрсдэл нэмэгдэх нь тодорхойгүй, 
бүрэн дүгнэх боломжгүй

No increased risk or inconclusive

• Зүрх судасны өвчин
• Цусны даралт ихсэх

• Гиперпролактинемия 
буюу пролактинома

• Чихрийн шижингийн II 
хэлбэр 

 
• Хөхний хавдар

• Элэгний ферментийн түвшин 
ихсэх

• Гиперлипидеми

• Сэтгэцийн эмгэг хурцдах c
• Зүрх судасны өвчин
• Цусны даралт ихсэх
• чихрийн шижингийн II хэлбэр

• Ясны сийрэгжилт
• Хөхний хавдар, умайн 

хүзүүний, өндгөвчний болон 
савны хорт хавдар

 Тайлбар: Тодруулсан хэсгүүд нь анхаарвал зохих чухал эрсдлүүдийг харуулна.
a. Эстроген уух нь трансдермаль эмчилгээнээс илүү эрсдэлтэй.
b. Нэмэлт хүчин зүйлсэд нас орно
c. Биполяр, шизоаффектив болон бусад маниак болон сэтгэцийн өвчний шинж 

тэмдэг бүхий өвчнийг хамааруулан ойлгоно.  Дааврын эмийн өндөр тунгийн 
хэрэглээ болон цусан дахь супрафизиологийн тестостероны түвшнээс 
хамаарч таагүй эрсдэл тохиолддог.
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тутамд, дараа нь жилд 1-2 удаа хянах ёстой 
гэсэн ерөнхий зааварчилгаа байдаг (доорх 
хүснэгтийг үзнэ үү).

Хэрэв гаж нөлөө, тунгийн өөрчлөлт, эсвэл 
харилцан үйлчлэлд орох боломжтой бусад 
эмийг хамт хэрэглэх тохиолдолд хяналтын 
давтамжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай.

Хүйсийн шилжилтийн дааврын 
эмчилгээний үед хийгдэх 
лабораторийн анхан шатны хяналт

8.6

Шинжилгээг сонгосон горимоос хамаарч хийнэ 
- жишээ нь, транс эмэгтэйчүүдэд зориулсан янз 
бүрийн андрогены нөлөөг бууруулах эм хэрэглэх 
үед нарийн тодорхой, зорилтот хяналт шаарддаг. 

Дааврыг эхлүүлсний дараа лабораторийн 
шинжилгээг эхний жилдээ гурван сар 

Дааврын эмчилгээний үед хийгдэх анхан шатны 
лабораторын хяналтын жишээ

* < 2 nmol/L түвшин рүү зорих
** супрафизиологи түвшингээс зайлсхийх (зорилтот <500 pmol / L)
*** Полицитемийн эрсдэл, Hct> 0.54 байвал тестостероны тунг бууруулах талаар бодож үзээрэй
**** Тестостероны хэмжээг Депо-тестостерон эсвэл Сустаноны тарилгын дундуур, мөн Тестостерон андеканоат тарихын өмнө 
тодорхойлох хэрэгтэй. 

Эх сурвалж: APTN Транс эрүүл мэндийн төлөвлөгөө, х. 139, Oliphant, J. 2018, нэмэлт тайлбартай хамт

Эм хүйсийн шинж тэмдэгтэй болгох дааврын эмчилгээний горимын эстрадиолын зорилтот түвшинг эмэгтэй 
лавлагаа хэмжээний хүрээнд үндэслэнэ. Үүний нэгэн адил, эр хүйсийн шинж тэмдэгтэй болгох дааврын 
эмчилгээний горим дахь тестостерон дааврын зорилтот түвшинг эрэгтэй хүний   лавлагаа хэмжээний 
хүрээнд үндэслэнэ. Тестостерон дааврын нийт түвшин нь эрэгтэй лавлагаа хэмжээний доод хязгаарт 
(10–15nmol/L) хүрэхийг зорьж байна гэсэн үг юм. Зарим транс болон нонбайнари үйлчлүүлэгчид үүнээс 
доогуур түвшинг хүсч магадгүй. Үйлчлүүлэгчтэйгээ тэдний хэрэгцээ, шаардлагын талаар ярилцаарай. 

Эхний жилд 3 сар тутамд 6-12 сар тутамд

• Кали (хэрэв спиронолактон дээр 
хэрэглэж байгаа бол)

• Элэгний үйл ажиллагааны шинжилгээ 
(хэрэв ципротерон, флутамид 
хэрэглэж байгаа бол)

• Хэрэв боломжтой бол: тестостерон * ба 
эстрадиол **-ын түвшин

• Липидийн түвшин
• Элэгний үйл ажиллагааны шинжилгээ
• Гематокрит ***
• Хэрэв боломжтой бол: тестостероны 

түвшин ****

• Пролактин
• Липид (триглицерид)
• Кали (хэрэв спиронолактон дээр 

хэрэглэж байгаа бол) 
• Элэгний үйл ажиллагааны 

шинжилгээ (ципротерон, флутамид)
• Хэрэв боломжтой бол: тестостерон, 

эстрадиолын түвшин

• Липидийн түвшин
• Элэгний үйл ажиллагааны 

шинжилгээ
• Гематокрит
• Хэрэв боломжтой бол:  

тестостероны түвшин

Эм хүйсийн шинж 
тэмдэгтэй болгох 
дааврын эмчилгээний 
горим

Эр хүйсийн шинж 
тэмдэгтэй болгох 
дааврын эмчилгээний 
горим
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Хүйсийн шилжилтийн даавар 
хэрэглэж байгаа транс 
хүмүүсийн зүрх судасны эрхтэн 
тогтолцооны үнэлгээ 

8.7

Зүрх судасны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
хамгийн чухал арга хэмжээ бол тамхинаас 
татгалзах явдал юм. Дэлхийн олон улс оронд 
транс хүмүүсийн тамхины хэрэглээ нь сизжендэр 
хүмүүсээс илүү өндөр байдаг. Зүрх судасны өвчний 
эрсдэл тогтоогдвол цаг алдалгүй илрүүлж, эмчилнэ. 

Эстроген хэрэглэж байгаа 
транс эмэгтэйчүүд:

Одоогийн байдлаар 
тестостерон хэрэглээгүй 
байгаа транс эрчүүд:

Одоогийн байдлаар 
тестостерон хэрэглэж 
байгаа транс эрчүүд:

Титэм судасны өвчин / тархины 
судасны өвчин: ялангуяа дааврын 
эмчилгээний эхний 1-2 жилд 
зүрхний үйл ажиллагаа, шинж 
тэмдгийг сайтар хянаж байх; 
өндөр эрсдэлтэй үйлчлүүлэгчдэд 
(өмнө нь титэм судасны 
өвчинтэй байсан хүмүүс багтана) 
трансдермаль эстроген хэрэглэж, 
эстрогений тунг бууруулж, 
прогестиныг горимоос хасна.  

Гипертензи: Цусны даралтыг 
нэгээс гурван сар тутамд хянах; 
спиронолактоныг гипертензийн 
эмчилгээний горимд нэгтгэн 
хэрэглэх.   

Липидүүд: Хяналт ба эмчилгээний 
үндэсний удирдамжийг дагаж 
мөрдөнө.       

Транс биш үйлчлүүлэгчдийн нэгэн 
адилаар цусан дахь липидийн 
түвшин өндөр байгаа эсэхийг 
(гиперлипидеми) тогтоож, 
эмчилнэ.    

Жил бүр липидийн бүрэн 
шинжилгээ өгөх: хэрэв 
гиперлипидеми илэрсэн бол 
тестостерон дааврыг өндөр 
түвшинд хүргэхээс зайлсхийх 
хэрэгтэй. 
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Дараах асуулт хариулт бол Кэти Стефенсон, Алекс Кер, Рейчел Жонсон нарын 
хамтарсан NZ Doctor сэтгүүлд нийтлүүлсэн нийтлэлд үндэслэн боловсруулсан 
онлайн сургалтын нэг хэсэг юм (Stephenson et al, 2020).

1. Трансжендэр эсвэл хүйсийн олон янз байдалд багтдаг 
үйлчлүүлэгчдэд анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэхдээ 
дараахаас аль ГУРВЫГ нь хийх ёстой вэ?

a)  Үйлчлүүлэгчийнхээ хүйс болон биеийн анатомын бүтцийг  
баталгаажуулах.

b)  Үйлчлүүлэгчийн бүртгэлийн систем дэх нэр, хүйсийг үргэлж 
хэрэглэнэ.  

c)  Үйлчлүүлэгчийн зайлшгүй хэрэгцээ нь хүйсийн шилжилт учраас 
тэр талаараа ярилцахаар ирсэн гэж таамаглана.  

d)  Үйлчлүүлэгчийг хүйсээ тодорхойлоход нь туслана.
e)  Үйлчлүүлэгчийнхээ хамгаалагч, дэмжигч байхыг хичээнэ.
f)  Үйлчлүүлэгчийн үзэл бодол, тэдний эрүүл мэндийн хэрэгцээнд 

нийцүүлэн ажиллана.

2. Дараахаас аль нь эр хүйсийн шинж тэмдэгтэй болгох дааврын 
эмчилгээний буцаах боломжгүй үр нөлөөтэй вэ?

a)  Сарын тэмдэг зогсох
b)  Дуу хоолой бүдүүрэх
c)  Булчингийн масс ба хүч нэмэгдэх
d)  Бэлгийн дур хүсэл нэмэгдэх
e)  Биеийн өөхөн давхарга дахин хувиарлагдах

Өөрийгөө шалгах дасгал
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3. Дараахаас аль нь эм хүйсийн шинж тэмдэгтэй болгох дааврын 
эмчилгээний буцаах боломжгүй үр нөлөөтэй вэ?

a) Хөх ургах
b) Бэлгийн дур хүсэл багасах
c) Биеийн өөхөн давхарга дахин хувиарлагдах
d) Арьс зөөлрөх / тослогжилт багасах

e) Нүүр болон биеийн үсжилт багасах, үсний ширхэг нарийсах

4. Дараахын аль ГУРВАН шинжилгээг эр хүйсийн шинж тэмдэгтэй 
болгох дааврын эмчилгээний эхний жилд гурван сар тутамд 
хийлгэхийг зөвлөдөг вэ?

a) Электролит
b) Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
c) Бэлэг эрхтний үзлэг
d) Элэгний үйл ажиллагааны шинжилгээ
e) Тестостероны түвшин

5. Дараахаас аль ГУРАВ нь эм хүйсийн шинж тэмдэгтэй болгох 
дааврын эмчилгээний хүндрэлүүд байж болох вэ?

a) Зүрх судасны өвчин 
b) Элэгний үйл ажиллагааны алдагдал
c) Унтах үед амьсгал хаагдах
d) Венийн судасны тромбоэмболи

Өөрийгөө шалгах дасгал

Асуулт 1.  a, e, f Асуулт 2.  b Асуулт 3.  a  Асуулт 4.  
b, d, e  Асуулт 5.  a, b, d     
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Дадал болгох үйлдлүүд
Дааврын эмчилгээний эерэг үр дүн ба эрсдлүүдийг тайлбарлах, дааврын 
эмчилгээ хийлгэх үйлчлүүлэгчийн хүлээлт үндэслэлтэй эсэх болон аль 
өөрчлөлт нь буцааж болохгүй бие махбодын өөрчлөлтөд хүргэхийг бүрэн 
тайлбарлаж мэдээлэл өгөх нь эрүүл мэндийн мэргэжилтний гүйцэтгэх 
үүрэг юм.

Хэрэв таны транс болон хүйсийн олон янз байдалд багтдаг үйлчлүүлэгч 
хүйсийн шилжилтийн дааврын эмчилгээг эхлүүлсэн бол лабораторийн 
шинжилгээг эхний жилдээ гурван сар тутамд, дараа нь жилд 1-2 удаа 
хийж, хянах хэрэгтэй. 

Хэрэв гаж нөлөө, тунгийн өөрчлөлт, эсвэл харилцан үйлчлэлд орох 
боломжтой бусад эмийг хамт хэрэглэвэл хяналтын давтамжийг 
нэмэгдүүлэх шаардлагатай. 

Цус бүлэгнэл үүсэх эрсдэлтэй тул жирэмслэлтээс хамгаалах бэлдмэлийг 
транс эмэгтэйчүүдэд болон төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйс нь эрэгтэй 
нонбайнари хүмүүст хүйсийн шилжилтийн дааврын эмчилгээнд 
зөвлөдөггүй. Энэ нь хэрэглэх боломжтой байгаа эстрогений цорын ганц 
хэлбэр байсан ч хэрэглэхгүй байхыг зөвлөж, эстрогений өөр хэлбэрүүд 
байгаа эсэхийг тодорхойлон гаж нөлөөг хянах хэрэгтэй.
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Хүйсийн шилжилтийн 
мэс заслын бус 
тусламж үйлчилгээ
9.1 Үс арилгах

9.2 Дуу хоолой болон харилцааны хичээл

9.3 Хавчуулах (Tucking)

9.4 Цээж боох (Binding)

9.5 Хиймэл эрхтнүүд
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Сургалтын 
зорилго

Транс хүмүүс эрэлхийлж болох хүйсийн 
шилжилтийн мэс заслын бус тусламж 
үйлчилгээний хэлбэр, тэдгээрээс үүдэлтэй 
учирч болох эрүүл мэндийн асуудлуудыг 
ойлгох.

1
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Фаллопласти хийлгэхээр бэлдэж буй транс эрчүүд ба 
төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйс нь эмэгтэй нонбайнари 
хүмүүс нь шуу эсвэл цавьны хэсгийн үсээ багасгах 

шаардлагатай болдог.

Цацраг идэвхт туяа (лазер) ба/эсвэл электролизийн 
тусламжтайгаар үсийг бүр мөсөн арилгах буюу 
багасгадаг. Лазераар үс арилгах нь эмчилгээний 
процедурт тооцогддог. Андрогены нөлөөг бууруулах 
бэлдмэл болон эстроген дааврын эмчилгээ нь 
нүүрний үсний ургалтыг бүрэн зогсоодоггүй тул 
эдгээр процедур нь транс эмэгтэйчүүд, төрөхөд 
тэмдэглэгдсэн хүйс нь эрэгтэй нонбайнари 
хүмүүсийн хүйсийн шилжилттэй холбоотой ЭМТҮ-
ний чухал хэсэг юм. 2016 онд WPATH нь бодлогын 
мэдэгдэл гаргаж, дээрх хоёр процедур нь эрүүл 
мэндийн хувьд зайлшгүй шаардлагатай болохыг 
батласан.24

Үйлчилгээ үзүүлэгч нар лазераар үс арилгах 
үйлчилгээний талаар мэддэг байх, мөн энэ 
эмчилгээг авах боломжийг бүрдүүлэх арга замыг 
тодорхойлоход транс болон хүйсийн олон янз 
байдал бүхий хүмүүстэй хамтран ажиллаарай.  

Үс арилгах
9.1

Ихэнх транс эмэгтэйчүүд болон төрөхөд 
тэмдэглэгдсэн хүйс нь эрэгтэй нонбайнари 
хүмүүс нь хүйсийн шилжилтийн бэлэг эрхтний 
мэс засал хийлгэхийн өмнө нүүр, хүзүү, бэлэг 
эрхтний хэсэгтээ үсгүй болох хүсэлтэй байдаг. 

2 4 h t t p s : //s 3 . a m a z o n a w s . c o m /a m o _ h u b _ c o n t e n t /
Association140/files/Letter%20Re_Medical%20Necessity%20of%20
Electrolysis_7-15-15.pdf 
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WPATH-ын Тусламж үйлчилгээний стандартын 
тус дагалдах баримт бичигт мэргэжлийн ажилтны 
тусламжгүй бие даан дуу хоолой, харилцаагаа 
өөрчлөхийг зөвлөмж болгоогүй байна. Харин дуу 
хоолойгоо өөрчлөхийг зорьж буй транс хүмүүст 
эхний ээлжинд мэргэжлийн үнэлгээ хийх, дараа 
нь хоолой цуцах байдал эсвэл дууны чанарт 
сөрөг өөрчлөлт илэрвэл анхан шатны тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэгчтэйгээ зөвлөлдөх нь зүйтэй.

Түүнчлэн, дуу хоолойг бие даан өөрчлөх талаар 
мэдээллийн онлайн эх сурвалж олноор нэмэгдэж 
байна. Каллен-Лордегийн гарын авлага нь дууны 
анатомид байнгын бөгөөд ноцтой гэмтэлд хүргэх 
эрсдлийг дахин дурдсан бөгөөд өөрөө удирдан 
явуулсан өөрчлөлтийг мэргэшсэн мэргэжилтний 
тусламжаар шууд сольж болохгүй гэж заасан.25  
Залгихад бэрхшээлтэй болох, дуу хоолой жигд бус, 
хоолой цуцах, хоолойн цараа алдагдах, хоолой сөөх, 
өвдөх, хоолойд таагүй мэдрэмж үүсэх зэрэг шинж 
тэмдгүүдийг анхаарах нь зүйтэй. Хэрэв эдгээр 
шинж тэмдэгээс илэрвэл ярианы эмчилгээгээ 
зогсоож, эмчид яаралтай хандах хэрэгтэй.

• Транс эмэгтэйчүүд эсвэл төрөхөд тэмдэглэгдсэн 
хүйс нь эрэгтэй нонбайнари хүмүүс дууны өнгөө 
өөрчлөх зорилгоор дуу хоолой, харилцааны 
хичээлд хамрагддаг, учир нь эстроген болон 
андрогены нөлөөг бууруулах бэлдмэл нь тэдний 
дуу хоолойнд ямар ч өөрчлөлт оруулдаггүй. 

• Трансмаскулин хүмүүс ихэвчлэн тестостероны 
хоолойнд хэрхэн нөлөөлж байгаа үр нөлөөг харах 
хүртэл хүлээдэг бөгөөд хоолойны цуцалтыг 
багасгах зорилгоор дуу хоолой, харилцааны 
хичээлд хамрагддаг.  

Дуу хоолойгоо өөрчлөхийг хүсч буй хүмүүст 
зориулсан олон төрлийн цахим эх сурвалж байдаг. 
WPATH-ын Тусламж үйлчилгээний стандартын 
7-р хувилбарт нь энэ талаар тусгагдаагүй байна. 
Гэсэн хэдий ч дагалдах баримт бичигт холбогдох 
нотолгоонд суурилсан хэл ярианы соёл, транс дуу 
хоолой-ба-харилцааны үнэлгээ, дуу хоолойг эм 
хүйсийн шинж тэмдэгтэй болгох протокол болон 
мэс заслууд, хэл яриа ба дуу хоолойг эр хүйсийн 
шинж тэмдэгтэй болгох зэргийг тусган оруулсан 
(Davies S et al 2015). Энэхүү баримт бичиг нь 
эмнэлзүйн тусламж үйлчилгээний сайн туршлагын 
талаарх зөвлөмжүүдийг багтаасан байдаг. Үүнд:  

• Трансжендэр дуу хоолой, харилцааны үйлчилгээ 
нь трансжендэр эрүүл мэндэд чиглэсэн цогц арга 
хэмжээний нэг хэсэг байх ёстой.  

• Хэл ярианы эмчилгээний гол зорилго нь транс 
буюу хүйсийн олон янз байдал бүхий хүмүүст 
өөрсдийн мэдрэмжийг илүү ойртуулж, дуу хоолой, 
харилцааг нь хөгжүүлэхэд туслах явдал юм.    

• Дуу хоолойг эмэгтэйлэг эсвэл эрэгтэйлэг 
болгох нь дуу гаргах механизмыг өөрийн 
зуршлаар ашиглахгүй байх гэсэн үг юм. Дуу 
хоолойг гэмтээхээс урьдчилан сэргийлэхийн 
тулд мэргэжлийн үнэлгээ, туслалцаа зайлшгүй 
шаардлагатай. 

Дуу хоолой болон 
харилцааны 
хичээл

9.2

Зарим транс хүмүүст дуу хоолой болон 
харилцааны хичээл дараах ашиг тустай 
байдаг. Үүнд: 

25 Каллен-Лорде: Өөрийн дуу хоолойг олох нь: Дуу хоолойны 
богино гарын авлага: http://callen-lorde.org/graphics/2018/09/HOTT-
Voice-Brochure_Final.pdf 
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Үүнд төмсгийг биеийн дотогш дээш нь зөөлөн 
түлхэж (цавьны суваг руу) оруулаад дараа нь 
шодойг гуяны завсраар хавчуулж хойш татна. Энэ 
үед бариу дотуур хувцас, мэс заслын тууз эсвэл 
гафе гэж нэрлэгддэг тусгай дотуур хувцастай байх 
ёстой.
Хавчуулах аргын аюулгүй байдлын талаар 
төдийлөн судалгаа хийгдээгүй байна. Бага зэрэг 
холгох шинж тэмдэг илэрч магадгүй бөгөөд 
халдвар авахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд 
хавчуулахын өмнө болон дараа арьс зулгарсан, 
цочирсон эсэхийг үргэлж шалгаж байх хэрэгтэй. 
Төмсөг, бэлэг эрхтнийг хавчуулснаар ивэрхий 
болон цавьны бусад хүндрэл, хярзан урагдсаны 
улмаас шээс дамжуулах замын халдвар үүсч 
болзошгүйг харуулсан зарим судалгаа байдаг. 
(Deutsch 2016)
Эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд транс эмэгтэйчүүд, 
төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйс нь эрэгтэй нонбайнари 
хүмүүстэй хавчуулах аргын талаар мэдрэмжтэй 
ярилцаж, холбогдох шинж тэмдгүүдийг үнэлэхийг 
зөвлөж байна.

Хавчуулах 
9.3

Хавчуулах нь бэлэг эрхтний хэсгийг 
товойлтгүй харагдуулах арга юм.
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Цээж боох хэрэгсэл буюу байндар (binder)-
ын худалдаа нь Азийн зарим хэсэгт, ялангуяа 
Тайландад өргөн байдаг ч бүсийн бусад олон оронд 
эсвэл Номхон далайд байндар эсвэл түүнийг 
хийх зориулалтын даавууг олоход хэцүү байдаг. 
Ийм нөхцөлд тухайн хүний   цээжний хэмжээнээс 
хамааран олон давхар спорт цээживч ба/эсвэл 
спорт бариу цамц өмссөнөөр ижил төстэй үр дүнд 
хүрч болно. Гэвч эдгээр сонголтууд нь энэ бүсийн 
олон оронд өмсөхөд ихэвчлэн хэт халууддаг.

Цээж боохоос үүдэлтэй эрүүл мэндэд үзүүлэх 
нөлөөллийн талаарх насанд хүрсэн 1800 
трансжендэр хүнийг хамруулсан нэг агшны 

Цээж боох 
(Binding)

9.4

Цээж боох нь транс эрчүүд, төрөхөд 
тэмдэглэгдсэн хүйс нь эмэгтэй нонбайнари 
хүмүүст эр хүйсийг илэрхийлсэн хавтгай 
цээжийг бий болгож цээж хэсгийн эдийг дарж 
өгдөг. 

судалгаагаар цээж боох нь сэтгэлзүйн байдал, 
сэтгэцийн эрүүл мэндэд сайнаар нөлөөлдөг болохыг 
тогтоосон (Peitzmeier et al 2017). Оролцогчид бие 
махбодын сөрөг нөлөөнөөс илүү сэтгэл зүйн давуу 
талтай гэдгийг санал нэгтэй баталжээ. Үүний дотор 
сэтгэл түгшил, тавгүйцэлтэй холбоотой сэтгэлийн 
хямрал, амиа хорлолтыг бууруулах зэрэг багтаж 
байна. Цээж боох нь оролцогчдод сэтгэл санаа 
өөдрөг байх, олон нийтийн газарт өөртөө итгэлтэй, 
аюулгүй байдлаа мэдрэх боломжийг олгодог байна. 

Гэсэн хэдий ч цээж боох нь бие махбодын талаас 
эрүүл мэндийн олон сөрөг үр дагавартай байсан 
бөгөөд бараг бүх оролцогчид багадаа нэг сөрөг 
үр дүнг хэлж байв. Нуруу өвдөх (53.8%), хэт халалт 
(53.5%), цээжээр өвдөх (48.8%), амьсгал давчдах 
(46.6%), загатнах (44.9%), чөлөөтэй хөдөлж чадахгүй 
байх (40.3%), мөр өвдөх (38.9%) зэрэг үр дагавар 
хамгийн түгээмэл тохиолддог байна. Оролцогчдын 
дөрөвний гурав орчим нь арьс / зөөлөн эдийн 
асуудал (76.3%), өвдөлтийн шинж тэмдэг (74.0%) 
илэрсэн гэж мэдэгджээ. 

CONSPROS

Reduced anxiety

Reduced dysphoria-related depression 

Reduced suicidality

Improved overall emotional well-being

Enabled participants to feel confident 
and safe in public

Back pain           53.8%

Overheating           53.5%

Chest pain           48.8%

Shortness of breath         46.6%

Itching           44.9%

Bad posture          40.3%

Shoulder pain          38.9%

Skin/Soft tissue concerns        76.3%

Pain symptoms          74.0%
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Хиймэл 
эрхтнүүд

9.5

Зарим транс хүмүүсийн түгээмэл хэрэглэдэг 
хиймэл эрхтэнд дараах зүйлс орно. Үүнд: 
Пакерс/Шодойн хэлбэр гаргасан өмсгөл: Эдгээр 
нь хүний   дотуур хувцсанд байрлах бөгөөд бэлэг 
эрхтний гадаад байдал болон мэдрэмжийг хоёуланг 
нь өгдөг.
Зогсоогоор шээх хэрэгсэл: Нэрнээс нь харахад 
эдгээр нь шодойгүй хүнд зогсоогоор шээх 
боломжийг олгодог. Илүү үнэтэй хувилбарууд нь 
илүү бодитой харагддаг.
Хөхний хэлбэр/жийргэвч: Эдгээр нь хөхний хэлбэр 
ба жинг бий болгодог.

ЭМТҮ үзүүлэгчид үйлчлүүлэгчиддээ сөрөг үр 
дагаварыг багасгах зорилгоор боломжтой бол 
цээж боохгүйгээр “амрах өдрүүд” гаргаж байх, 
резинин, наалдамхай тууз, хүнсний скоч зэргийг 
хэрэглэхгүй байх, мөн байндар худалдан авахдаа 
анхааралтай хандахыг зөвлөх зэргээр тусалж 
болно. Мөн үйлчилгээ үзүүлэгчид үйлчлүүлэгчдээ 
арьсны асуудлаас зайлсхийхийн тулд арьсны эрүүл 
ахуйг сахих, болон нийтлэг шинж тэмдгүүдээс 
хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөгөө өгөх 
хэрэгтэй.

Цээжний мэс засалд орохыг хүсч буй хүмүүсийн 
хувьд цаг алдалгүй цээжний мэс засал хийлгэх нь 
цээж боох аргыг хэрэглэх хугацааг богиносгож, 
түүнээс үүдэх эрүүл мэндийн сөрөг үр дагаврыг 
хязгаарлахаас гадна транс хүний   амьдралын 
чанарыг сайжруулах боломжтой юм. 
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Та транс үйлчлүүлэгчийн авч болох лазераар үс арилгах, дуу хоолой 
болон харилцааны хичээлийн аюулгүй сонголтуудын талаар мэдэж 
байгаа юу?  

Таны практик ажиллагаанд цээж боох болон аюулгүй хавчуулах 
аргыг аюулгүй гүйцэтгэх тухай мэдээлэл байгаа юу? Хэрэв үгүй   бол 
доорх эх сурвалжийг санал болгоорой. 

Өөрийгөө шалгах дасгал
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Дадал болгох үйлдлүүд

ЭХ СУРВАЛЖ
Цээж боох (binding)

Насанд хүрсэн трансжендэр хүмүүсийн эрүүл мэндэд үзүүлэх 
нөлөө: a community-engaged, cross-sectional study, Culture, Health & 
Sexuality, 19:1, 64-75, DOI: 10.1080/13691058.2016.1191675. Peitzmeier 
S, Gardner I, Weinand J, Corbet A & Acevedo K 2017. Open access: https://
bindinghealthproject.files.wordpress.com/2016/06/binding-project-
postprint.docx 

Аюулгүй цээж боох товхимол, Callen-Lorde Community Health Centre. 
http://callen-lorde.org/graphics/2018/09/Safer-Binding_2018_FINAL.
pdf 

Амьсгалын ба сунгалтын дасгал зэргийн багтаасан аюулгүй 
цээж боохтой холбоотой мэдээлэл, Gender Minorities Aotearoa and 
Physiospot, Aotearoa New Zealand https://genderminorities.com/
binding-info/ 

APTN-ны trans masc удирдамж: https://weareaptn.org/wp-content/
uploads/2020/10/APTN-TransMascPostcards-15x15cm_HighRes_
ViewingCopy.pdf

Хавчуулах (Tucking)

Хавчуулах арга гэж юу вэ, аюултай юу? – Healthline

Хавчуулах аргын аюулгүй байдлын товхимол, Callen Lorde Clinic, New 
York: http://callen-lorde.org/graphics/2018/09/HOTT-Safer-Tucking_
Final.pdf 

Trans Hub-ын онлайн удирдамж: Яаж хавчуулах аргыг аюулгүй хийх 
вэ: https://www.transhub.org.au/tucking?rq=tucking

Хиймэл эрхтнүүд

TransHub-ын шодойн хэлбэр гаргасан өмсгөл, зогсоогоор шээх 
хэрэгсэл, хөхний хэлбэр / жийргэвчийн тухай мэдээллийн хуудас: 
https://www.transhub.org.au/prosthetics?rq=packing 

APTN-ны trans masc удирдамж: https://weareaptn.org/wp-content/
uploads/2020/10/APTN-TransMascPostcards-15x15cm_HighRes_
ViewingCopy.pdf 

Үс арилгах

Трансжендэр болон хүйсийн цөөнх хүмүүст үзүүлэх анхан шатны 
болон хүйсийн шилжилттэй холбоотой тусламж үйлчилгээний 
удирдамж. Centre of Excellence for Transgender Health. Reeves C, 
Deutsch MB and Stark JW. 2016. ‘Hair Removal’. In Deutsch M (ed.) 2016. 

Дуу хоолой ба харилцааны хичээл 

Хүйсээ тодорхойлоогүй хувь хүмүүст зориулсан дуу хоолой ба 
харилцааны өөрчлөлт: Giving Voice to the Person Inside, International 
Journal of Transgenderism, 16:3, 117-159, Davies S, Papp VG & Antoni C. 
2015. https://doi.org/10.1080/15532739.2015.1075931

Callen-Lorde: Finding Your Voice: Дуу хоолойгоо олох нь: Дуу хоолойны 
товч гарын авлага: http://callen-lorde.org/graphics/2018/09/HOTT-
Voice-Brochure_Final.pdf

Цээж боох, хавчуулах болон шодойн хэлбэр гаргах өмсгөл, хөхний 
хэлбэрүүд гэх мэт хиймэл эрхтнүүдийн сонголтын талаар мэдлэгтэй байх.

Трансжендэр үйлчлүүлэгчийн цээж боохоос үүдэн гарах шинж тэмдгүүд, 
тэдгээрийн эрсдэл, ашиг тусыг тогтмол үнэлж байх. Үйлчлүүлэгчийн 
бие махбод, сэтгэцийн эрүүл мэндийн бүхий л талыг дэмжиж цээж боох 
талаар бүрэн мэдээллийн үндсэн дээр шийдвэр гаргахад нь хамгийн 
сүүлийн үеийн судалгааг ашиглан мэдээлэл өгч чадавхижуулаарай. 

Трансжендэр үйлчлүүлэгчдийн хавчуулах аргын талаар ярилцахдаа 
мэдрэмжтэй хандах, үүнтэй холбоотой шинж тэмдгүүдийг үнэлэх.   

142Шинэчлэл рүү чиглэсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ
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Хүйсийн шилжилтийн 
мэс заслын тусламж 
үйлчилгээ 
10.1 Танилцуулга

10.2 Бүсийн нөхцөл байдал

10.3 Ерөнхий мэргэжлийн эмчийн үүрэг

10.4 Хүйсийн шилжилтийн мэс заслын  
төрлүүдийн тойм

10.5 WPATH, Тусламж үйлчилгээний стандартын 
7-р хувилбарт заасан мэс заслын шалгуур 

10.6 Мэс заслын дараах хяналт

10
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Сэдвийн 
зорилго

Транс хүмүүсийн хийлгэж болох хүйсийн шилжилтийн 
мэс заслын талаар ойлголттой болох.

Хүйсийн шилжилтийн мэс заслын өмнө ба дараа 
нь эрүүл мэндийн ерөнхий мэргэжилтний гүйцэтгэх 
үүргийн талаар ойлголттой болох.

WPATH-ны Тусламж үйлчилгээний стандартын 
7-р хувилбарын дагуу үйлчлүүлэгчдийн хүйсийн 
шилжилтийн мэс засал хийлгэх одоогийн шалгуурыг 
авч үзэх.

1
2

3
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Төлбөрийн чадвартай хүмүүсийн хувьд тэдгээр мэс 
заслыг магадгүй илүү боломжийн төлбөртэй хийдэг 
Азийн бусад орнууд руу явж хийлгдэг. Замын зардал 
өндөр байдаг учраас Номхон далайн орнуудын 
ихэнх хүмүүст энэ нь бодит сонголт биш юм. 

Хятадын тусгай захиргааны бүс Хонконг болон 
Энэтхэгийн зарим хэсгээс бусад газар хүйсийн 
шилжилтийн ЭМТҮ-ний ихэнх зардлыг нийгмийн 
эрүүл мэндийн тогтолцоонд эсвэл нийгмийн 
даатгалд хамруулаагүй байдаг. Цээж, хөхний болон 
бэлэг эрхтний мэс засал зэрэг транс хүмүүст 
эмнэлгийн зайлшгүй шаардлагатай олон төрлийн 
хүйсийн шилжилтийн мэс засал байдаг. Мьянмар 
зэрэг цөөн хэдэн оронд ийм мэс засал нь хууль бус 
байдаг. Хятадад гэрлэсэн, 20-иос доош насны, эсвэл 
гэмт хэрэгт холбогдсон эсэх зэрэг шалгуураар 
олон транс хүмүүсийг эдгээр мэс засалд орохыг 
зөвшөөрдөггүй байна. 

Мэс заслын тусламж үйлчилгээ боломжтой хэдий 
ч даатгалд ороогүй байх нь ихэнх транс хүмүүсийн 
хувьд мэс заслын тусламж үйлчилгээг сонгохгүй 
байх шалтгаан болдог. Үүний дээр транс олон 
нийтэд ээлтэй, хүртээмжтэй эмнэлзүйн заавар, 
журам, протокол байхгүй байгаа нь зарим транс 
хүмүүст зөвшөөрөлгүй, мэргэшээгүй эмчид хандах 
нь цорын ганц сонголт гэж үзэхэд хүргэдэг. Үүнд 
сөрөг үр дагавартай, зарим тохиолдолд амь насаа ч 
алдахад хүргэж болох силикон болон бусад төрлийн 
дүүргэгчийг ашиглан биеийн бүтэцээ өөрчлүүлэх 
явдал орно. 

• Дээд хэсгийн мэс заслууд (цээжний хэлбэр засах 
болон хөх томруулах)

• Доод хэсгийн буюу бэлэг эрхтний мэс заслууд

• Хүйсийн шилжилтийн бусад мэс заслууд

Анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчид нь 
транс хүмүүсийн эрүүл мэндийн сайн сайхан байдлыг 
хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Жишээлбэл, 
ерөнхий мэргэжлийн эмч, өрхийн эмч нар урьдчилан 
сэргийлэх үйлчилгээ үзүүлэх, анхан шатны үнэлгээ 
хийх, шилжилттэй холбоотой болон эрүүл мэндийн 
ерөнхий асуудлуудыг зохицуулах, мэдээлэл өгөх, 
эсвэл зохих байгууллагууд руу холбон зуучлах 
үйлчилгээг үзүүлнэ. Энэ сэдвийн мэдээллийг анхан 
шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчдэд дэмжлэг 
болох зорилгоор боловсруулсан болно. 

Хэсэг бүр нь WPATH, Тусламж үйлчилгээний 
стандартын 7-р хувилбарт заасан шаардлага 
хангасан шалгууруудыг багтаасан. Энэхүү сайн 
туршлагын зөвшилцлийн баримт бичиг нь олон 
улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэс заслын 
стандарт, шалгуур үзүүлэлтийг агуулсан. Дээрх 
баримт бичгийг одоогоор олон улс, тэр дундаа Ази, 
Номхон далайн практикыг тусган оруулж, шинэчлэн, 
тусламж үйлчилгээний стандартын 8-р хувилбарыг 
боловсруулж байгаа бөгөөд 2021 онд эцэслэгдэх 
төлөвлөгөөтэй байна. Тухайн үед нь WPATH-ны 
вэбсайтаас авах боломжтой. 

Бүсийн нөхцөл 
байдал

Танилцуулга

Ази, Номхон далайн бүсийн хэмжээнд 
төлбөр төлөх боломжгүйн улмаас хүйсийн 
шилжилтийн мэс засал хийлгэж чадахгүй 
байгаа олон транс хүмүүс байна. 

Энэ сэдэвт хүйсийн шилжилттэй холбоотой 
мэс заслуудын талаар товчхон авч үзнэ.

10.210.1
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Үүний тулд хүйсийн шилжилтийн мэс заслын 
талаар мэдлэгтэй байх ёстой. Австралийн TransHub 
вэбсайтын эмч нарт зориулсан мэдээллээс доор 
хураангуйлан оруулсан болно.

Ерөнхий мэргэжлийн 
эмчийн үүрэг

10.3

Анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэгчид нь мэс засал хийлгэхээс 
өмнө, мэс заслын үед болон дараа нь 
үйлчлүүлэгчид дэмжлэг үзүүлэхэд чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг. 

Та үйлчлүүлэгчээ мэс засалд бэлэн байгаа эсэхээ 
баталгаажуулахад нь дэмжлэг үзүүлж, үнэлгээ 
хийлгэхийн тулд сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
мэргэжилтэн рүү холбон зуучлах шаардлагатай. 
Транс үйлчлүүлэгчид мэс засалд ороход зохих 
шаардлага тавигддаг ба эдгээр шалгуурын 
жагсаалтыг WPATH-ны Тусламж үйлчилгээний 
стандартын 7-р хувилбарт тусгасан байдаг. (Coleman 
et al., 2012, Хавсралт С). Тэдгээрийг модулийн энэ 
хэсгийн төгсгөлд оруулсан. Үүнээс гадна улс орнууд 
өөрсдийн удирдамжтай байж болно. 
Сэтгэцийн эмчийн гаргах тодорхойлолтод тусгах 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг WPATH-ны Тусламж 
үйлчилгээний стандартын 7-р хувилбарт дурдсан 
байдаг (Coleman et al., 2012, хуудас 27-28). Австралийн 
TransHub нь энэ төрлийн тодорхойлолтын загварыг 

мөн боловсруулсан.26 
Хагалгааны өмнөх уулзалтын үеэр мэс заслаар юу 
хийж чадах ба чадахгүй талаар нээлттэй ярилцах 
нь чухал юм. Үүнд мэс заслын явц, гарч болзошгүй 
хүндрэл, эрсдэлт хүчин зүйл, үр дагаврыг дүгнэн 
ярилцана. 
Хэрэв үйлчлүүлэгч гадаадад мэс засал хийлгэх 
гэж байгаа бол энэ хувилбарын ашиг тус, эрсдлийн 
талаар ярилцах нь зүйтэй. Мэс заслын дараах 
тусламж үйлчилгээг, ялангуяа хүндрэл гарсан 
тохиолдолд авах боломжгүй байх эрсдэлтэй 
байдаг. Буцаж ирмэгцээ үзлэгийн цаг товлосноор 
дутагдаж буй мэдээлэл, тусламж үйлчилгээг хангах, 
эдгэртлээ ажил, сургуулиасаа чөлөө авч, амрах нь 
чухал болохыг үйлчлүүлэгчид ойлгуулах боломж 
олгоно. 

1Мэс заслын өмнө

26 https://www.transhub.org.au/s/TH-Readiness-Referral.docx

Транс үйлчлүүлэгчдэд мэс             заслын үеэр дэмжлэг үзүүлэх
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Хэрэв та үйлчлүүлэгчийн байнга ханддаг эмч бол 
мэс заслын дараах тусламж үйлчилгээ, хүндрэл 
гарсан тохиолдолд холбоо барих эхний хүн нь та 
байх болно. 

Ихэнх транс хүмүүс мэс засал хийлгэхийг удаан 
хүлээдэг бөгөөд мэс заслын дараа зөвхөн эерэг 
сэтгэ хөдлөл, мэдрэмж төрнө гэсэн хүлээлттэй байж 
магадгүй юм. Сэтгэл санаа тавгүйтэж, тав тухгүй байх 
нь хэвийн болохыг үйлчлүүлэгчтэйгээ ярилцаарай. 
Энэ нь тэд алдаа хийсэн гэсэн үг биш юм. Энэ бол мэс 
заслын дараа биеийн харагдах байдал болон биеийн 
үйл ажиллагааны байдлыг шинээр хүлээн авч буй 
эдгэрэлтийн хэвийн үйл явц юм.

Зарим мэс заслын өмнө болон дараа нь үйлчлүүлэгч 
даавар, ялангуяа эстроген дааврын хэмжээг 
бууруулах шаардлагатай байдаг. Үйлчлүүлэгчтэй 
хугацаа, хүлээж буй үр дүн, илэрч болох гаж 
нөлөөний талаар ярилцах хэрэгтэй. Эстрадиолын 
имплант хэрэглэдэг хүмүүсийн хувьд мэс засал 
хийх хугацааг төлөвдөхдөө дааврын түвшин мэс 
заслын үед болон дараа нь имплантыг суулгах үед 
бага байх хугацааг сонгохыг үйлчлүүлэгчид санал 
болгох нь зүйтэй.

Транс үйлчлүүлэгчдэд мэс             заслын үеэр дэмжлэг үзүүлэх

2 3Мэс заслын үеэр Мэс заслын 
дараа
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Хүйсийн шилжилтийн 
мэс заслын 
төрлүүдийн тойм

10.4

Энэ хэсэгт хүйсийн шилжилтийн мэс 
заслын төрлүүдийн талаар суурь 
мэдээллийг өгнө.

Үтрээ хийх (вагинопласти), шодой хийх 
(фаллопласти) гэх мэт хүйсийн шилжилтийн мэс 
засал нь Азийн ихэнх, ялангуяа нөөц хязгаарлагдмал 
орнуудад хийгдэх боломжгүй байдаг. Ихэнх транс 
хүмүүс эдгээр мэс заслыг хийх боломжтой Азийн 
орнууд руу зорчдог. Мэс заслын техник, арга барил 
нь янз бүр байх ба гарах хүндрэлийн түвшин ч мөн 
мэс засал бүрт харилцан адилгүй байж болно. Мэс 
заслыг хийх процедур, мэс заслын эмчийн туршлага, 
мэс засал хийдэг давтамж, хүндрэлийн түвшингийн 
талаар ойлголттой байх нь үйлчлүүлэгчдэд их 
туслах болно. 

Бүсийн олон улс оронд трансжендэр биш хүмүүс 
хийлгэдэг умай авахуулах (гистерэктоми), төмсөг 
авах (орхиэктоми), хөх авах (мастэктоми) гэх мэт 
мэс засал боломжтой байдаг. Эдгээр мэс засал 
хийх боломжтой газрууд нь транс хүмүүст адил 
тэгш хүртээмжтэй байх ёстой. 

Транс эмэгтэйчүүд болон төрөхөд 
тэмдэглэгдсэн хүйс нь эрэгтэй 
нонбайнари хүмүүст хийх мэс заслууд

Орхиэктоми гэдэг нь төмсөг авах бөгөөд энэ нь 
эр бэлэг эрхтэнг (пенэктоми) авахгүйгээр, үтрээ 
(вагинопласти) хийлгүйгээр хийгдэж болдог. 
Хэрэв үйлчлүүлэгч эстроген хэрэглэж байгаа бол 
энэ хагалгааны дараа тестостерон дарангуйлагч 
(андрогены нөлөөг бууруулах эм) хэрэглэх 
шаардлагагүй болно.
Үтрээ хийх / Вагинопласти гэдэг нь шодой эсвэл 
бүдүүн гэдэснээс хэсэгчлэн авч үтрээ хийхийг 
хэлдэг. Уг процедур нь клитор ба бэлгийн уруулыг 
ихэвчлэн эргэн тойрных нь эдээс (клиторо-
лабиапластик) бүтээдэг. Бүдүүн гэдэсний хэсгээр 
хийсэн үтрээ нь шодойн эдээр хийсэн үтрээтэй 
харьцуулахад сунгах шаардлагагүй, өөрийгөө 
чийгшүүлэх чадвартай байдаг. Гэсэн хэдий ч 
байнга чийгтэй байх нь зарим транс эмэгтэйчүүдэд 
төвөгтэй байдаг. 
Пенэктоми гэдэг нь шодойг авах мэс засал юм. 
Энэхүү мэс заслыг хөнгөлөх (castration) практик 
нийтлэг хэвээр байгаа Өмнөд Азийн зарим орныг 
эс тооцвол ер нь хийдэггүй. Үүний оронд үтрээ хийх 
(vaginoplasty) мэс заслын хэсэг болгож шодойг 
авдаг. Хамгийн түгээмэл мэс заслын техникт 
шодойн арьсийг эргүүлэн ашиглаж үтрээ хийх орно. 
Томруулах маммопласти (хөх томруулах)  
Хэрэв эстроген нь хөхний ургалтыг (зөвхөн 
“өсвөр насныхан”-д хөх томрох хөгжлийн үе шат 
руу шилждэг) хангалттай өдөөж чадахгүй бол, 
томруулах маммопласти эмчилгээ нь зайлшгүй 
шаардлагатай болдог.
Бамбайн мөгөөрсийг багасгах (Трондропласти) 
Энэхүү мэс заслын арга нь бамбай булчирхайн 
мөгөөрсийг багасгадаг. 
Дуу хоолойг өөрчлөх мэс засал нь ярианы дууны 
өнгийг өндөрсгөх зорилготой юм. Энэ мэс заслыг 
хийлгэх шийдвэрийг гаргахаас өмнө хэл ярианы 
эмчилгээнд явахыг зөвлөдөг. 
Нүүрийг эмэгтэйлэг болгох Олон төрлийн пластик 
мэс заслуудын тусламжтай нүүрний харьцааг 
өөрчлөн, эмэгтэйлэг болгодог. 
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Транс эрчүүд болон төрөхөд 
тэмдэглэгдсэн хүйс нь эмэгтэй 
нонбайнари хүмүүст хийх мэс заслууд

Цээжний хэлбэр засах мэс заслыг транс эрчүүдэд 
хамгийн их хийлгэх шаардлагатай байдаг ба цээжин 
дээр байгаа эдийг авч, цээжийг хавтгай хэлбэртэй 
болгох ажилбар юм. Хоёр талын мастэктоми хийх 
зэргээр олон янзын техникийг ашигладаг бөгөөд 
энэ нь авагдах эдийн хэмжээнээс хамаарна. Мэс 
заслын техникээс хамаарч сорви үүсч болох ба 
хөхний толгойг залгах шаардлага гарч болно. 27

Гистерэктоми / оофорэктоми нь умайг умайн 
хүзүүний хамтаар бүхэлд нь эсвэл зарим хэсгийг 
авах мэс засал юм.  Оофорэктоми мэс засал буюу 
өндгөвчийг авах ажилбар хамт хийгдэж болох ба 
эсвэл авахгүй үлдээж болно.28

WPATH-ны Тусламж үйлчилгээний стандартын 7-р 
хувилбарт гистерэктомийн талаар  “энэ процедурыг 
хийлгэхээр сонгосон трансжендэр эрчүүдэд энэ 
нь хүйсийн шилжилтийн мэс засал эмчилгээний 
зайлшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг” гэж тусгасан байдаг 
(Coleman 2012). 
Үтрээний эдийг шээсний суваг уртасгахад ашиглах 
үед гистерэктоми нь фаллопласти/вагинэктомийн 
процедурын нэг хэсэг болно. Энэ нь фибройд ургах, 
эндометроз үүсэх, эсвэл хорт хавдрын удамшлын 
өгүүлэмжтэй үйлчлүүлэгчдэд шаардлагатай байж 
болно. 
Метоидиопласти бол одоо байгаа бэлэг эрхтний 
эдийг ашиглан фаллус буюу шинээр шодой бүтээх 
мэс засал юм. Тестостерон хэрэглэснээс үүдэлтэй 
клитор хэт томорсон бүх хүмүүст үүнийг хийж 
болно. Фаллус нь өсвөр насанд тохирохуйц жижиг 
хэмжээтэй байх боловч хөвчирөлийн эд, мэдрэмж 
хадгалагдан үлддэг. Энэ процедур нь эрхтний уртыг 
нэмэгдүүлэхийн тулд клиторын бүрхүүлийг салгаж, 
заримдаа түдгэлзүүлэх холбоосыг ашигладаг. Үүнд 
фаллопластикаас хамаагүй бага инвазив ажилбар 
шаарддаг (доорх сэдвээс харна уу). Уретропласти 

хийснээр тухайн хүн зогсоогоор шээх боломжтой 
болдог. 
 Фаллопласти  нь шодойг бүтээх олон үе шаттай мэс 
заслын арга юм. Уг мэс засалд транс үйлчлүүлэгч 
зогсоогоороо шээх боломжтой байхаар шээсний 
сувгийг уртасгах, шодойн үзүүр (толгой) үүсгэх, 
хуйхнаг хийх, үтрээ авах, бэлэг эрхтэн, төмсөгний 
имплант суулгах ажилбарууд багтдаг. Мэс заслын 
үе шат бүр тухайн үйлчлүүлэгчид тохирсон өвөрмөц 
байдлаар төлөвлөгддөг бөгөөд дээрх ажилбаруудын 
заримыг эсвэл бүгдийг багтаасан байж болно. 
Шодой хийхэд ашиглаж болох үндсэн гурван 
арьсны хэсэг байдаг. Эдгээрт үйлчлүүлэгчийн гар 
(шууны сул хэсэг), хөл (гуяны урд талын хэсэг) эсвэл 
нурууны хажуу хэсгийн (булчинлаг латиссимус 
хэсэг) арьс, өөх, мэдрэл, артери ба венийн судасны 
эдийг ашигладаг. Үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэнд, 
өөхний тархалт, мэдрэлийн үйл ажиллагаа, цусны 
урсгал болон өвчтөний зорилго, мэс заслаас 
хүлээж буй үр дүн зэрэг нь аль хэсгийн арьсыг авах 
шийдвэр гаргахад нөлөөлөх хүчин зүйлүүд болдог.
Скротопласти  гэдэг нь ихэвчлэн бэлгийн их уруулын 
эд, давсан эсвэл силикон төмсөгний имплант 
ашиглан хуйхнаг бүтээх мэс засал юм. Зарим үед 
эд тэлэгч ашиглаж, имплантыг байрлуулахын тулд 
эдийг хангалттай сунгасны дараа байрлуулаг. 
Энэ процедурыг тусад нь хийх нь ховор байдаг ба 
ихэвчлэн метоидиопласти эсвэл фаллопласти мэс 
заслын хамт хийдэг.
Уретропласти нь неофаллусаар дамжуулан 
шээсний суваг үүсгэж шээсний сувгийг уртасгах 
мэс засал юм. Энэ мэс заслыг хийснээр тухайн 
хүнд зогсоогоор шээх боломжийг олгодог.
Вагинэктоми (үтрээ авах) нь тайрах арга техникээр 
буюу мэс заслын аргаар хийгдэнэ. Энэ мэс засал 
нь үтрээний гадна хэсгийг хаах шаардлагатай үед 
хийгддэг.

27TransHub дахь  янз бүрийн төрлийн процедурын хураангуйг 
холбоосоор орж харна уу. https://www.transhub.org.au/clinicians/top-
surgery#what-happens 

28Фаллопийн хоолойг авахад уг процедурыг сальпингэктоми 
гэж нэрлэдэг. Умайг бүхэлд нь, гуурсан хоолой, өндгөвчийг 
хоёуланг нь авах бүрэн процедурыг гистерэктоми ба хоёр талын 
сальпингэктоми-оофорэктоми гэж нэрлэдэг.
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WPATH, Тусламж 
үйлчилгээний стандартын 
7-р хувилбарт заасан мэс 
заслын шалгуур 

10.5

Модулийн дараагийн хэсэгт WPATH-ны 
Тусламж үйлчилгээний стандартын 7-р 
хувилбарт заасан хүйсийн шилжилтийн 
мэс засал хийлгэх шалгуурыг оруулав.

Шалгуур тус бүрт “урт хугацаанд үргэлжилсэн, 
баримтжуулагдсан хүйсийн тавгүйцэл”-ийг заасан 
байдаг. Тусламж үйлчилгээний стандартын 
одоогийн хувилбар нь “хүйсийн үл нийцэл” дээр 
үндэслэсэн ICD оношлогооны шинэ ангиллыг бий 
болгохоос өмнө боловсруулагдсан. WPATH-ны 
тТсламж үйлчилгээний стандартын 8-р хувилбар нь 
дээрх хоёр нэр томьёог ашиглах төлөвтэй байгаа ба 
бусад асуудлууд мөн шинэчлэгдэх болно. 

Тусламж үйлчилгээний стандартад хүйсийн 
шилжилтийн мэс заслуудын хийгдэх дарааллыг 
тусгайлан заагаагүй бөгөөд хуульчлагдсан 
шаардлага биш харин зөвшилцсөн удирдамж юм. 
Тус баримт бичигт эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд 
хор хөнөөлийг бууруулах стратегийг оруулах 
зэргээр тэдгээр шалгуур үзүүлэлтийг өөрчилж 
болно гэсэн ба стандартад зааснаас зөрүүтэй 
ямар нэг эмнэлзүйн өөрчлөлт гарсан тохиолдолд 
тайлбарлаж, баримтжуулах ёстой.

“ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТЫН 
ӨМНӨХ БҮХ ХУВИЛБАРУУДЫН НЭГЭН АДИЛ 
ЭНЭХҮҮ БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАСАН ДААВРЫН 
ЭМЧИЛГЭЭ, ХҮЙСИЙН ТАВГҮЙЦЛИЙН МЭС 
ЗАСЛЫН ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ШАЛГУУР НЬ 
ЭМНЭЛЗҮЙН УДИРДАМЖ ЮМ; ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 
МЭРГЭЖИЛТНҮҮД ХИЙГЭЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮД 
ТЭДГЭЭРТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ БОЛОМЖТОЙ. 
ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТАД ОРУУЛАХ 
ЭМНЭЛЗҮЙН ӨӨРЧЛӨЛТ НЬ ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН 
ӨВӨРМӨЦ АНАТОМИ, НИЙГЭМ, СЭТГЭЛЗҮЙН 
БАЙДЛААС; НИЙТЛЭГ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫГ 
ЗОХИЦУУЛАХ ТУРШЛАГАТАЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 
МЭРГЭЖИЛТНИЙ БОЛОВСРОНГУЙ АРГА 
БАРИЛ; СУДАЛГААНЫ ПРОТОКОЛ; ДЭЛХИЙН 
ЯНЗ БҮРИЙН ХЭСГИЙН НӨӨЦИЙН ХОМСДОЛ; 
ЭСВЭЛ ХОР ХӨНӨӨЛИЙГ БУУРУУЛАХ ТОДОРХОЙ 
СТРАТЕГИУДЫН ХЭРЭГЦЭЭНЭЭС ҮҮДЭН 
ГАРЧ БОЛНО. ЭДГЭЭР ӨӨРЧЛӨЛТҮҮДИЙГ 
ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИД ТАЙЛБАРЛАН МЭДЭГДЭЖ, 
ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, 
ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ХАМГААЛАЛТЫГ ХАНГАХЫН ТУЛД 
ТАНИУЛСАН ЗӨВШӨӨРЛӨӨР БАРИМТЖУУЛАХ 
ЁСТОЙ. ИЙНХҮҮ БАРИМТЖУУЛСНААР ШИНЭ 
ТОО МЭДЭЭ ЦУГЛАРЧ, ЭМТҮ БОЛОН ТУСЛАМЖ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТЫГ ЭРГЭН ХАРЖ, 
БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ БОЛОМЖИЙГ ОЛГОНО.” 

Эх сурвалж: Coleman et al. 2012, 2-р хуудас
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Цээжний хэлбэр засах/хөх 
томруулах мэс засал
WPATH-ны Тусламж үйлчилгээний стандартын 7-р 
хувилбарын цээжний хэлбэр засах/хөх томруулах 
мэс заслын шалгуур. Үүнд: 

• Хүйсийн тавгүйцэл нь урт хугацаанд үргэлжилсэн, 
хангалттай баримтжуулагдсан байх  

• Бүрэн мэдээлэл авсны үндсэн дээр шийдвэр 
гарган, эмчилгээ хийлгэх зөвшөөрөл өгөх 
чадвартай байх

• Насанд хүрсэн

• Эрүүл мэнд, сэтгэцийн ноцтой асуудал байгаа 
тохиолдолд хяналт хангалттай хэмжээнд хийгдсэн 
байх. 

Дааврын эмчилгээ нь:

• цээжний мэс засал хийлгэхийн өмнө эр хүйсийн 
шинж тэмдэгтэй болгох урьдал нөхцөл биш юм.

• зайлшгүй шалгуур биш боловч хөх томруулах 
мэс засал хийлгэхээс өмнө эм хүйсийн шинж 
тэмдэгтэй болгох дааврын эмчилгээг эхэлж, 
багадаа 12 сар үргэлжлүүлсэн байхыг зөвлөдөг. 
Энэ нь хөхний ургалт эхэлсний дараа мэс засал 
хийхэд гоо сайхны хувьд илүү үр дүн сайн байдаг 
гэж үздэгтэй холбоотой (илүү үр дүнтэй мэс засал 
/ гоо зүйн үр дүнд хүрэхийн тулд хөхний ургалтыг 
хамгийн дээд хэмжээнд байлгах зорилгоор).

Мэс заслын дараа хийлгэсэн мэс заслын төрөл, 
цээжний хэмжээ, биеийн байдал хэрхэн сайжирах 
байдлаас хамааран хэдэн долоо хоногийн турш 
мэс заслын байндар/цээж боох хэрэгсэл зүүх 
шаардлагатай. Олон үйлчлүүлэгчдэд шингэний 
хуримтлалыг бууруулах үүднээс шингэнийг мэс 
заслын аргаар соруулах шаардлага гардаг. Дээд 
хэсгийн мэс заслын дараах нөхөн сэргэлт найман 
долоо хоног хүртэл хугацаанд үргэлжилнэ. 

Гистерэктоми, сальпинго-
оофорэктоми, орхидектоми
 WPATH-ны Тусламж үйлчилгээний стандартын 
7-р хувилбарын гистерэктоми, сальпинго-
оофорэктоми, орхидектоми мэс заслын шалгуур:

• Хүйсийн тавгүйцэл нь урт хугацаанд үргэлжилсэн, 
хангалттай баримтжуулагдсан байх  

• Бүрэн мэдээлэл авсны үндсэн дээр шийдвэр 
гарган, эмчилгээ хийлгэх зөвшөөрөл өгөх 
чадвартай байх

• Насанд хүрсэн 

• Эрүүл мэнд, сэтгэцийн ноцтой асуудал байгаа 
тохиолдолд хяналт хангалттай хэмжээнд хийгдсэн 
байх.

• Үйлчлүүлэгчийн шилжилтийн зорилгод тохирох 
дааврын эмчилгээг 12 сарын турш тасралтгүй 
хийлгэсэн байх (Хориглох заалттай, бусад 
шалтгаантай эсвэл өөрөө хүсээгүй учраас  
дааврын эмчилгээнд орох боломжгүйгээс бусад 
тохиолдолд) 

Эргэх боломжгүй мэс засалд орж, гонадэктоми 
хийлгэхээс өмнө үр дүнг буцаах боломжтой дааврын 
эмчилгээнд хамруулж байгаа нь эстроген эсвэл 
тестостероныг тодорхой хугацаанд дарангуйлах 
зорилготой.
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Бэлэг эрхтний мэс заслууд
WPATH-ны Тусламж үйлчилгээний стандартын 7-р 
хувилбарын метоидиопласти, фаллопласти (эр 
хүйсийн шинж тэмдэгтэй болгох), вагинопласти 
мэс заслын (эм хүйсийн шинж тэмдэгтэй болгох) 
шалгуур: 

• Хүйсийн тавгүйцэл нь урт хугацаанд үргэлжилсэн, 
хангалттай баримтжуулагдсан байх

• Бүрэн мэдээлэл авсны үндсэн дээр шийдвэр 
гарган, эмчилгээ хийлгэх зөвшөөрөл өгөх 
чадвартай байх

• Насанд хүрсэн

• Эрүүл мэнд, сэтгэцийн ноцтой асуудал байгаа 
тохиолдолд хяналт хангалттай хэмжээнд хийгдсэн 
байх. 

• Үйлчлүүлэгчийн шилжилтийн зорилгод тохирох 
дааврын эмчилгээг 12 сарын турш тасралтгүй 
хийлгэсэн байх (Хориглох заалттай, бусад 
шалтгаантай эсвэл өөрөө хүсээгүй учраас  
дааврын эмчилгээнд орох боломжгүйгээс бусад 
тохиолдолд) 

• Өөрийн хүйсийн баримжаатай  (эрэгтэй, эмэгтэй 
хүйсээс бусад хүйсийн баримжааг оруулаад) 
нийцэх хүйсийн дүрээрээ тасралтгүй 12 сарын 
хугацаанд амьдарсан байх. 
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Цээжний хэлбэр засах мэс 
заслын дараа
Үйлчлүүлэгчид эдгэрэх явцад ямар нэгэн 
хүндрэл тохиолдож байгаа эсэхийг шалгаж 
байх хэрэгтэй. Цээжний хэлбэр засах мэс 
заслын хүндрэлүүдэд хөхний толгой хэсэгчилэн 
эсвэл бүхэлдээ үхжих (зассан хөхний толгойн 
эд эс үхэхэд), гематом, буглаа үүсэх зэрэг 
орно. Мэс заслын дараа илүү шингэнийг 
гадагшлуулах гуурс, шахах боолт хэрэглэсэн ч 
эдгээр хүндрэлээс үргэлж сэргийлж чаддаггүй. 
Келоид сорви үүсч болно. Эдгэрэх явцад зүсэлт 
хийсэн хэсгийг татаж сунгахгүй байх нь зарим 
тохиолдолд сорвижилтыг багасгадаг. 
Ази хүмүүст нөсөө толбо үүсэх, сорви үүсэх 
хандлага өндөр байдаг. Сорвины эмнэлзүйн 
урьдчилан сэргийлэлт, эмчилгээний талаарх 
Хятад шинжээчдийн зөвшилцсөн мэдэгдэлд 
Ази өвчтнүүдэд сорвижилтийн менежментийг 
хэрхэн хийх талаар зарим зөвлөгөө, лавлагаа 
дурдсан байна (Lv ба Xia 2018). 

Фаллопласти эсвэл 
метоидиопластийн дараа
Фаллопласти хийлгэсний дараа мэс заслын 
дараа гарч болох ерөнхий эрсдлээс гадна 
хэд хэдэн өвөрмөц эрсдлүүд байдаг. Үүнд 
неофаллусыг бүтээхэд ашигласан арьс, 
холбогч эд алдагдах эрсдэл, шээсний сувгийн 
хүндрэл, аарцгийн хөндийн цус алдалт, өвдөлт, 
давсаг, шулуун гэдэсний гэмтэл, мэдрэмж 
алдагдах, удаан хугацаанд гуурстай байх эсвэл 
нэмэлт процедур шаардагдах зэрэг орно. Арьс, 
холбогч эд авсан хэсэгт үзэмжгүй сорвижилт, 
шарх задрах, мөхлөгт эд үүсэх, хөдөлгөөн 
хязгаарлагдах, гематом, өвдөлт мэдрэх 
чадвар буурах зэрэг эрсдлүүд тохиолдоно. 
Шарх задрах, халдвар авах, шээсний 
сүвний нарийсал, фистул зэргийн ихэнх нь 
метоидиопластийн дараа тохиолдох эрсдлүүд 

Мэс заслын дараах 
хяналт

10.6

бөгөөд цөөн тохиолддог (Deutsch 2016). 
Үйлчлүүлэгч эмнэлгээс гарсны дараа мэс 
заслын эмчид үргэлжлүүлэн үзүүлэх боломжгүй 
бол фаллопласти, метоидиопласти мэс засал 
хийлгэснээс хойш эхний нэг жилд анхан шатны 
эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчид 
гурван сар тутам үзүүлэх нь зүйтэй. 

Үтрээ хийх хагалгааны дараа
Үйлчлүүлэгчид эдгэрэх явцад ямар нэгэн 
хүндрэл тохиолдож байгаа эсэхийг шалгаж 
байх хэрэгтэй. Мэс заслын дараа гарч болох 
хүндрэлд цус алдах, халдвар авах, шарх муу 
эдгэрэх зэрэг орно. Шинэ шээсний суваг 
бүтээсэнтэй холбоотойгоор шээсний сувагны 
нарийсах хожуу үеийн хүндрэл тохиолдож 
болох юм. Хэрэв ийм тохиолдол гарвал 
шаардлагатай нарийн мэргэжлийн эмчтэй 
холбогдох хэрэгтэй. 
Мэс заслын эмчийн өгсөн зөвлөмжийн дагуу 
шодойн эдийг ашиглаж үтрээ хийлгэсэн хүн 
эхний гурван сард өдөрт 3-4 удаа сунгалт 
хийх шаардлагатай байдаг. Бүсийн хэмжээнд 
сунгалт хийх талаар мэдээлэл аваагүй эсвэл 
ойлгоогүйн улмаас транс эмэгтэйчүүдийн дунд 
мэс заслын дараах хүнд хэлбэрийн хүндрэлийн 
тохиолдол гарсан байна. 
Мэс засал хийснээс хойш гурван сарын 
дараа сунгалт хийх давтамж багасах боловч 
тэлэгчийн хэмжээг томруулах шаардлагатай 
болдог. Мэс заслын дараах эхний 6-12 сард 
бэлгийн хавьталд тогтмол ордог хүний   хувьд 
цаашдаа сунгалт хийх шаардлагагүй. Үгүй 
бол долоо хоногт нэгээс хоёр удаа тогтмол 
сунгахыг зөвлөдөг. Бэлгийн хавьталд ороход 
чийгшүүлэгч зайлшгүй шаардлагатай. 
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Та хүйсийн шилжилтийн мэс засал хийлгэхийн тулд болон 
мэс засалд бэлтгэхэд хэрэгтэй лавлагаа авахыг хүссэн транс 
үйлчлүүлэгчдэд дэмжлэг үзүүлж, эсвэл мэс заслын дараах 
хүндрэлийн хариу арга хэмжээ авах ЭМТҮ үзүүлж байсан уу? 

Хэрэв тийм бол та тухайн тусламж үйлчилгээг үзүүлснээр юуг 
сурсан бэ?  Таны гүйцэтгэж буй үүрэгт тус болох ямар нэг нэмэлт 
мэдээлэл шаардлагатай юу? 

Хэрэв та ийм төрлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаагүй бол 
транс үйлчлүүлэгчдийг дэмжихэд нэмэлт ямар мэдлэг, ур чадвар 
таньд хэрэгтэй гэж бодож байна вэ?

Та транс үйлчлүүлэгчдийнхээ авч байгаа хйүсийн шилжилтийн мэс 
заслын чанар, аюулгүй байдлын асуудлуудын талаарх мэдэх үү? 
Хэрэв тийм бол таньд эдгээр асуудалд хариу арга хэмжээ авах хор 
хөнөөлийг бууруулах алхамууд байгаа юу? 

Өөрийгөө шалгах дасгал
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Дадал болгох үйлдлүүд
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Мэс засалд холбон зуучлах захидлын талаархи зөвлөгөө 

Бостоны хүүхдийн эмнэлгийн хүйсийн мэс заслын төв: https://www.
childrenshospital.org/centers-and-services/programs/a-_-e/center-for-
gender-surgery-program/eligibility-for-surgery 

Трансжендэр, транссексуал болон хүйсийн хэвшмэл байдалд үл 
багтах хүмүүсийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний стандарт, 
Хувилбар 7. WPATH, pp 27-28: https://www.wpath.org/media/cms/
Documents/SOC%20v7/SOC%20V7_English2012.pdf?_t=1613669341 

TransHub-н онлайн мэдээлэлд мэс засалч руу илгээх эрүүл 
мэндийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан Мэс заслын бэлэн байдлын 
тодорхойлолтын загвар захидлыг багтаасан байдаг: https://www.
transhub.org.au/s/TH-Readiness-Referral.docx 

Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчид нь мэс заслын 
өмнө, мэс заслын үед болон дараа нь үйлчлүүлэгчид дэмжлэг үзүүлэхэд 
чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Хүйсийн шилжилтийн мэс заслын төрлийг мэддэг 
байх нь үүний гол бүрэлдэхүүн хэсэг юм. 

Та үйлчлүүлэгчээ мэс засалд бэлэн байгаа эсэхээ баталгаажуулахад 
нь дэмжлэг үзүүлж, үнэлгээ хийлгэхийн тулд сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
мэргэжилтэн рүү холбон зуучлах шаардлагатай.  

Хагалгааны өмнөх уулзалтын үеэр мэс заслаар юу хийж чадах ба чадахгүй 
талаар нээлттэй ярилцах нь чухал.  

Хэрэв үйлчлүүлэгч гадаадад мэс засал хийлгэх гэж байгаа бол энэ хувилбарын 
ашиг тус, эрсдлийн талаар ярилцах нь зүйтэй. Эрсдэл нь мэс заслын 
дараах тусламж, ялангуяа хүндрэлтэй байгаа тохиолдолд хүртээмжгүй байх 
хандлагатай байдаг. 

Хэрэв та үйлчлүүлэгчийн байнга хандаг ерөнхий эмч нь бол мэс заслын 
дараах эмчилгээ, хүндрэл тохиолдоход хамгийн эхэнд танд хандах болно.
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Хүйсийн олон янз 
байдал бүхий хүүхэд, 
залууст дэмжлэг 
үзүүлэх нь
11.1 Тойм

11.2 Хүүхэд, залуусын хүйсийг 
баталгаажуулахын ач холбогдол

11.3 Ерөнхий мэргэжлийн эмч нарын үүрэг

11.4 Нууцлалыг хадгалах

11.5 Таниулсан зөвшөөрөл авах

11.6 Үр дүнг бүрэн буцаах боломжтой 
эмчилгээний үе шатууд

11.7 Өсвөр насныханд зориулсан үр дүнг 
хэсэгчлэн буцаах боломжтой хүйсийн 
шилжилтийн дааврын эмчилгээ

11.8 Транс болон хүйсийн олон янз байдал 
бүхий өсвөр насныхны үр дүнг буцаах 
боломжгүй мэс заслын эмчилгээ 

11
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Сэдвийн 
зорилго:

Хүүхэд, залуусын хүйсийн шилжилтийн ач холбогдол, залуу 
хүмүүсийн хүйсийнхээ талаар мэдэрч байгаа явцыг нь 
дэмжихэд ерөнхий мэргэжлийн эмч ямар үүрэг гүйцэтгэж 
болох талаар ойлгож авах. 

Транс болон хүйсийн олон янз байдал бүхий хүүхдүүд, тэдний 
гэр бүлд сэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлэхийн ач холбогдлыг 
ойлгох. 

Бэлгийн бойжилтийг дарангуйлах эмчилгээ болон хэрэглээг 
хянах, нотлогоонд суурилсан, зөвшилцсөн удирдамжийн 
талаар мэдэж авах. 

Өсвөр насныханд зориулсан үр дүнг хэсэгчлэн буцаах 
боломжтой хүйсийн шилжилтийн дааврын хэрэглээ болон 
зөвшөөрөгдөөгүй дааврын хэрэглээний хор хөнөөлийг 
бууруулах тухай нотолгоонд суурилсан удирдамжийн 
талаар мэдлэгтэй болох.

Хүйсийн шилжилтийн мэс засал хийлгэх хүсэлтэй өсвөр 
насныханд тавигдах шалгуурыг мэдэх. 

Хүйсийн шилжилттэй холбоотой ЭМТҮ авах хүсэлтэй транс, 
хүйсийн олон янз байдал бүхий хүүхэд, өсвөр насныхан 
үйлчилгээ авахаар хандахад нууцлалыг хангах, зөвшөөрөл 
авах асуудлуудын талаар мэдлэгтэй болох. 

1

2
3

4

5
6
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Энэ асуудалд транс хүний хүйсийн баримжаа, 
илэрхийллийг өөрчлөх, таслан зогсоохыг оролддог 
хөрвүүлэх арга хэмжээ мөн орно. 

Бүсийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн зүгээс 
шинжлэх ухааны үндэслэлгүй, хүлээн зөвшөөрөх 
боломжгүй, ёс зүйгүй, хор хөнөөлтэй гэж хатуу байр 
суурийг баримталдаг ч ийм практик үргэлжилсээр 
байгаа ба үүнд эрүүл мэндийн ажилтнууд ч мөн 
оролцож байна. (Коулман, 2012; Энэтхэгийн клиник 
сэтгэл судлаачдын холбоо,29 2020; Австралийн сэтгэл 
судлалын нийгэмлэгийн мэдэгдэл, 2021; Шинэ 
Зеландын сэтгэл судлалын нийгэмлэг, 2021) APTN-
ээс эцэг эх, гэр бүлийн гишүүд, шашны удирдагч 
нар, байгууллага, эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд, 
сургууль болон төрөөс зөвшөөрөгдсөн хөтөлбөрийн 
хүрээнд хийгдэж байгаа “хөрвүүлэх арга хэмжээ”-ний 
туршлагыг баримтжуулах судалгааны ажлыг Малайз, 
Индонези, Шри Ланка, Энэтхэг улсуудад удахгүй 
эхлүүлэх гэж байна. 

Ийм дарамт нь транс болон хүйсийн олон янз 
байдал бүхий залуу хүмүүсийн сэтгэцийн эрүүл мэнд, 
амьдралын чанарт ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлдэг 
(Strauss et al, 2017; Veale et al, 2019).30 Үүний эсрэгээр 
эдгээр залуу хүмүүст гэр бүлийн дэмжлэг үзүүлэх 
нь тэдний бэрхшээлийг даван туулах чадварыг 
сайжруулж, гадуурхагдаж, илүү эмзэг болох зэрэг 
сөрөг нөлөөллийг бууруулахад тусалдаг байна (Veale 
et al, 2019). 

HEEADSSS үнэлгээ зэрэг сэтгэлзүйн өргөн хүрээг 
хамарсан ярилцлага нь залуу хүний   даван туулах 

Тойм
11.1

чадварыг тодорхойлох, стресстэй холбоотой сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн эрсдлийг илрүүлэх ач холбогдолтой.31 

Уг үнэлгээ нь залуу хүмүүст хүйсийн тавгүйцэл ба 
үүнээс үүдэх үр дагавар, мэдрэмжүүд нь амьдралынх 
нь янз бүрийн хэсэгт хэрхэн яаж мэдрэгдэж байгааг 
олж мэдэхэд нь тусалдаг. Эрүүл мэндийн мэргэжилтэн 
нь залуу хүн болон тэдний гэр бүлд аюулгүй байдлын 
төлөвлөгөө боловсруулахад нь туслах, хүйсийн 
тавгүйцлийг ба сэтгэлийн хямралыг даван туулах 
талаар бэлэн мэдээллээр хангах, шаардлагатай бол 
сэтгэцийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн рүү холбон 
зуучлах боломжтой. 

Эрүүл мэндийн мэргэжилтэн транс болон хүйсийн олон 
янз байдал бүхий хүүхдүүд, тэдний гэр бүлийхэнтэй 
шууд ажиллаж, хэрэв үйлчлүүлэгч нийгэм, эрүүл 
мэнд, эсвэл эрх зүйн шилжилт хийх сонголтын талаар 
судлах хүсэлтэй байвал тэднийг дэмжсэн, илгээх 
хуудас, тодорхойлолт бичиж өгөх зэргээр чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг. Жишээлбэл, сургуулиудад транс 
болон хүйсийн олон янз байдал бүхий хүүхэд, залууст 
сургуулиас зохион байгуулдаг бүхий л үйл ажиллагаанд 
өөрсдийгөө тодорхойлсон хүйсийн баримжаагаараа 
оролцох боломжоор хангах бодлого хэрэгжүүлэхийг 
уриалж болно. Үүнд дараах зүйлийг хийх боломжтой.

• сургуулийн бүртгэл, захиргааны систем дэх тэдний 
нэр, хүйсийн тэмдэглэгээг зөв мэдээллийг ашиглан 
өөрчилж, байнга ашигладаг болох 

• have their name and gender used 

• өөрт тохирох сургуулийн дүрэмт хувцас өмсөх

• сургууль, спортын үйл ажиллагаанд оролцох 

• ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө гэх мэт 
байгууламжуудыг өөрийгөө тодорхойлдог хүйсийн 
баримжаанд нийцүүлэх ашиглах

Бүсийн транс болон хүйсийн олон янз байдал бүхий 
хүүхэд, залуучуудад тэдний гэр бүл, олон нийт, 
сургуулийн орчинд тохиолддог үл хүлээн зөвшөөрөх, 
ялгаварлан гадуурхах, дээрэлхэх болон хүчирхийллийн 
бусад хэлбэр өндөр түвшинд байгааг харуулсан 
нэлээдгүй судалгаа байдаг (Эрүүл мэндийн бодлогын 
төсөл, APTN, НҮБХХ, 2015).

29Холбоосоор орж харах боломжтой: https://www.youthkiawaaz.
com/2020/05/several-indian-mental-health-associations-oppose-gay-
conversion-therapy/

30Available online at: https://www.youthkiawaaz.com/2020/05/
several-indian-mental-health-associations-oppose-gay-conversion-
therapy/

31Жишээлбэл, сүүлийн үед Австрали, Шинэ Зеландад хийсэн 
томоохон судалгаанаас харж болно. Австралид трансжендэр, 
хүйсийн олон янз байдалд багтдаг залуу хүмүүсийн дунд сэтгэлийн 
хямрал (75%), сэтгэл түгшээсэн байдал (72%) өндөр оношлогдож, 
80% нь өөрийгөө гэмтээж, 48% нь амиа хорлохыг завдсан (Strauss et 
al, 2017) ). Шинэ Зеландад сүүлийн 12 сард  14-24 насны транс болон 
нонбайнари хүмүүсийн  86% нь өмнөх дөрвөн долоо хоногт өндөр 
эсвэл маш өндөр сэтгэлийн хямралд орсон бол 84% нь амиа хорлох 
гэж нухацтай бодож байсан бол 17% нь амиа хорлохыг завдсан 
байна.
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Хүүхдүүд өөрсдөдөө тав тухтай байдлыг олохын 
тулд өөрөө өөрийгөө илэрхийлэх чадварыг судлах, 
туршиж үзэх орон зайгаар хангагддаг (Ehrensaft, 
2016; Newhook et al, 2018).

Хүйсийн баримжаагаа баталсан транс хүүхдүүдийн 
эрүүл мэнд, амьдралын чанарын судалгаагаар 
тэдний сэтгэцийн эрүүл мэндийн байдал нь 
бусад сизжендэр үе тэнгийнхэнтэй адил гэсэн үр 
дүн гарчээ(Durwood et al., 2017; Olson, Durwood, 
DeMeules, & McLaughlin, 2016). Энэ нь бага насандаа 
хүйсийн баримжаагаа зарласан хүүхдүүдийн дунд 
сэтгэлзүйн өндөр дарамт, зан үйлийн асуудлын 
талаарх баримтуудаас ялгаатай байсан. (Turban, 
J. 2017;). Хүйсийг  баталгаажуулахдаа хүүхдэд 
эмгэгийн онош ашиглахаас зайлсхийж, харин 
хүүхдийн хүйсийн баримжаа, илэрхийллийг 
хүндэтгэхэд суурилдаг. 

Хүүхэд, залуусын хүйсийг 
баталгаажуулахын ач 
холбогдол

11.2

Транс залуу хүмүүст үзүүлэх хүйсийн шилжилттэй 
холбоотой ЭМТҮ-ний загвар нь дэлхийн олон  эмч, 
мэргэжлийн болон шинжлэх ухааны томоохон 
холбоодын дэмжлэгийг авдаг. WPATH (Coleman et 
al 2012), Дотоод шүүрлийн Холбоо (Hembree et al 
2017)-аас оруулж Австрали (Telfer et al 2018),болон 
Шинэ Зеландад (Oliphant et al 2018) боловсруулсан 
хүйсийн шилжилтийн эмчилгээний удирдамжийн 
жишээ юм. Хүүхэд, залуучуудад үзүүлэх хүйсийн 
шилжилттэй холбоотой ЭМТҮ-г дэмжих байр суурь, 
бодлогын мэдэгдэлд Америкийн сэтгэл судлалын 
холбоо, Их Британий Сэтгэцийн эмч нарын Рояал 
коллеж,  Америкийн хүүхэд ба өсвөр үеийн сэтгэл 
судлалын академи,  Aмерикийн хүүхдийн анагаах 
ухааны академи,  Aвстралийн сэтгэл судлалын 
нийгэмлэг болон Австралийн хатан хааны эмч 
нарын коллеж багтдаг.   

Хүүхэд, залуучуудад зориулсан хүйс 
баталгаажуулах ЭМТҮ-ний загвар нь 
хүйсээ таних, тодорхойлох явц нь ямар 
чиглэлд аваачих талаар огт хүлээлт 
үүсгэлгүйгээр хүйсийн баримжаа нь 
хөгжих хэрээр дэмжлэгийг үзүүлдэг. 
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Бэлгийн бойжилтийн өмнөх насны хүүхдүүдэд 
эмнэлгийн тодорхой тусламж шаардлагагүй байдаг 
боловч ирээдүйд гарч болох нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн шилжилтийн үе шатууд зэргийг 
багтаасан эрүүл мэндийг хэрхэн дэмжих талаарх 
мэдээлэл гэр бүлийнхэнд нь шаардлагатай байдаг. 
Боломжтой бол залуу хүний соёлын онцлог шинж 
чанар болон хүйсийн баримжааг нь дэмжих зохих 
ёсны мэдээллээр хангах шаардлагатай. 
Хэрэв  хүүхэд төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйснээс өөр 
хүйсээр өөрийгөө танилцуулж, амьдрах хүсэлтэй 
байгаагаа илэрхийлж байгаа бол нийгмийн 
шилжилтийн талаарх мэдээллийг багтаасан байж 
болно. Үүнд нэр, хүйсийн тэмдэглэгээ, үс засалт, 
хувцасны төрөл зэргийг өөрчлөхийг хүсэх зэрэг 
орно. 
Нийгмийн шилжилтийг хүүхэд өөрөө удирдан 
чиглүүлэх ёстой бөгөөд бүгдийг нь эсвэл юуг ч биш 
гэсэн хандлага барих шаардлагагүй. Хүүхэд өөр 
өөр сонголт хийж болно, жишээлбэл, гэртээ болон 
сургууль дээрээ өөрийгөө хэрхэн танилцуулах 
талаар г.м. Эрүүл мэндийн мэргэжилтний дэмжлэг 
үзүүлэх захидал нь сургууль эсвэл хүүхэд асрах 
төвтэй ярилцахад туслах болно. Нийгмийн 
шилжилт хийсэн транс хүүхдүүдийн сэтгэл гутрал, 
айдас түгшүүр, өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж нь 
бусад сизжендэр үе тэнгийнхэнтэй нь харьцуулж 
болохуйц байгааг нотолсон байна (Olson et al 2016, 
Durwood et al 2017). 
Хүүхэд хүйсийн баримжаагаа таних явцын аль ч 
үед нь дэмжлэг үзүүлнэ гэдгээ мэдэгдэх нь чухал 
юм. Зарим хүүхдүүд явцын дунд буцаад өөрсдийгөө 
сизжендэр хүйсийн баримжаатай гэж батлаж 
болно. Гэр бүлийн гишүүд хүүхдийнхээ хүйсийн 
баримжаагаа таних үйл явцад  дасан зохицоход 

Ерөнхий мэргэжлийн эмч 
нарын үүрэг

11.3

хугацаа шаардах ба гэр бүлийн хүрээнд янз бүрийн 
хариу үйлдэл үзүүлдэг байна. Гэр бүлийн гишүүдтэй 
ярилцахдаа тэдэнд төрсөн уй гашуу, гарз тохиолдох, 
буруутгах, айдаст автах гэх мэт мэдрэмжүүд нь 
хүүхдээ асран халамжлах сэтгэлээс гарч байгаа 
гэдгийг илэрхийлэх нь чухал гэдгийг ойлгуулах. 
Хэрэв залуу хүн хүйсийн баримжаагаа 
тодорхойлохдоо цөхрөлтгүй, тууштай байх 
эсвэл хүйсийн тавгүйцэлтэй байх юм бол эрүүл 
мэндийн ажилтнууд  тэдэнд болон эцэг эх / асран 
хамгаалагчдад нь насанд нь тохирсон шилжилтийн 
хувилбаруудын талаар мэдээлэл, боловсрол олгох 
үүрэгтэй. Үүнд хүйсийн шилжилттэй холбоотой 
үйлчилгээ эсвэл транс, хүйсийн олон янз байдалтай 
өсвөр насны хүүхдүүдэд тусламж үйлчилгээ үзүүлэх 
чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтэн рүү холбон 
зуучлах мөн орно. Энэ холбон зуучлах ажиллагаа 
нь бэлгийн бойжилт эхлэхийн өмнө буюу ес орчим 
настай байхад илүү зохимжтой юм. 
WPATH болон түүний бүс нутгийн бүсийн АНУ-ын 
ТЭММХ, Европын ТЭММХ-оос саяхан гаргасан 
мэдэгдэлд “Өсвөр үеийнхний хүйсийн баримжаа 
болон төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйсийн хооронд үл 
нийцлийн үеийн эмнэлзүйн удирдамж хэвлэгдэж 
олон улсад өргөн хэрэглэгдэж байгаа бөгөөд 
нотолгоонд үндэслэсэн болно. Эдгээр удирдамж нь 
зохих үнэлгээ хийлгэсэн насанд хүрээгүй хүмүүст 
эмнэлгийн тусламж үзүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ” 
гэж онцолжээ (Leibowitz et al , January 2020).  
Хүйсийн шилжилттэй холбоотой ЭМТҮ-нд холбон 
зуучлах үед учрах хохиролоос зайлсхийх нь эрүүл 
мэндийн мэргэжилтнүүдийн  ёс зүйн хувьд чухал 
асуудал юм. “Хүлээгээд үз” гэсэн хандлагыг 
баримталж холбон зуучлахаас татгалзах эсвэл 
хүйсийн шилжилттэй холбоотой эмчилгээг 
хойшлуулахыг төвийг сахисан сонголт гэж үзэхгүй 
(Telfer et al 2018). Энэ нь сэтгэлийн хямрал, айдас 
түгшүүр, амиа хорлох байдал болон нийгмээс 
тасрах зэргийг нэмэгдүүлснээр сэтгэлийн 
зовиурыг улам даамжруулж, залуу хүмүүс эмчийн 
хяналтгүйгээр хууль бусаар дааврын эм бэлдмэл 
хэрэглэхэд хүргэдэг. 

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ 
үзүүлэгчид тухайн орон нутгийн мэргэжлийн 
үйлчилгээнүүд, холбон зуучлах арга замууд 
(хэрэв байгаа бол), залуучууд болон тэдний 
гэр бүлд чиглэсэн олон нийтэд түшиглэсэн 
дэмжлэг, эх үүсвэрийн талаар гэх мэт 
залуучуудад үзүүлэх хүйсийн шилжилттэй 
холбоотой ЭМТҮ-ний үндсэн мэдлэгтэй байх 
шаардлагатай. 
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Нууцлалыг хадгалах асуудал нь насанд хүрсэн транс 
хүмүүсээс илүү транс залуу хүмүүс, хүүхдүүдэд илүү 
их хамаатай. Хүүхэд, залуучууд орон байр, сургалтын 
төлбөр төлүүлэх зэргээр санхүүгийн хувьд эцэг 
эхээсээ хараат байдаг. Хүйсийн баримжаа нь 
төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйснээс ялгаатай болохыг 
сайн мэдэрч өссөн транс өсвөр насныхан ч энэ 
тухайгаа гэр бүл эсвэл үе тэнгийнхэндээ мэдэгдэхэд 
аюулгүй гэдгийг мэддэггүй. Зарим нь тэдэнд төрсөн 
мэдрэмжийн талаар болон гэр бүлийнхнийхээ 
хүлээлтэд нийцэхгүй байгаадаа гэм буруутай эсэх 
болон боломжтой сонголтуудын талаар ярилцах 
зорилгоор хүсч эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдээс 
дэмжлэг хүсч болох юм. 

Нууцлалыг 
хадгалах

Нууцлалыг хадгалах гэдэг нь өөрсдөө 
бие даан эрүүл мэндтэй холбоотой 
шийдвэр гаргах чадвартай өсвөр 
насны үйлчлүүлэгчдийн ёс зүй, хууль 
зүйн эрх  юм (Royal Australasian эмч 
нарын коллежийн өсвөр үеийнхний 
эрүүл мэндийн нэгдсэн хороо, 2008 он).

11.4

Тэд эрүүл мэндийн тусламжийн үр нөлөө, түүнчлэн 
болзошгүй сөрөг үр дагаварыг ойлгодог (эсвэл 
мэдээлэл өгсөн тохиолдолд ойлгох чадвартай 
байх). Үүнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд 
хандахгүй байх, хойшлуулах, татгалзсанаас үүдэлтэй 
үр дагаврыг ойлгох зэрэг орно. Энэ нь бэлгийн 
бойжилтыг дарангуйлах эмчилгээ эсвэл хүйсийн 
шилжилтийн дааврын эмчилгээнд хандаж буй транс 
залуу хүмүүст мөн адил хамаарна. Ихэнх нь эрүүл 
мэндийн мэргэжилтэнд хандахаасаа өмнө боломжтой 
хувилбаруудын талаар сайн мэдээлэлтэй болсон 
байдаг. Жишээлбэл, транс өсвөр насныханы бэлгийн 
бойжилтын үр нөлөө ямар болох, үүнийг бэлгийн 
бойжилт дарангуйлах эм хэрэглэн хэрхэн түр зогсоож 
болох, хожимдох эсвэл авах боломжгүй болсноор 
тэдний бие махбодид үр дүнг буцаах боломжгүй ямар 
өөрчлөлт орохыг тэд мэддэг.    
Эдгээр шалтгааны улмаас хүйсийн шилжилттэй 
холбоотой ЭМТҮ-ний загвар нь эрүүл мэндийн 
мэргэжилтнүүд транс залуучуудын хүсэл сонирхолд 
ач холбогдол өгөх, таниулсан зөвшөөрөлд үндэслэх, 
үйлчлүүлэгч төвтэй шийдвэр гаргахыг зөвлөдөг. 

Таниулсан 
зөвшөөрөл 
авах

11.5

Олон залуучууд ЭМТҮ-ний талаар 
шийдвэр гаргах чадвартай байдаг.

32 НҮБ Хүүхдийн эрхийн конвенц
33 Энэхүү стандарт нь 1985 онд Гиллик ба Баруун Норфолк, Висбех 
мужийн Эрүүл мэндийн газар дахь Хаадуудын танхимийн гаргасан 
шийдвэрт үндэслэсэн. Энэ кейснь Шотланд, Умард Ирландад бусад 
хуулийн дагуу хэрэгждэг Англи, Уэльс улсад заавал мөрдөгдөж 

байгаа бөгөөд Австрали, Канад, Шинэ Зеландад янз бүрийн 
хэмжээгээр батлагдсан..
34Re Jamie (2013), and Re Kelvin (2017)
35Re Imogen (2020) Early reports suggest that the practical effect will be 

Энэ нь мөн НҮБ -ын Хүүхдийн эрхийн конвенцид 
заасан хүний эрхийн үүргийг тусгасан байдаг, “хүүхдэд 
хамаатай бүх үйл ажиллагаанд хүүхдийн эрх ашгийг 
нэн тэргүүнд анхаарч (3 дугаар зүйл) хүүхдийн үзэл 
бодол, нас, төлөвшлийг харгалзан үзэх ёстой.” (12 
дугаар зүйл) .32  

Залуу хүмүүсийн хүйсийн шилжилтийн ЭМТҮ авах 
зөвшөөрөл өгөх чадамжийг ямар ч тохиолдолд 
эрүүл мэндийн бусад тусламж үйлчилгээнээс илүү 
хязгаарлахгүй байх ёстой. 
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Трансжендэр эрүүл мэндийн чиглэлээр ажилладаг 
мэргэжилтнүүдийн олон улсын, бүсийн болон үндэсний 
байгууллагууд бүрэн мэдээллийн үндсэн дээр бие 
даан олгосон зөвшөөрлийг хүчингүйд тооцдог хууль, 
шүүхийн шийдвэрийг эрс эсэргүүцдэг. 2020 онд 
бүсийн гурван байгууллагууд (AsiaPATH, AusPATH and 
PATHA) WPATH (АНУ, Европ дахь бүсийн байгууллагууд) 
болон Канадын CPATH байгууллагуудтай нэгдэн доорх 
зөвлөмжийг өгсөн.

Энэхүү мэдэгдлийн дэлгэрэнгүй хувилбарыг 2021 оны 
4-р сард нийтлэсэн бөгөөд үүнд үндэслэл болгосон 
шинжлэх ухааны нотолгоо, ишлэлийг тоймлон 
оруулжээ. Түүнчлэн “трансжендэр биш насанд хүрээгүй 
хүүхдүүдэд шаардлагатай бусад эмчилгээний нэгэн 
адил үйлчлүүлэгч ба мэргэшсэн эмч нарын хамтын 
шийдвэрээр трансжендэр залуучуудад хийгдэх 
шаардлагатай гэж үзсэн эмчилгээнд саад учруулж 
буй хууль эрх зүйн шийдвэрээс үүдэлтэй хор уршиг”-
ийг анхаарах талаар нарийвчлан тайлбарласан байна 
(de Vries нар, 2021). 
Залуу хүн эцэг, эхийн зөвшөөрөлгүйгээр бие даан 
шийдвэр гаргах нас нь олон улсад болон энэ бүсийн 
орнуудад харилцан адилгүй байдаг. Дэлхийн олон 
оронд 16 настай өсвөр насныхан эмнэлгийн шийдвэр 
гаргах хууль ёсны насанд хүрсэн гэж үздэг тул эцэг 
эхийн зөвшөөрөл авах шаардлагагүй байдаг (Coleman 
et al 2012). 

16 хүртлэх насны залуу хүн эмчилгээний сонголт хийх, 
үр дагаврыг ойлгож, эцэг эхээс зөвшөөрөлгүйгээр 

өөрсдөө эмчлүүлэх зөвшөөрөл өгөх “Гилликийн 
чадамж” -тай гэж үзэх ойлголт нь бүсийн хэмжээнд 
өсвөр насны хүүхдүүдийн талаар шийдвэр гаргахад 
ашигладаг нийтлэг эрх зүй хуулийн хүрээнд сайтар 
тогтсон нийтлэг практик юм. 33 
Жишээлбэл, Австралид Гилликийн чадамжтай хүүхдэд 
хүйсийн шилжилтийн дааврын эмчилгээ хийлгэх 
таниулсан зөвшөөрөл өгөх боломжтой байдаг.34 
Хүүхэд Гилликийн чадамжгүй байсан ч эмчлэгч эмч 
нар зөвшөөрч байвал шүүхийн зөвшөөрөлгүйгээр 
хүүхдийн эцэг, эх дааврын эмчилгээ хийлгэх 
зөвшөөрлийг өгч болно. Гэхдээ саяхан Австралийн 
шүүхийн шийдвэрт, хэрэв залуу хүний   Гилликийн 
чадамжтай эсэх , хүйсийн тавгүйцлийн оношлогоо 
эсвэл санал болгож буй эмчилгээний талаар асран 
хамгаалагчаас маргаан гарвал эмчилгээний талаарх 
асуудлыг Гэр бүлийн шүүхээр шийдвэрлүүлнэ гэж 
тодорхойлсон.35 
Энэ шийдвэрийн хариуд АusPATH’s мэдэгдэл гаргаж, 
үүндээ хүйсийн шилжилттэй холбоотой ЭМТҮ-нд 
хамрагдахыг хойшлуулсантай холбоотой сэтгэцийн 
эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг үр дагаврыг онцлохоос гадна 
мөн залуу хүмүүс дааврыг эмнэлгийн хяналтгүйгээр 
худалдаж авах эрсдэлтэй болохыг дурджээ. АusPATH  
“хангалттай төлөвшсөн залуу хүмүүс эцэг, эхтэйгээ 
маргаантай байгаа тохиолдолд шүүхийн зөвшөөрөлд 
зардал гаргахгүйгээр, хойшлуулахгүйгээр,олон нийтэд 
хувийн нууцаа алдагдуулахгүйгээр мэргэжлийн эмч 
нартай хамтран өөрсдийн хийлгэх эмчилгээндээ  
таниулсан зөвшөөрөл өгөхийг хүлээн зөвшөөрөх 
ёстой” гэжээ(AusPATH 2020).
           

“ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЧАДАМЖИЙГ ШҮҮХЭЭР 
БИШ, ЭМЧЛЭГЧ ЭМЧ НАР ТОХИОЛДОЛ БҮРТ НЬ 
ҮНЭЛНЭ. ТРАНСЖЕНДЭР ХҮМҮҮСТ ҮЗҮҮЛЖ БУЙ 
ЭМТҮ НЬ СИЗЖЕНДЭР ХҮМҮҮСТ ҮЗҮҮЛЖ БУЙ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНЭЭС ЯЛГААТАЙ ГЭЖ ҮЗЭН ТУСДАА 
ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ ХЭРЭГТЭЙ 
ГЭДЭГТЭЙ САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ БАЙНА.” ГЭЖЭЭ. 
(WPATH, 2020)  

36Re Jamie (2013), ба  Re Kelvin (2017)
37Re Imogen  (2020)  Өмнөх тайлангуудад эцэг эхийн аль нэгэнтэй 
нь холбогдох боломжгүй эсвэл хариу өгөхгүй бол хүүхэд эсвэл 
залуучуудыг ЭМТҮ-нд хамруулахаас татгалзах нь бодит үр дүн гэж 
харуулсан.

38 1996 оны Нялхсын тухай хуулийн 17-н S хэсэгт эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэгч нь насанд хүрээгүй үйлчлүүлэгчид эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээний боломж, үр дагавар, эрсдлийг ойлгогдорхуйц 
байдлаар тайлбарлаж өгөх ёстой гэж заасан байдаг. Тэд мөн тус эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээ нь хүүхдийн ашиг сонирхолд нийцэж байгааг 
тодорхойлохын тулд зохих хүчин чармайлт гаргаж, дүгнэлт хийсэн байх 
ёстой. Британийн Колумбид эрүүл мэндийн байгууллагаас бие даан 
шийдвэр гаргах чадвартай гэж үнэлэгдсэн хүүхдийг “бие даасан хүүхэд” 
гэж нэрлэдэг.
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Эдгээр нь бэлгийн бойжилт эхлэх үеийг хойшлуулж 
улмаар өсвөр насныханд хүйсээ таньж мэдэх, 
сэтгэлийн гүн хямралд оруулах үр дагавартай бие 
махбодын хүсээгүй өөрчлөлтөөс зайлсхийх боломж 
олгодог. Бэлгийн бойжилтыг дарангуйлагч нь үр дүнг 
нь буцаах боломжгүй хүйсийн шилжилтийн дааврын 
хэрэглээний талаар шийдвэр гаргахаас өмнө өсвөр 
насныханд сэтгэл хөдлөл, танин мэдэхүйн хувьд 
хөгжих цаг хугацаа өгдөг.
Бэлгийн бойжилтыг дарангуйлагч нь бэлгийн 
стеройдын нийлэгжилтийг зогсоох замаар 
бэлгийн бойжилтыг түр зогсоодог аюулгүй, үр дүнг 
буцаах боломжтой эмчилгээ бөгөөд бага насны 
хүүхдүүдийн  бэлгийн эрт бойжилтын  эмчилгээнд 
олон жилийн турш хэрэглэж ирсэн. Бэлгийн 
бойжилтыг дарангуйлах эм бэлдмэл  өндөр үнэтэй 
байгаа нь Азийн транс болон хүйсийн олон янз 
байдал бүхий залуу хүмүүс, тэдний гэр бүлийнхэнийг 
эмийг худалдан авах боломжгүй байдалд хүргэдэг. 
Бэлгийн бойжилтыг дарангуйлагч нь транс өсвөр 
насны эрэгтэй хүүхдүүдийн хөхний ургалт, транс 
эмэгтэй хүүхдийн дуу хоолой бүдүүрэх зэрэг биеийн 
өөрчлөлтийг зогсоосноор  тэдний сэтгэлийн 
хямралыг арилгадаг (Tanfer et al, 2018) ба Таннерийн 
2-3-р шатанд хэрэглэвэл илүү тохиромжтой 
байдаг. Энэ нь мөн бэлгийн бойжилтын хожуу 
үед байгаа трансфеминин өсвөр насныханд 
эрэгтэйлэг болгох   өөрчлөлтийг зогсоох ашиг 
тустай. Гэхдээ трансмаскулин залуу хүмүүсийн 
бэлгийн бойжилтын хожуу үед эмчилгээг эхлэхэд 
тохиромжгүй гэж үздэг. Энэ нь сарын тэмдгийн үед 
хэрэглэхэд үр дүнтэй хэвээр байх боловч эхлээд 
сөрөг нөлөө багатай бусад сонголтуудад  анхаарах 
шаардлагатай. Үүнд прогестерон/андрогенийн 
сул даавар болох норетистерон, депо-провера 
эсвэл ууж хэрэглэдэг жирэмслэлтээс хамгаалах 
хавсарсан бэлдмэлийг үргэлжлүүлэн хэрэглэх гэх 
мэт.

Үр дүнг бүрэн буцаах 
боломжтой эмчилгээний үе 
шатууд

11.6

Транс болон хүйсийн олон янз байдал 
бүхий өсвөр насныхны авч болох 
эмнэлгийн тусламжийн эхний хэлбэр нь 
гонадотропиныг сэдээгч (GnRHa) дааврын 
аналогын эмчилгээ бөгөөд ихэвчлэн 
бэлгийн бойжилтыг дарангуйлах эмчилгээ 
гэж нэрлэдэг (Hembree et al, 2017).

Бэлгийн бойжилтыг дарангуйлах дааврын 
эмчилгээний шалгуур
WPATH-ны Тусламж үйлчилгээний стандартын 7-р 
хувилбар нь өсвөр насныхан бэлгийн бойжилтыг 
дарангуйлах дааврыг хэрэглэж эхлэхийн өмнөх 
хамгийн доод шалгуурыг тогтоосон.
Үүнд: Эдгээр шалгуур нь тусламж үйлчилгээний 
стандартын 8-р хувилбарт өөрчлөгдөх магадлалтай:
1. Өсвөр насныхны хүйсийн хэвшмэл байдалд үл 

багтах баримжаа,  хүйсийн тавгүйцэл нь урт 
хугацаанд эрчимтэй хэлбэрээр үргэлжилсэн 
(илэрхийлсэн ба илэрхийлээгүй).

2. Хүйсийн тавгүйцэл нь бэлгийн бойжилттой хамт 
эхэлсэн эсвэл улам хурцадсан. 

3. Эмчилгээнд (жишээ нь эмчилгээг тууштай 
үргэлжлүүлэхэд) нөлөөлөхүйц сэтгэл зүй, эрүүл 
мэнд, нийгмийн асуудалтай холбоотой нөхцөл 
байдлыг шийдвэрлэсэн буюу эмчилгээг эхлэхэд 
өсвөр насны хүүхдийн нөхцөл байдал ба зан үйл 
нь  тогтвортой байх.

4. Өсвөр насны хүүхэд  таниулсан зөвшөөрөл өгсөн 
байх ба хэрэв эрүүл мэндтэй холбоотой асуудлаар 
зөвшөөрөл өгөх эрх зүйн чадамжтай насанд 
хүрээгүй бол түүний эцэг эх, асран хамгаалагч 
нь эмчилгээ хийлгэхийг зөвшөөрч, эмчилгээний 
туршид түүнд дэмжлэг үзүүлэхээ илэрхийлсэн 
байх.

Бэлгийн бойжилт дарангуйлагчийг хэрэглэж 
эхлэхийн өмнө болон хэрэглэж байх үед хийгдэх  
эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээний жагсаалтыг 
транс болон хүйсийн олон янз байдал бүхий хүүхэд, 
өсвөр насныханд үзүүлэх Австралийн тусламж 
эмчилгээний стандарт удирдамжийн Хавсралт 
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1-ээс харж болно (Telfer 2018). 
ЭМТҮ үзүүлэгчид бэлгийн бойжилтыг дарангуйлах 
дааврын эмчилгээг эхлэхээс өмнө залуу хүмүүстэй 
үр хадгалах боломжтой сонголтын талаар ярилцах 
хэрэгтэй. Бэлгийн бойжилтыг дарангуйлагчийн 
үр дүнг буцаах боломжтой тул үр тогтооход  урт 
хугацаагаар нөлөөлөхгүй. Гэр бүлийхэн нь үүнийг 
ойлгоход тэдэнд таатай байх болно.   
→ Сэдэв 6-д ярилцсаны дагуу хүүхэд залуучуудад 
одоо болон ирээдүйд хийж болох үр тогтоох 
асуудлаар сонголт хийх боломжийн талаар 
хөгжлийн хувьд тохиромжтой мэдээллийг өгөх 
нь чухал юм. Боловсорсон эр бэлгийн эсийг бие 
махбодын хувьд боломжтой үед цуглуулах нь 
ба (өсвөр насныханы бэлгийн бойжилтын дунд 
үед/Таннерын 3-р шат), энэ сонголтыг бэлгийн 
бойжилтыг дарангуйлагчийг хэрэглэж эхлэхээс 
өмнө авч үзэх шаардлагатай. Эр бэлгийн эсийг дараа 
нь цуглуулж, хадгалах боломжтой боловч эм хүйсийн 
шинж тэмдэгтэй болгох дааврыг хэрэглэж эхлэх 
шийдвэр гаргахаас өмнө энэ нь бэлгийн бойжилтыг 
дарангуйлагчийг завсарлах шаардлагатай болдог. 
Эр хүйсийн шинж тэмдэгтэй болох эрсдэлтэй тул 
өсвөр насныхан ийм завсарлага авах дургүй байдаг. 
Эр хүйсийн шинж тэмдэгтэй болгох даавар хэрэглэх 
гэж байгаа хүмүүсийн хувьд хэрэв боломжтой 
бол өндгөн эс эсвэл өндгөвчний эдийг хадгалах 
сонголтын талаар ярилцах хэрэгтэй. Гэхдээ энэ бол 
инвазив ажиллагаа бөгөөд тестостерон дааврыг 
эхлэх эсэхийг шийдэхийн өмнө эдгээр алхамыг 
заавал хийхийг шахах хэрэггүй. Учир нь тестостерон 
нь эрүүл өндгөн эс хуримтлуулахад нөлөөлдөг гэсэн 
нотолгоо одоогоор байхгүй байна.  
Бэлгийн бойжилтийн эрт үед бойжилтыг 
дарангуйлах бэлдмэлийг хэрэглэхэд эстроген эсвэл 

тестостероны дутагдал үүсч улмаар ясны эрдэсийн 
нягтралд нөлөөлдөг. Ясны нягтралыг хэмжихэд 
маш үнэтэй учраас сонголт хийх боломжгүй байх 
магадлалтай. Зарим хүйсийн эмнэлгүүд ялангуяа 
биеийн жингийн индекс маш багатай эсвэл хоолны 
дуршилгүй  болсон зэрэг ясны нягтрал бага байх 
магадлалтай хүүхдүүдийг хийлгэхийг зөвлөдөг. 
Өсвөр насны хүүхэд хүйсийн шилжилтийн дааврын 
эмчилгээ хийлгэж эхлэхэд ясны эрдсийн нягтрал 
сайжирдаг (Vlot et al 2016). 
Ясны эрүүл мэндийг сайжруулахын тулд бэлгийн 
бойжилтыг дарангуйлах даавар хэрэглэдэг өсвөр 
насны хүүхдүүдийг жин бууруулах дасгал хийх, 
кальцийн бэлдмэл болон нарны гэрлээс эсвэл 
нэмэлт бүтээгдэхүүнээр хангалттай хэмжээгээр Д 
аминдэмийг хэрэглэхийг зөвлөдөг (Mahfouda et al, 
2017). Ясны нягтралын асуудалд санаа зовж байгаа 
бол хүйсийн шилжилтийн даавар  хэрэглэж эхлэхээс 
өмнө өсвөр насны хүүхдийн бэлгийн бойжилтыг 
дарангуйлах эмчилгээний үргэлжлэх хугацааг нь 
богино байлгахад анхаарах хэрэгтэй (Telfer 2018.) 
Бэлгийн бойжилтыг дарангуйлах нь транс залуу 
хүмүүст сэтгэцийн эрүүл мэндийн таатай үр нөлөөг 
үзүүлдэг болохыг харуулсан бага хэмжээний 
судалгаанууд хийгдсээр байна. 37 Трансжендэр 
насанд хүрэгчдийн дунд явуулсан хамгийн том 
судалгааны мэдээлэл дээр үндэслэсэн саяхан 
хийгдсэн судалгаагаар трансжендэр залуучуудын 
дунд амиа хорлох бодол төрөх магадлал бага байгаа 
нь өсвөр насандаа бэлгийн бойжилтыг дарангуйлах 
дааврын эмчилгээ хийлгэх боломжтой байгаатай 
холбоотой болохыг тогтоожээ (Турбин нар, 2020). 
Энэ талаар Австралийн зэрэг урт хугацааны дагаж 
судлах судалгаа хийгдэж байна. (Толлит MA ба 
бусад, 2019).  

37Бэлгийн бойжилт дарангуйлагчийн талаарх судалгаа, эрдэм 
шинжилгээний ажлыг судлахыг хүсч буй хүмүүст транс хүүхэдтэй эцэг эхийн 
вэбсайтаас авсан энэхүү нийтлэл нь иш татсан бүх баримт бичгийн холбоос, 
бүрэн номын жагсаалт бүхий дэлгэрэнгүйг үзэх боломжийг олгодог. https://
growinguptransgender.com/2020/06/10/puberty-blockers-overview-of-the-
research/
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→СЭДЭВ 8-Д ХҮЙСИЙН ШИЛЖИЛТИЙН ДААВРЫН 
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР ИЛҮҮ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ 
МЭДЭЭЛЭЛ ОРСОН. 

Зөвшөөрөлтэй нөхцөлд хүйсийн шилжилтийн 
дааврыг 16 наснаас эхлэн хийх боломжтой 
бөгөөд онцгой тохиолдолд 16 хүртэлх насанд 
хийж болно (Hembree et al., 2017). Үүнийг эцэг эх, 
асран хамгаалагчийн зөвшөөрлөөр/эсвэл тэдний 
дэмжлэгтэйгээр хийх нь зүйтэй. Дээр дурьдсанчлан, 
залуу хүмүүс хүйсийн шилжилтийн дааврын 
эмчилгээний талаар, бие махбод, сэтгэл хөдлөл, 
нийгмийн эрүүл мэнд, амьдралын чанарт хэрхэн 
нөлөөлөхийг ойлгож, гарч болох сөрөг нөлөөний 
талаар ойлгосон гэдгээ таниулсан зөвшөөрөл 
өгч батлан   харуулах боломжтой байх ёстой. Энэ 
үйл явц ихэвчлэн залуучуудын   сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтний 
дэмжлэгтэйгээр, заримдаа сэтгэлзаслын 
эмчилгээний хэлбэрээр тухайн залуу хүн таниулсан 
зөвшөөрөл өгөх боломжоор хангадаг.  

Бэлгийн бойжилтийн эрт үед (Таннерын 2-4-р шат)  
бэлгийн бойжилтыг дарангуйлах эмчилгээ хийлгэж 
байгаа өсвөр насныханы хүйсийн шилжилтийн 
дааврын эмчилгээ   нь насанд хүрэгчдийн дааврын 
стандартаас  ялгаатай гэдгийг болон  бэлгийн 
бойжилтын үед хэрэглэхийг зөвлөдөг дааврын 
эмчилгээний горимыг эмч нар мэддэг байх ёстой 
(Hembree et al 2017). 

Бүсийн бага, дунд орлоготой орнуудын транс 

Өсвөр насныханд зориулсан 
үр дүнг хэсэгчлэн буцаах 
боломжтой хүйсийн 
шилжилтийн дааврын эмчилгээ

11.7

Даавруудын зарим нөлөөг буцаах 
боломжтой байдаг (Hembree et al., 2017; 
Coleman et al., 2011). . 

залуучууд ихэнхдээ сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
мэргэжилтнүүдэд хандах боломжгүй, эсвэл 
үйлчилгээ хэт өндөр үнэтэй байдаг байна. Дааврын 
бэлдмэлийг хялбархан худалдаж авах боломжтой 
Азийн орнуудад олон залуу транс хүмүүс 
хүйсийн шилжилтийн дааврыг өөрөө, эсвэл үе 
тэнгийнхэнтэйгээ, 11-12 насандаа эрүүл мэндийн 
мэргэжилтнүүдийн хяналтгүйгээр хэрэглэж эхэлдэг. 
Дааврын бэлдмэлийг хямд зардлаар хаанаас ч 
худалдан авах боломжтой тохиолдолд ихэнх өсвөр 
насныхан сэтгэлзаслын эмчилгээгүйгээр хэдийнээ 
дааврын эмчилгээг эхлүүлсэн байдаг. Хэрэв эрүүл 
мэндийн мэргэжилтнүүд тэдэнд сэтгэлзаслын 
эмчилгээ зайлшгүй шаардлагатай гэсэн болзол 
тавьбал энэ нь залуу хүмүүсийг шилжилтийн 
талаарх тусламж, зөвлөгөө авахаас татгалзахад 
хүргэх болно.

Тайландад Бангкокийн томоохон эмнэлгүүдийн 
ойролцоох эм зүйч, эмч нар хор хөнөөлийг 
бууруулах зарчимд үндэслэн чанартай, хямд үнэтэй 
даавруудыг залуучууд авахад бэлэн байлгахын 
тулд хамтран ажилласан. Бангкокийн Раматибоди 
эмнэлгийн дэргэдэх Gender Variation (Gen-V) эмнэлэг 
нь Тайландын хүйсийн олон янз байдал бүхий 
хүүхэд, өсвөр насныханд зориулсан анхны эмнэлэг 
юм. Өсвөр насны анагаах ухааны мэргэжилтэн Др 
Жирапорн Арунакул уг эмнэлэгийг 2014 оны 9-р 
сард албан ёсоор байгуулжээ. Тус эмнэлэг нь 10-24 
насны ЛГБТ өсвөр насныханд эмнэлгийн тусламж 
үзүүлж, зөвлөгөө өгдөг бөгөөд ЛГБТ болон хүйсээ 
тодорхойлоогүй байгаа хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдэд 
ч мөн зөвлөгөө өгдөг (Эрүүл мэндийн бодлогын 
төсөл, APTN ба НҮБХХ 2015; Panyasuppakun, 2018). 
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Хор хөнөөлийг бууруулах стратеги 
нь дааврын эрт ба зөвшөөрөлгүй 
хэрэглээний сөрөг үр дагаврыг 
бууруулах үр дүнтэй арга юм. 
Үүнд дараах зүйлс орно. 

Транс өсвөр насныханд дааврын хэрэглээний 
талаар (төрөл, тун, давтамж) нээлттэй ярих 
итгэлийг бий болгох. 

Бие махбод өөрчлөгдөх  үйл явцын дагуу  биеийн 
хэмжээг харгалзан тунг тохируулах зэрэг дааврын 
зөв хэрэглээний талаар мэдлэг олгох 

Дааврын зөвшөөрөлгүй хэрэглээний эрүүл мэндэд 
үзүүлэх сөрөг нөлөөний талаар мэдлэг олгох, энэ 
стратеги нь залуучуудыг тусламжид хандахаас  
сэргийлэхэд хүргэж болзошгүй гэдгийг анхаарах 
хэрэгтэй

Дааврын хэрэглээний талаар транс болон хүйсийн 
олон янз байдал бүхий залуучуудад зөвлөгөө өгдөг 
ахмад транс хүмүүс, үлгэр дуурайлал үзүүлдэг 
хүмүүстэй хамтран ажиллах 

Дааврын тарианы зүүг дахин ашиглах болон 
бусадтай дамжуулан  хэрэглэхийн хор хөнөөлийн 
талаар мэдлэг олгох 

Өсвөр насны хүүхдийн нас, хөгжилд тохирсон үе 
шаттай эрүүл мэндийн шилжилтийн арга замыг 
зааж өгөх зэргээр эрсдэлтэй, зөвшөөрөлгүй 
хэрэглээнээс илүүтэйгээр эмчийн хяналттайгаар 
хэрэглэхэд дэмжлэг үзүүлэх 

Эрсдэлтэй бусад зан үйлийг үнэлэх, түүнийг 
шийдвэрлэх 

1
2
3
4
5
6

7

Хор хөнөөлийг 
бууруулах 
стратеги



→ СЭДЭВ 10-Т ХҮЙСИЙН ШИЛЖИЛТТЭЙ 
ХОЛБООТОЙ МЭС ЗАСЛУУДЫН ТАЛААР ИЛҮҮ 
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ БАЙГАА. ЭДГЭЭРИЙН 
ҮР ДҮНГ БУЦААХ БОЛОМЖГҮЙ БАЙДАГ. 

Цээжний хэлбэр засах мэс засал (дээд хэсгийн мэс 
засал гэж нэрлэдэг) нь өсвөр насны транс эрэгтэй 
хүүхдүүдэд тохиромжтой (Coleman 2012, Marinkovic 
2017). Дэлхийн орнуудад 16 настайд байнга хийгддэг 
эмчилгээ юм. 

Өсвөр насандаа үр дүнг нь буцаах боломжгүй 
цээжний мэс засал хийлгэх шийдвэр гаргахад 
хүйсийн тавгүйцэлтэй өсвөр насныхантай 
ажилладаг туршлагатай мэргэжилтнээс тусламж 
авч,  нарийвчсан үнэлгээ хийх шаардлагатай. Өсвөр 
насныхны танин мэдэхүйн болон сэтгэл хөдлөлийн 
төлөвшил, үе тэнгийнхэний дэмжлэг , мэс заслаас 
үүсэх эрсдэл, ашиг тусыг ойлгох чадамжийг нь 
үнэлэхэд тухайн хүн тус бүртэй ганцаарчлан 
ажиллах хэрэгтэй байдаг. Мэс засал нь өсвөр 
насны хүүхдийн ашиг сонирхолд нийцэж байгаа 
эсэх талаар өсвөр насны хүүхэд, тэдний эцэг эх / 
асран хамгаалагч, мөн холбогдох эмч нар харилцан 

Транс болон хүйсийн олон янз 
байдал бүхий өсвөр насныхны 
үр дүнг буцаах боломжгүй мэс 
заслын эмчилгээ  

11.8

зөвшилцөж хамтарсан шийдвэр гаргах ёстой. 

Дэлхий дахинд 18 нас хүрээгүй үйлчлүүлэгчид бэлэг 
эрхтний мэс засал хийлгэх нь харьцангуй ховор 
тохиолддог хэвээр байгаа боловч мэс засалчдын 
үзэл бодол янз бүр байна (Milrod and Karasic 2017). 
Мэс заслын эрсдэл, урт хугацааны нөлөөнөөс 
шалтгаалан өсвөр насныхны бэлэг эрхтний мэс 
засал тэдний ашиг сонирхолд нийцэх болон мэс 
засал хийлгэх зөвшөөрөл өгөх чадамжийн талаарх 
шийдвэрийг гаргахад илүү төвөгтэй байдаг.  
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Энэ бүсийн транс болон хүйсийн олон янз байдал бүхий олон залуу хүмүүс 
дааврын эмийг зохих хяналтгүйгээр эрт  хэрэглэж эхэлдэг. 

Танай эмнэлэг транс залуу хүмүүсийн хүйсийн шилжилттэй 
холбоотой эмнэлгийн тусламж, дэмжлэг эрэлхийлэх боломжийг 
олгодог хор хөнөөлийг бууруулах арга барилыг хэрхэн хэрэгжүүлдэг 
вэ? 

Та дааврын эрт, зөвшөөрөлгүй хэрэглээнээс үүдэх хор хөнөөлийг 
бууруулахын тулд транс олон нийт эсвэл байгууллагуудтай хэрхэн 
хамтарч ажилладаг вэ? 

Өөрийгөө шалгах дасгал

170Шинэчлэл рүү чиглэсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ



171

Дадал болгох үйлдлүүд
Хүүхдийг өөрийн хүйсийн баримжаа, илэрхийллээ таньж мэдэхэд нь дэмжлэг 
үзүүлэх, тэдэнд болон тэдний гэр бүлийнхэнд хүйсийн олон янз байдал бүхий  
байх нь хүмүүсийн  янз бүрийн хэвийн хэлбэрүүдийн нэг хэсэг гэдгийг ойлгоход 
нь туслах.

Хүйс бол спектр бөгөөд хүн бүрийн хүйсээ таних үйл явц нь өвөрмөц байдаг 
гэдгийг хүмүүст ойлгуулж, тэр үйл явц нь юунд ч  хүргэх байсан  үүнд нээлттэй 
хандахад дэмжлэг үзүүлэх. 

Залуу хүн өөрсдөө хүйсийн талаар мэргэшсэн мэргэжилтэн гэдгийг сонсож, 
баталж, хүлээн зөвшөөрөх. Аюулгүй бол тэдний сонгосон нэр, хүйс заасан 
төлөөний үгийг (боломжтой газар) ашиглаарай. Бусад үед ямар нэр нэршилийг 
ашигладаг болохыг асуух. 

Хэрэв залуу хүн асран хамгаалагчгүй байгаа гэр бүлийн насанд хүрэгсдээс 
хэн нь ЭМТҮ авахад нь оролцож болох талаар асуух. Аюулгүй тохиолдолд гэр 
бүлийнхнээ хэлэлцүүлэгт оролцуулах, мөн транс залуу хүн болон тэдний гэр 
бүлийнхэнтэй тус тусад нь уулзаж нь ярилцах. 

Гэр бүлийнхэнд нь хүйсийн шилжилт ба  хүүхдийнхээ амьдралын чанарыг 
дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхийн ач холбогдлыг алгуураар ойлгуулах.  

Залуу хүний   тэсвэр тэвчээрийг тодорхойлох, сэтгэцийн эрүүл мэндийн аливаа 
эрсдлийг шалгах, шаардлагатай бол сэтгэцийн эрүүл мэндийн дэмжлэг авах 
боломжийг хангадаг HEEADSSS үнэлгээ зэргийг ашиглан сэтгэлзүйн өргөн 
хэмжээний ярилцлага хийх. 

Хүүхэд төрөхөд тэмдэглэгдсэн хүйснээсээ өөр хүйсийг илэрхийлэх хүсэлтэй 
байгаа бол нийгмийн шилжилтийг нээн илрүүлэхэд тэдэнд болон тэдний гэр 
бүлд сэтгэлзүйн дэмжлэг, практик тусламж үзүүлэх

Хүүхэд залуучуудаас нийгмийн шилжилтийн үедээ ямар дэмжлэг хэрэгтэй 
байгаа талаар асуух. Жишээлбэл, цээжийг аюулгүй боох талаар ярилцах эсвэл 
сургуулийн орчинд залуучуудыг дэмжиж чадах эх сурвалж, нөөцийн талаар 
ярилцах.
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Шаардлагатай тохиолдолд өсвөр насныхан болон тэдний гэр бүлийнхний 
өмнөөс тэдэнд сургуулийн орчин, ажлын байранд хүйсийн шилжилттэй 
холбоотой дэмжлэг үзүүлэх талаар нөлөөллийн ажил хийх.       

Өсвөр насныхан болон тэдний эцэг эх/асран хамгаалагчдад бэлгийн 
бойжилтыг дарангуйлах эмчилгээ болон хүйсийн шилжилтийн дааврын 
эмчилгээ зэрэг эрүүл мэндийн шилжилтийн хувилбаруудын талаар мэдээлэл 
өгч, боловсрол олгох. 

Эмчилгээний эдгээр арга хэмжээ эхлэхээс өмнө бэлгийн бойжилтыг 
дарангуйлах эсвэл хүйсийн шилжилтийн дааврын эмчилгээний нөхөн 
үржихүйд үзүүлэх нөлөө, түүний дотор өндгөн эс/үрийн шингэнийг хадгалах 
боломжит хувилбаруудын талаар хөгжилд нийцсэн боловсрол олгох. 

Шаардлагатай бол сарын тэмдгийг зогсоох хувилбаруудын талаар ярилцаж,   
жирэмслэлтээс хамгаалах хэрэгцээг анхаарч үзэх.    

Өөрийн амьдарч буй газарт байгаа хор хөнөөлийг бууруулах стратеги 
шаардлагатай байгаа зөвшөөрөлгүй эрүүл мэндийн болон мэс заслын 
үйлчилгээ гэх мэт залуу хүмүүст үзүүлэх хүйсийн шилжилттэй холбоотой 
ЭМТҮ-ний талаар мэддэг байх.    

Хэрэв хүүхэд хүйсийн баримжаагаа тодорхойлохын төлөө цөхрөхгүй, 
тууштай байгаа эсвэл хүйсийн тавгүйцэлтэй байгаа бол хүйсийн шилжилттэй 
холбоотой тусламж үйлчилгээнд  эсвэл транс болон хүйсийн олон янз байдал 
бүхий өсвөр насны хүүхдийн ЭМТҮ-ний туршлагатай мэргэжилтэнтэй холбон 
зуучлах

Шаардлагатай бол нарийн мэргэжлийн эмч нартай хамтран ажиллаж, бэлгийн 
бойжилтыг дарангуйлах эм эсвэл хүйсийн шилжилтийн дааврыг хэрэглэх 
зааварчилгаа өгөх, бэлгийн бойжилтийн эрт үед бэлгийн бойжилт дарангуйлах 
эмчилгээ хийлгэж эхэлсэн өсвөр насныханд зориулсан хүйсийн шилжилтийн 
дааврын тодорхой горимыг мэддэг байх.  

Өсвөр насныхан болон тэдний эцэг эх (асран хамгаалагч)-д цээжний хэлбэр 
засах мэс засал зэрэг хүйсийн шилжилтийн мэс заслын аргуудын талаар 
зөвлөгөө өгөх, тохирох үйлчилгээнд холбон зуучлах.      

172Шинэчлэл рүү чиглэсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ



173

Дадал болгох үйлдлүүд
Өсвөр насныхан болон тэдний эцэг эх (асран хамгаалагч)-д цээжний хэлбэр 
засах мэс засал зэрэг хүйсийн шилжилтийн мэс заслын аргуудын талаар 
зөвлөгөө өгөх, тохирох үйлчилгээнд холбон зуучлах.   

Үйлчлүүлэгч нь эмнэлэгийн шилжилтийг эхлүүлсэн бол эрсдэл болон тэдний 
биеийн бүтэцийн болон эрүүл мэндийн байдлыг хянах. 

Үйлчлүүлэгчийн зөвшөөрлөөр тэдний албан ёсны бичиг баримт дээрх нэр, 
хүйсийн тэмдэглэгээг өөрчлөхөд шаардагдах эмнэлгийн баримт бичгийг 
өгөх.        
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Bone. 2016;95:11-19. Vlot MC, Klink DT, den Heijer M, Blankenstein MA, 
Rotteveel J, Heijboer AC. 2016. 

Транс залуучууд - 2020 оны 12-р сарын 1-ний өдрийн блог нийтлэл: 
Webberley H. 2020. GenderGP: https://www.gendergp.com/trans-youth-
evidence-research-for-affirmative-care-transgender-kids/

WPATH, EPATH, USPATH, AsiaPATH, CPATH, AusPATH, PATHA. 2020.  
Белл-ын эсрэг Тавистокийн шүүхийн шийдвэрт өгсөн хариу: 
Трансжендэр өсвөр үеийнхний бэлгийн бойжилтыг дарангуйлагч 
зэрэг эмнэлгийн баталгаатай эмчилгээний талаарх мэдэгдэл. 2020 
оны арванхоёрдугаар сарын 17. https://www.wpath.org/policies   
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Транс хүмүүсийн 
эрүүл мэнд ба хүний   
эрхийн талаар 
ухуулан нөлөөлөх
12.1 Үйлчлүүлэгч бүрийг дэмжих

12.2 Гомдлын механизмыг сурталчлах

12.3 Системийг өөрчлөх ухуулга нөлөөлөл

12.4 ЭМТҮ-нд транс олон нийтэд түшиглэсэн 
болон транс олон нийт тэргүүлсэн үнэлгээ хийх

12
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Сэдвийн 
зорилго

Транс үйлчлүүлэгч бүрийг дэмжих боломжийг 
тодорхойлох, үүнд албан бичиг баримт болон 
захиргааны бүртгэлд тэдний нэр, хүйсийн 
тэмдэглэгээг өөрчлөхөд дэмжлэг үзүүлэх захидал 
илгээх. 

Гомдол гаргах механизм ба өөрийн практикт хэрхэн 
сурталчлахад анхаарах.

Транс хүмүүсийн эрүүл мэнд, хүний   эрхийн 
тогтолцоог сайжруулах нөлөөллийн ажлыг эрүүл 
мэндийн мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран 
хийх боломжийг тодорхойлох.  

Үйлчилгээг транс хүмүүсийн хэрэгцээнд 
нийцүүлэхэд олон нийтэд түшиглэсэн үнэлгээ 
(ОНТҮ)  хэрхэн тусалж болох талаар ойлголттой 
болох.

1

2

3

4
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“ЭМТҮ-НИЙ ЁС ЗҮЙН ЧУХАЛ БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ 
НЬ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧ НЬ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД 
ХАНДСАН ТРАНС ХҮМҮҮСИЙН ДЭМЖИГЧ БАЙХ 
ЯВДАЛ ЮМ. ҮҮНД ГЭР БҮЛИЙН ГИШҮҮД, 
СУРГУУЛЬ, АЖЛЫН БАЙР, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 
БАЙГУУЛЛАГУУД БОЛОН НИЙГМИЙН БУСАД 
ХЭСГҮҮДТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАЖ ЭСВЭЛ ТЭДЭНД 
МЭДЛЭГ МЭДЭЭЛЭЛ ОЛГОХ, ТРАНС ХҮМҮҮСТ 
ХҮРТЭЭМЖТЭЙ, ЭЭЛТЭЙ ОРЧНЫГ БҮРДҮҮЛЭХ 
ЗЭРЭГ ОРНО. ЯЛГАВАРЛАН ГАДУУРХАЛТ, ГУТААН 
ДОРОМЖЛОЛ ХҮЧИРХИЙЛЭЛД ӨРТӨХ НЬ ТРАНС 
ХҮМҮҮСТ ТУЛГАРДАГ ОЛОН АСУУДЛЫН ЭХ ҮҮСВЭР 
ГЭДГИЙГ ОЙЛГОЖ, ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ. . . 
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БҮХ МЭРГЭЖИЛТНҮҮД ТРАНС 
ХҮМҮҮСТЭЙ ХАМТАРЧ ХҮН АМЫН ЦӨӨНХИЙН 
СТРЕССИЙН СӨРӨГ НӨЛӨӨГ БУУРУУЛАХЫН 
ТУЛД НИЙГМИЙН БОЛОН ТӨРИЙН БОДЛОГЫН 
ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ УХУУЛАХ, НӨЛӨӨЛӨХ ХЭРЭГТЭЙ. ”

Бүсийн олон оронд эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдэд 
олгосон эрх нь трансжендэр үйлчлүүлэгчийн 
мэдээлэлд үндэслэн гаргасан шийдвэрийг дэмжих 

Трансжендэр хүмүүсийг тэдний хүйсийн баримжаа 
ба илэрхийллээр нь ялгаварлан гадуурхахаас 
хамгаалсан ялгаварлан гадуурхалтын эсрэг 
хууль байдаг бол энэ нь эрүүл мэндийн үйлчилгээ 
авахдаа ялгаварлан гадуурхалтад өртсөн үед  мөн 
үйлчилнэ. Бүсийн зарим оронд трансжендэр хүмүүс 
жендэрийн тэгш байдлын тухай хуулийн дагуу 
гомдол гаргах боломжтой байдаг.

Ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэх 
ерөнхий хамгаалалтаас гадна трансжендэр хүмүүс 
ихэвчлэн эрүүл мэндийн байгууллагын дотоод 
гомдлын систем, эсвэл гишүүнчлэлтэй эрүүл 
мэндийн мэргэжлийн байгууллага эсвэл хараат бус 
зохицуулах байгууллагуудад гомдол гаргаж болно.

Тухайн оронд хүйсийн шилжилттэй холбоотой 
тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг газрууд цөөн байгаа 
тохиолдолд трансжендэр хүмүүс ЭМТҮ авч 
чадахгүй болох вий гэсэн айдсаас үүдэлтэйгээр 
гомдол гаргахаас татгалзаж болох юм. Эмнэлэг 
доторх хүлээлгийн танхим зэрэг олон нийтийн 
газартаа үйлчилгээнийхээ талаарх санал хүсэлтийг 
авах, гомдол гаргах үйл явцыг тайлбарласан зурагт 
хуудас болон бусад мэдээлэл тавих нь эмнэлзүйн 
болон соёлын хувьд чадварлаг тусламж үйлчилгээ 
үзүүлэх чиглэлээр хичээнгүйлэн  ажиллаж байгаагаа 
илэрхийлэх арга юм. 

Үйлчлүүлэгч 
бүрийг дэмжих

Гомдлын 
механизмыг 
сурталчлах

12.1 12.2

Трансжендэр хүмүүст шаардлагатай 
байгаа тодорхойлох захидал гаргаж 
өгөхийг ихэвчлэн эрүүл мэндийн 
мэргэжилтнүүдээс хүсдэг.

Ихэнх трансжендэр хүмүүс эрүүл 
мэндийн мэргэжилтнүүдийн эмнэлзүйн 
болон ёс зүйн зөрчлийн талаар гомдол 
гаргах механизм байдгийг мэддэггүй.

38ht tps://www.lgbtq iaheal theducat ion.org/wp-content /
uploads/2018/08/ Transgender-Health-and-Medical-Legal-
Partnership-1.pdf  

чухал боломжийг олгодог. 

Зарим ЭМТҮ үзүүлэгчид боломжтой  тохиолдолд 
олон нийтийн хууль зүйн туслалцааны  төвүүд эсвэл 
бусад сайн дурын хуулийн байгууллагуудтай хамтран 
транс олон нийтийн иргэний үнэмлэх, захиргааны 
бүртгэлийн нэр, болон хүйсийн тэмдэглэгээг нь 
өөрчлөхөд нь туслах зорилгоор хамтран ажилладаг. 
Ялангуяа хууль, бодлого, журамд эмнэлэгийн 
мэргэжилтнээс тодорхойлох захидал, баримт 
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шаарддаг тохиолдолд тустай байдаг. Зарим улс 
орнууд, түүний дотор АНУ-ын зарим хэсэгт энэ 
төрлийн хамтын ажиллагааг анагаах ухаан, хууль 
эрх зүйн түншлэлээр дамжуулан албан ёсоор 
баталгаажсан байдаг.38 
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→ Сэдэв 11-т дурдсанаар эрүүл мэндийн 
мэргэжлийн байгууллагууд хүний   бэлгийн чиг 
баримжаа, хүйсийн баримжаа, илэрхийллийг 
өөрчлөх, таслан зогсоох зорилгоор хийгддэг 
“хөрвүүлэх эмчилгээ”-г эсэргүүцсээр ирсэн.. 
WPATH-н олон нийтийн бодлого нь транс хүмүүсийн 
эрүүл мэндэд аюул учруулах, эсвэл ихээхэн хохирол 
учруулах эрсдэлтэй хууль тогтоомж, бодлого, 
шүүхийн шийдвэрийг байнга онцлон харуулдаг. Үүнд 
олон нийтийн мэдэгдэл, засгийн газарт илгээсэн 
захидал, хүйсийн шилжилтийн эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээг Олон улсын өвчний статистик 
аанглал, ба Холбогдох эрүүл мэндийн асуудал (ICD) 
-д хэрхэн өөрчлөн тусгасан тухай багтаасан байдаг.

Бүсийн хэмжээнд трансжендэр эрүүл мэндийн 
асуудалд анхаарлаа хандуулдаг бие даасан гурван 
мэргэжлийн холбоод  байдаг ба эдгээр AusPath 
Австралид, PATHA-нь Аотароа/Шинэ Зеланд, болон 
AsiaPath болно. Сэдэв 11-т дурдсанчлан 2020 
оны 12-р сард тус гурван байгууллага нь Дэлхийн 
трансжендэр эрүүл мэндийн мэргэжлийн холбоо 
болон бүсийн бусад холбоодтой нэгдэж, хүүхэд 
бэлгийн бойжилтыг дарангуйлах эм хэрэглэх 
зөвшөөрөл өгөх чадваргүй гэсэн Нэгдсэн Вант 
Улсын шүүхийн шийдвэрийг хатуу эсэргүүцэж 
байгаагаа илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргасан билээ. 
Энэхүү хамтарсан мэдэгдэлд уг шийдвэртэй 
холбоотойгоор “хүнийг төрөлхийн өөрчлөгдөшгүй 

Системийг 
өөрчлөх ухуулга 
нөлөөлөл

12.3

Бүсийн хэмжээнд трансжендэр хүмүүсийн 
хүйсийн тэмдэглэгээг өөрчлөхийг зөвшөөрдөг 
цөөн хэдэн улс байдаг ч гэмт хэргийн 
шинжтэй байх нь эрүүл мэндэд үзүүлэх 
сөрөг нөлөө, жендэрийг хуулиар хүлээн 
зөвшөөрдөггүй, ялгаварлан гадуурхахаас 
хамгаалах хамгаалалтгүй байдгийг 
эмнэлгийн мэргэжлийн байгууллагууд онцлон 
харуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэсэн.

шинж чанараар ялгаварлан гадуурхаж, тусламж
үйлчилгээ авахад нь саад учруулах нь хүйсийн цөөнх
залуучууд болон тэдний гэр бүлд мэдэгдэхүйц сөрөг
нөлөө үзүүлж байгаад” санаа зовниж буйгаа онцлон
тэмдэглэсэн.

Эрүүл мэндийн мэргэжлийн 
байгууллагуудын мэдэгдлийг 
үнэлэх 

Эдгээр асуултуудыг дасгал болгон өөрөө ашиглах 
эсвэл багийн, семинарын хэлэлцүүлэгт оруулах 
боломжтой. 

• Та олон улсын, бүсийн болон орон нутгийн эрүүл 
мэндийн мэргэжлийн ямар байгууллагуудын 
гишүүн бэ?

• Тэдгээр байгууллагуудын трансжендэр хүмүүсийн 
эрүүл мэндийн эрхийг онцолсон ямар бодлого, 
шийдвэрүүд байдаг вэ? (жишээ нь: депатологи, 
хүйсийн шилжилттэй холбоотой ЭМТҮ-нд 
хамрагдах гэх мэт)?

• Тэдгээр байгууллагуудад трансжендэр хүмүүст 
тулгардаг хүний   эрхийн бусад асуудалд онцгой 
анхаарал хандуулсан ямар бодлого, шийдвэрүүд 
байдаг вэ?(жишээ нь: хүйсийн тэмдэглэгээг 
хуулийн хүрээнд өөрчлөх, “хөрвүүлэх эмчилгээ” 
хийхийг хориглох г.м)

• Ямар өргөн цар хүрээтэй бодлого, шийдвэр 
нь хүйсийн шилжилтийн ЭМТҮ-ний загвартай 
нийцэж байгаа вэ (жишээ нь:, таниулсан 
зөвшөөрлийг дэмжих, үйлчлүүлэгчийн биеийн 
халдашгүй байдал, үйлчлүүлэгч төвтэй тусламж 
үйлчилгээ, хор хөнөөлийг бууруулах г.м)?

ДАСГАЛ
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Олон нийтэд түшиглэсэн үнэлгээ (ОНТҮ) нь транс 
хүмүүс тэргүүлэн, улмаар үйлчилгээг тухайн олон 
нийтийн хэрэгцээнд нийцүүлэн хангах үнэлгээний 
хүчирхэг арга юм. ОНТҮ нь транс хүмүүст авч буй 
эрүүл мэндийн үйлчилгээгээ дүгнэж, үнэлэхэд 
нь дэмжлэг үзүүлдэг. Үүний зэрэгцээ эрүүл 
мэндийн мэргэжилтнүүд өөрсдийн үйлчилгээгээ 
үнэлгээний хуудасны дагуу шалгаж,  ямар нэг сул  
болон дутагдалтай талыг арилгах арга хэмжээний 
төлөвлөгөө боловсруулдаг.
АНУ-ын Ерөнхийлөгчийн ДОХ-той тэмцэх яаралтай 
тусламжийн төлөвлөгөө (PEPFAR)-ний хүрээнд 
үүнийг олон нийт, тэдний хэрэгцээ, дуу хоолойг 
ХДХВ-ийн халдварын эсрэг хариу арга хэмжээнд 
төвлөрүүлдэг олон нийтийн төлөөлөл тэргүүлсэн 
үнэлгээ (ОНТҮ) гэж нэрлэдэг.1 Одоогийн зорилтот 
хүн амын дундах олон нийтэд түшиглэсэн үнэлгээ/ 
эсвэл олон нийт тэргүүлсэн үнэлгээ нь ЭБЭ олон 
нийтийн хэрэгцээ, хэтийн төлөвт анхаарч байна. 
Модулийн энэ хэсэгт APTN-ийн Олон нийтэд 
түшиглэсэн үнэлгээний хэрэгслийн удирдамжийг 
багтаасан бөгөөд үүнд транс хүмүүсийн үзэл бодлыг 
тусгайлан авч үзсэн болно.
ОНТҮ-г үр дүнг хангахад уг явц нь системтэй бөгөөд 
тогтмол, тухайн олон нийтийн хэрэгцээнд нийцсэн 
ба шийдэлд чиглэсэн байх ёстой. АPTN нь саяхан 
түнш орнуудтайгаа хамтран  Транс олон нийтэд 
ээлтэй ЭМТҮ-г үнэлэх олон нийтэд түшиглэсэн 
үнэлгээний хэрэгслийг боловсруулсан. Энэ нь 
транс олон нийтийн санал хүсэлт, үнэлгээний дагуу 
ЭМТҮ-г сайжруулах, ажилдаа тогтмол хөндлөнгийн 
хяналт тавих зорилготой юм.
Транс олон нийтэд ээлтэй ЭМТҮ-г үнэлэх ОНТҮ-
ний хэрэгсэл нь дөрвөн хэсэгтэй ба үүнд транс 

ЭМТҮ-нд транс олон нийтэд 
түшиглэсэн болон транс 
олон нийт тэргүүлсэн 
үнэлгээ хийх

12.4

Энэхүү модулийн танилцуулгад 
дурдсан хүний   эрхийн стандартууд 
нь үйлчилгээний авах боломжтой, 
хүртээмжтэй (боломжийн үнэтэй), 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдал ба 
чанар зэргийг багтаасан үйлчилгээний 
эрхэд хяналт үнэлгээ хийхэд чухал ач 
холбогдолтой хүрээ нь болдог (CESCR 
2000). 39 

олон нийтэд зориулсан Онооны хуудас (хоёр өөр 
хэлбэрээр), үйлчилгээ үзүүлэгчдэд зориулсан 
Үнэлгээний хуудас болон Үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний загвар орно. 
шинж чанараар ялгаварлан гадуурхаж, тусламж
үйлчилгээ авахад нь саад учруулах нь хүйсийн цөөнх
залуучууд болон тэдний гэр бүлд мэдэгдэхүйц сөрөг
нөлөө үзүүлж байгаад” санаа зовниж буйгаа онцлон
тэмдэглэсэн. 
Транс олон нийтэд зориулсан онооны хуудас нь 
транс олон нийт авсан үйлчилгээнийхээ талаарх 
сэтгэгдлийг өгөгдсөн сонголтуудтай хэр зэрэг 
санал нийлж байгаагаар тэмдэглэн үнэлдэг. Үүнд: 
The healthcare provider/s they saw
1. эмнэлэгийн хүлээн авах болон бусад захиргааны 

үйл явц, байгуулагын талаар
2. тэднийг үзсэн ЭМТҮ үзүүлэгчдийн талаар
3.  хамрагдсан эрүүл мэндийн тодорхой үйлчилгээний 

талаар 
• ХДХВ-ийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, 

шинжилгээ ба эмчилгээ 
• БЗДХ-ын оношлогоо, шинжилгээ ба эмчилгээ
• Хүйсийн шилжилттэй холбоотой ЭМТҮ 
• Сэтгэцийн эрүүл мэнд ба хор хөнөөлийг 

бууруулах 
4. үйлчилгээ авсны дараах ерөнхий сэтгэгдэл 
Хүснэгтийн хувилбар нь үндсэн ерөнхий асуултууд 
(1,2 ба 4-р хэсэг) болон тодорхой ЭМТҮ үзүүлэгчид 
хамаарах холимог үйлчилгээний талаарх (3-р 
хэсэгт) хариултуудыг нэгтгэдэг. 
ЭМТҮ үзүүлэгчдэд зориулсан Үнэлгээний хуудсыг 
эмнэлэгийн үйл ажиллагааг сайжруулах болон 
ЭМТҮ-ний нөхцлийг сайжруулах гэсэн хоёр хэсэгт 
хуваасан. Үүнийг доор оруулав.
Эдгээр хариултууд болон олон нийтийн гишүүдийн 
онооны хуудсыг хоёуланг нь судалсны дараа 
үйлчилгээ үзүүлэгчид үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
загварын дагуу боловсруулна. Үүнд хөндөгдсөн 
асуудлуудыг шийдвэрлэх шийдлүүдийг гаргах ёстой 
юм.

39 AAAQ нь НҮБ -ын Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн хорооноос 
гаргасан Ерөнхий тайлбар 14 -ийг өргөн ашигладаг.
40 https://www.state.gov/community-led-monitoring/
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1. Манай эмнэлэг/төв  нь үйлчлүүлэгчдэд онлайн, офлайнаар мэдээлэл авах болон цаг 
авах хялбар боломжийг бүрдүүлсэн.

2. Манай эмнэлэг/төвд транс олон нийтийн эрүүл мэндийн асуудлыг багтаасан  материалууд 
байдаг. Үүнд: мэдээллийн хуудас, гарын авлага, товхимол г.м. 

3. Угтагч, эмч, сувилагч зэрэг манай ажилтнууд үйлчлүүлэгч бүрээс өөрийнх нь сонгосон нэр/
хүйс заасан төлөөний үгийг нь асууж, үйлчлүүлэгчтэй харилцахдаа түүнийг нь хэрэглэдэг.

4. Манай эмнэлэг/төв нь нууцлалыг хадгалах өвөрмөц ялгах код (UIC) ашигладаг.
5. Манай эмнэлэг төв нь үйлчлүүлэгчдээс таниулсан зөвшөөрөл авдаг.
6. Манай эмнэлэг/төв үйлчилгээний төлбөрийн хувьд хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлыг хангадаг.
7. Манай эмнэлэг / байгууллага нь транс олон нийтийн хэрэгцээг хангаж байгаа эсэхийг 

баталгаажуулах зорилгоор жил бүр хэрэгцээ тодорхойлох үнэлгээ хийдэг.
8. Би ийм үнэлгээнд оролцож байсан.
9. Манай эмнэлэг / байгууллага нь шинэ зорилтот арга хэмжээний тогтвортой байдлыг дэмжих 

зорилгоор зардлын үнэлгээ хийдэг.
10. Манай эмнэлэг / байгууллага ажлын цагийн хуваариа олон нийтийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлдэг.
11. Манай эмнэлэг / байгууллага нь үйлчлүүлэгчийн нууцлалыг хадгалах болон ганцаарчилсан байдлыг 

хангах талаарх давтан сургалтуудыг тогтмол явуулдаг.
12. Би сургалтад хамрагдаж, нууцлал хадгалахтай холбоотой зөрчлийн үр дагаврын тухай ойлголттой болсон.
13. Манай эмнэлэг/байгууллага нь одоо үйлчилж байгаа даатгалын загвараар дамжуулан транс хүмүүсийн 

эрүүл мэндийн хэрэгцээг хэрхэн дэмжих тухай бодлоготой.
14. Манай эмнэлэг/байгууллага нь транс хүмүүст ээлтэй үйлчилгээний стандарт үйл ажиллагааны журамтай.
15. Би дээрх журмын тухай мэдээлэлтэй ба бэлтгэгдсэн.
16. Дээрх журмыг жил бүр шинэчилдэг.
17. Манай эмнэлэг / байгууллага нь эмзэг бүлгийн хүн амтай ажиллах ажлын байрны бодлоготой.
18. Би энэ бодлогыг тогтмол хэрэглэдэг.
19. Энэ бодлогыг жил бүр шинэчилдэг.
20. Манай эмнэлэг / байгууллагыг дутуу орон тоогоор ажиллаж байгаа гэж тодорхойлж болно.
21. Манай эмнэлэг / байгууллага транс ажилтнуудтай бөгөөд транс хүмүүсийг ажиллуулах бодлоготой.
22. Манай эмнэлэг / байгууллага нь бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн баримжаа, илэрхийлэл, хүйсийн шинж 

чанарын  (SOGIESC) зарчмуудын талаар сургалт явуулдаг.
23. Манай эмнэлэг / байгууллага нь бэлгийн чиг баримжаа, хүйсийн баримжаа, илэрхийлэл, хүйсийн шинж 

чанарын  (SOGIESC) зарчмуудын талаар давтан сургалт явуулдаг.
24. Хүйсийн баримжаа, илэрхийлэлийн талаар ялгаварлан гадуурхахгүй байх бодлого/эрхэм зорилго/хүний 

нөөцийн бодлогод тодорхой тусгагдсан.
25. Манай эмнэлэг / байгууллагын хүлээлгийн өрөө, хүлээн авах танхим, ариун цэврийн өрөө болон бусад 

эмчилгээний орчин хүйсийн бүх баримжаатай хүмүүст ээлтэй.
26. Манай байгууллагын маягтууд үйлчлүүлэгчдэд өөрийнх нь сонгосон нэр, хүйс заасан төлөөний үг, хүйсийн 

баримжаагаа бичих боломжийг олгодог.
27. Манай байгууллага транс олон нийтийн талаарх мэдээллийг хэрэглээний хэлбэрээр цуглуулан холбогдох 

байгууллагад мэдээлдэг ба тэгэхдээ төрөхөд оноосон хүйсийг нь мэдээлдэггүй. 

  #   ҮЗҮҮЛЭЛТ                                 ТИЙМ   ҮГҮЙ

A хэсэг: Эмнэлэг/төвийн үйл ажилагааг 
сайжруулах

Үйлчилгээ үзүүлэгчийн үнэлгээний хуудас
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1. Манай эмнэлэг / байгууллага нь транс олон нийтийн ЭМТҮ-ний протокол/стандарт 
удирдамж/бодлого боловсруулахаар ажиллаж байгаа.

2. Би энэ талаар бэлтгэгдсэн/сургалтад хамрагдсан.
3. Манай эмнэлэг/байгууллага нь хүйсийн шилжилт, сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж зэрэг 

транс олон нийтийн онцлог хэрэгцээнд нийцсэн ЭМТҮ-ний чиглэлээр сургалт явуулдаг.

4. Манай эмнэлэг/байгууллага нь транс олон нийтийн онцлог хэрэгцээнд нийцсэн БЗДХ/ХДХВ-
ийн халдвартай холбоотой тусламж үйлчилгээний сургалт явуулдаг.

5. Манай эмнэлэг/байгууллага нь транс олон нийтийн онцлог хэрэгцээнд нийцсэн ЭМТҮ-ний 
анхдагч болон  давтан сургалт явуулдаг.

6. Манай холбон зуучлах үйлчилгээний жагсаалтад хор хөнөөлийг бууруулах чиглэлээр 
ажилладаг хүмүүс багтдаг. 

       айлбар: Бүх холбон зуучлах үйлчилгээний жагсаалтыг тогтмол шинэчилж байх ёстой. 
7. Манай холбон зуучлах үйлчилгээний жагсаалтад сэтгэцийн эрүүл мэндийн чиглэлээр 

ажилладаг байгууллагууд багтдаг.
8. Манай холбон зуучлах үйлчилгээний жагсаалтад бэлгийн болон жендэрт суурилсан 

хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр ажилладаг байгууллагууд багтдаг. 
9. Манай холбон зуучлах үйлчилгээний жагсаалтад хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх чиглэлээр 

ажилладаг байгууллагууд багтдаг.
10. Манай холбон зуучлах үйлчилгээний жагсаалтад хүйсийн шилжилттэй холбоотой мэс 

ажилбар болон  үүнтэй холбоотой бусад тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд багтдаг.
11. Дээрх холбон зуучлах үйлчилгээний жагсаалтыг тогтмол хянаж,  шинэчилдэг.
12. Бидэнд нөөцгүй болохоос сэргийлэх, эсвэл хугацаа нь дууссан эм, бэлгэвч / чийгшүүлэгч 

хэрэглэхгүй байх механизм бий. 

B хэсэг - Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ 
үзүүлэх нөхцөлийг сайжруулах
  #   ҮЗҮҮЛЭЛТ                                 ТИЙМ   ҮГҮЙ
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Үнэлгээний хэрэгслийн зарим элементийг энэ модулиудаар үзсэн болно. 
Эмнэлгийн үйл ажиллагаанд холбоотой дээрх үнэлгээний хуудсанд байгаа 
асуултуудад хариулаарай.

Та “Үгүй” гэж хариулахдаа дараах зүйлийг тунгаан бодоорой. Үүнд:

Энэ асуудал, дутагдлыг арилгахын тулд юу хийж болох вэ?

Үйл ажиллагаагаа сайжруулах санал хүсэлтийг транс үйлчлүүлэгчид

эсвэл транс олон нийтээс хэрхэн авах вэ?

Өөрийгөө шалгах дасгал
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Дадал болгох үйлдлүүд
Трансжендэр үйлчлүүлэгч бүртэй тэдний хүмүүстэй шууд харилцах 
түвшинд (жишээлбэл, гэр бүлийн гишүүд эсвэл бусад эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчидтэй) эсвэл сургууль, ажлын байр гэх мэт 
илүү өргөн хүрээнд тэдний талархалыг хүлээхүйц дэмжлэг үзүүлэх арга 
замыг ойлгож ярилцах 

Трансжендэр хүмүүсийн эрүүл мэндийн чиглэлээр ажилладаг 
мэргэжлийн холбоод болон/өөрийн мэргэжлийн холбоогоор дамжуулан 
трансжендэр хүмүүсийн эрүүл мэнд, хүний   эрхийг илүү өргөн хүрээнд 
хамгаалах.

Трансжендэр хүмүүсийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний эрх, холбогдох 
гомдлын механизм, тэдний эрүүл мэндийн эрхийг сайжруулах аливаа 
санаачилгын талаарх мэдээллийг олон нийтэд сурталчлах.

ОНТҮ, өөрийгөө үнэлэх болон транс олон нийтийн санал хүсэлтэд 
хариу өгөх зэрэг олон нийтийн санаачлагатай үнэлгээнүүдэд оролцож  
үйлчилгээгээ үргэлжлүүлэн сайжруулах.
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Сургалтын төгсгөлийн 
өөрийгөө шалгах 
бодомж ба санал хүсэлт
Энэ нь энэ нь модулийн эхэнд асуусан 
мэдээллийг давтана. Энэ нь трансжендэр 
эрүүл мэнд болон хүйсийн шилжилтийн ЭМТҮ-
ний талаарх мэдлэг, үзэл бодлоо дахин үнэлэх 
боломж юм. Энэхүү мэдээлэл нь зөвхөн та 
өөрийгөө шалгахад зориулагдсан болно.
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Өөрийгөө шалгах бодомж
Эмч мэргэжилтний хувьд үйлчлүүлэгчийн хүйсийн баримжааны талаар ойлгох нь тусламж 
үйлчилгээг илүү сайн үзүүлэхэд ач холбогдолтой байх болно.
ОГТ САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  ТОДОРХОЙ БУС  ↑ САНАЛ НИЙЛНЭ  ↑  БҮРЭН САНАЛ НИЙЛНЭ 

Би транс үйлчлүүлэгчтэйгээ хүйсийн баримжаа болон хүйсийн шилжилттэй холбоотой  
ЭМТҮ-ний хэрэгцээний талаар ярилцах хангалттай олон тохиромжтой нэр томьёо мэднэ.
ОГТ САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  ТОДОРХОЙ БУС  ↑ САНАЛ НИЙЛНЭ  ↑  БҮРЭН САНАЛ НИЙЛНЭ 

Би хүйсийн олон янз байдал нь сэтгэцийн өвчин биш гэдгийг ойлгодог ба миний үүрэг оролцоо 
нь транс үйлчлүүлэгчийн хүйсийн шилжилтийн ЭМТҮ-г саадгүй авахад тэдэнд тулгарах 
сэтгэцийн эрүүл мэндийн аливаа саад бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлж чадна.
ОГТ САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  ТОДОРХОЙ БУС  ↑ САНАЛ НИЙЛНЭ  ↑  БҮРЭН САНАЛ НИЙЛНЭ 

Би хүйсийн шилжилттэй холбоотой ЭМТҮ-ний зарчим, таниулсан зөвшөөрлийн талаар мэднэ.
ОГТ САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  ТОДОРХОЙ БУС  ↑ САНАЛ НИЙЛНЭ  ↑  БҮРЭН САНАЛ НИЙЛНЭ 

Би транс болон хүйсийн олон янз байдал бүхий хүмүүст зориулсан эмнэлэгийн хүртээмжтэй, 
аюулгүй орчинг хэрхэн бүрдүүлэх талаар мэднэ.
ОГТ САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  ТОДОРХОЙ БУС  ↑ САНАЛ НИЙЛНЭ  ↑  БҮРЭН САНАЛ НИЙЛНЭ 

Би транс үйлчлүүлэгчдэд хорт хавдрын илрүүлгийн удирдамжийг яаж ашиглахыг мэднэ.
ОГТ САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  ТОДОРХОЙ БУС  ↑ САНАЛ НИЙЛНЭ  ↑  БҮРЭН САНАЛ НИЙЛНЭ 

Би тохирох үг хэллэг ашиглан транс үйлчлүүлэгчээс бэлгийн амьдралын өгүүлэмжийг авч, 
ямар үзлэг шинжилгээ хэрэгтэй байгааг тодорхойлж чадна. 
ОГТ САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  ТОДОРХОЙ БУС  ↑ САНАЛ НИЙЛНЭ  ↑  БҮРЭН САНАЛ НИЙЛНЭ 

Би ХДХВ-ийн урьдчилан сэргийлэлт, эмчилгээ, хүйсийн шилжилтийн дааврын эм болон ӨДС, 
ӨӨС эсвэл ХДХВ-ийн эмийн харилцан үйлчлэлийн тухай транс эмэгтэйчүүд, транс эрэгтэйчүүд 
болон хүйсийн олон янз байдал бүхий хүмүүстэй хэрхэн ярилцахаа мэднэ.
ОГТ САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  ТОДОРХОЙ БУС  ↑ САНАЛ НИЙЛНЭ  ↑  БҮРЭН САНАЛ НИЙЛНЭ 

Би цээж  боох, эр бэлэг эрхтнийг хавчуулж далдлах, хиймэл эрхтэн хэрэглэх зэрэг нь зарим 
транс хүмүүсийн хувьд өөрийн мэдэрч буй хүйстэйгээ нийцэхэд тус болдог гэдгийг мэдэх 
бөгөөд эдгээр аргыг аюулгүй ашиглах талаар зөвлөгөө өгч чадна.
ОГТ САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  ТОДОРХОЙ БУС  ↑ САНАЛ НИЙЛНЭ  ↑  БҮРЭН САНАЛ НИЙЛНЭ 
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Би хүйсийн шилжилттэй холбоотой  мэс заслын төрөл, мэс заслын өмнө болон дараа ямар  
эмнэлгийн ерөнхий тусламж шаардлагатайг мэднэ. 
ОГТ САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  ТОДОРХОЙ БУС  ↑ САНАЛ НИЙЛНЭ  ↑  БҮРЭН САНАЛ НИЙЛНЭ 

Залуу хүн өөрийн хүйсийн баримжааг нээн илрүүлэх явцад тэдэнд, тэдний гэр бүлийхэнд 
сэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлэх, тохирсон мэдээллээр хангах, шаардлагатай үйлчилгээнд 
холбон зуучлах зэрэг ерөнхий мэргэжлийн эмч нарын хийж чадах үүрэг оролцоог мэднэ.  
ОГТ САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  ТОДОРХОЙ БУС  ↑ САНАЛ НИЙЛНЭ  ↑  БҮРЭН САНАЛ НИЙЛНЭ 

Би транс болон хүйсийн олон янз байдал бүхий хүмүүст нарийн мэргэжлийн тусламж 
шаардлагатай үед болон хүйсийн шилжилттэй холбоотой ЭМТҮ-нд хамрагдах хүсэлтэй 
байвал хаашаа холбон зуучлах боломжтойг мэднэ. 
ОГТ САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  ТОДОРХОЙ БУС  ↑ САНАЛ НИЙЛНЭ  ↑  БҮРЭН САНАЛ НИЙЛНЭ 

Би транс болон хүйсийн олон янз байдал бүхий хүмүүст  тухайн олон нийтийнх  нь дэмжлэг 
хэрэгтэй үед хаашаа холбон зуучлахыг мэднэ.
ОГТ САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  ТОДОРХОЙ БУС  ↑ САНАЛ НИЙЛНЭ  ↑  БҮРЭН САНАЛ НИЙЛНЭ 

Би транс болон хүйсийн олон янз байдал бүхий хүмүүсд үзүүлэх ерөнхий болон  хүйсийн 
шилжилттэй холбоотой ЭМТҮ-ний талаар илүү ойлголттой болох эх сурвалжуудыг хаанаас 
олохыг мэднэ.
ОГТ САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  ТОДОРХОЙ БУС  ↑ САНАЛ НИЙЛНЭ  ↑  БҮРЭН САНАЛ НИЙЛНЭ 

Хамт олон, найз нөхөдтэйгээ хүйсийн шилжилттэй холбоотой ЭМТҮ-ний талаар ярилцахад 
надад тухтай байдаг.
ОГТ САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  ТОДОРХОЙ БУС  ↑ САНАЛ НИЙЛНЭ  ↑  БҮРЭН САНАЛ НИЙЛНЭ 

Транс болон хүйсийн олон янз байдал бүхий хүмүүсийн талаар гутаан доромжилсон үг 
хэллэг хэрэглэдэг хамт ажиллагсдаа зөв мэдээлэл өгөх болон  тухайн сэдвээр ярилцахад 
тухтай байдаг.  
ОГТ САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  ТОДОРХОЙ БУС  ↑ САНАЛ НИЙЛНЭ  ↑  БҮРЭН САНАЛ НИЙЛНЭ 

Би транс болон хүйсийн олон янз байдалд бүхий  үйлчлүүлэгчдэд тохирсон, үр дүнтэй 
ЭМТҮ-г үзүүлж чадна.
ОГТ САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  САНАЛ НИЙЛЭХГҮЙ  ↑  ТОДОРХОЙ БУС  ↑ САНАЛ НИЙЛНЭ  ↑  БҮРЭН САНАЛ НИЙЛНЭ 

Өөрийгөө шалгах бодомж
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