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انتخاب تکنیک جراحی فالوپالستی یکی از مسائل مهمی است که ذهن بسیاری از افراد 
تنه خود را به روش فالوپالستی انجام دهند به خود  ترنسی که مایل هستند عمل پایین

پذیرد؛ دو نوع از  های مختلفی انجام می کند. عمل فالوپالستی به روش مشغول می
اند،  وجه بعضی از افراد ترنس را به خود جلب نمودههای جراحی فالوپالستی که ت تکنیک

 است. فالوپالستی شکمو دیگری  فالوپالستی ران پایکی 

به طور  های مختلف جراحی فالوپالستی تکنیک ت بللی درمورد جئئیا ت تر در مقاال پیش
ایم؛ حال در این مقاله سعی بر این داریم تا دو تکنیک فالوپالستی ران  کامل توضیح داده

معایب هر یک را شرح دهیم تا بتوانید با پا و شکم را با هم مقایسه نموده، مئایا و 
تری بهترین تکنیک  های خویش، آگاهانه و با خیال آسوده توجه به شرایط و خواسته

 .جراحی مناسب خود را انتخاب نمایید

 هایخودتانرامشخصکنیدهاواولویتخواسته .1

ارید و تمامی که ادامه مقاله را مطالعه کنید، همین حاال بلم و کاغذی برد پیش از این
های خودتان را روی کاغذ آورید. از خودتان بپرسید که از عمل  ها و اولویت خواسته

خواهید؟ هدفتان از انجام عمل فالوپالستی چیست؟ در ادامه چند  فالوپالستی چه می
های خودتان را  تر بتوانید خواسته ها راحت کنیم تا با توجه به این سوال سوال مطرح می

 .مشخص کنید

خواهد آلت تناسلی بطور و بئرگی داشته باشم؟ آیا حفظ عملکرد ران پایم  آیا دلم می
خواهد بعد از عمل بتوانم به راحتی  که دلم می برایم مهم است؟ مثالً دونده هستم، یا این

روی روزانه داشته باشم و دوست ندارم که مجلور شوم تا چند هفته الی چند ماه  پیاده
 روی کنم؟ عصا و واکر پیادهبعد از عمل به کمک 
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دهم  که ترجیح می آیا با بر جای ماندن اسکار بئرگ روی ران پایم مشکلی ندارم؟ یا این
تر پوشانده شود؟ آیا روی  اسکار حاصل از عمل فالوپالستی روی شکمم برار گیرد تا راحت

ن پا/شکمم ام بیفتد؟ آیا را خواهد روی آلت تناسلی ران پا/شکمم تتو دارم و دلم نمی
دانم آلتی که با استفاده از بافت ران پا/شکمم  طوریکه می بافت چربی بسیاری دارد به

 شود، بسیار بطور خواهد شد؟ ساخته می

خواستم بطور شود،  ام بیش از آنچه که می ای نیست که اگر آلت تناسلی آیا برایم مسئله
لیپوساکشن( را نیئ انجام ناچار شوم یک یا چند مرحله عمل کاهش سایئ آلت تناسلی )

 و عوارض این عمل را نیئ بپذیرم؟ ها دهم و ریسک

ام ایجاد نشود؟ آیا  ای نیست اگر حس جنسی و المسه در آلت تناسلی آیا برایم مسئله
ای نیست اگر ساخت کالهک آلت تناسلی به مرحله دوم یا سوم عمل  برایم مسئله
ای نیست اگر عمل ساخت پیشابراهم طی  ام موکول شود؟ آیا برایم مسئله فالوپالستی

 مرحله تکمیل نشود و به دو یا سه مرحله عمل دیگر نیاز داشته باشد؟  یک

ام آنقدری بئرگ نلاشد که از زیر شور ت و شلوار جلب  آیا برایم مهم است که آلت تناسلی
ر حین خواهد آلتم د توجه نموده و مرا معذب کند؟ آیا آدم بسیار فعالی هستم و دلم نمی

خواهد آلت تناسلی حاصل از عمل  های روزمره برایم مئاحمت ایجاد کند؟ دلم می فعالیت
 وجور باشد یا سنگین و حجیم؟ ام سلک و جمع فالوپالستی

هایی که از عمل  های فوق فکر کردید و خواسته بسیار خوب؛ حال که روی پرسش
را رسیده تا از بین تمامی فالوپالستی دارید را برای خودتان مشخص کردید، وبت آن ف

گذاری کنید.  ترتیب انتخاب و شماره ترین آنها را به هایتان، سه عدد از مهم خواسته
مشخص کردن سه اولویت اولتان در انتخاب روش جراحی فالوپالستی به شما کمک 

که سه اولویت اول خود را مشخص کردید، ادامه مقاله را  کند. پس از این بئرگی می
 .اییدمطالعه نم
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 مزایاومعایبفالوپالستیرانپاوشکمرابشناسید .2

برای انتخاب آگاهانه تکنیک جراحی فالوپالستی، الزم است که مئایا و معایب هر دو 
تکنیک فالوپالستی ران پا و شکم را بشناسید. در ادامه مئایا و معایب هر دو تکنیک را 

 :کنیم بیان می

  پامزایای تکنیک فالوپالستی ران 

تر و بطورتر است، که  آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی ران پا به طور متوسط بئرگ
 آید؛ برای بعضی از افراد نوعی مئیت به حساب می

اگر عمل فالوپالستی ران پا به روش فلپ پدیکل صور ت گیرد )یعنی بافتی که برار است 
بدن جدا نگردد و به همان  برای ساخت آلت مورد استفاده برار گیرد، به طور کامل از

صور ت که متصل به بدن است چرخانده شده و به ناحیه تناسلی متصل گردد( دیگر 
نیازی به انجام جراحی میکروسکوپی برای اتصال عروق خونی نلوده و بنابراین ریسک 

شود. الزم به ذکر است که  لختگی خون و مشکال ت مربوط به خونرسانی آلت کمتر می
شان، کاندیدای مناسلی برای انجام این روش  بسته به آرایش عروق خونی بعضی از افراد
 شوند؛ محسوب نمی

جای برش حاصل از عمل فالوپالستی ران پا به راحتی زیر شلوار برار گرفته و پنهان 
 شود؛ می

توانند بدون نیاز  گذارند، می بعضی از افرادی که عمل فالوپالستی ران پا را پشت سر می
 پینایل ایمپلنت، با آلت تناسلی خود رابطه جنسی دخول بربرار کنند؛به کاشت 

تری است و در بیشتر کشورهای جهان توسط بیشتر  شده تکنیک جراحی شناخته
 .گیرد های مطرح برای ساخت آلت تناسلی مورد استفاده برار می جراح
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 معایب تکنیک فالوپالستی ران پا 

شود  در بسمت ران پای خود دارند، بسیار بطور می آلت تناسلی افرادی که چربی بسیاری
طوریکه این افراد بعد از عمل به انجام یک یا چند مرحله عمل کاهش بطر آلت  به

کنند. اللته گاهی جراح در حین عمل نیئ، مقداری از بافت  )لیپوساکشن( نیاز پیدا می
 کند؛ لت خارج میچربی اضافی را تا جایی که با خونرسانی تداخل ایجاد نکند، از آ

آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی ران پا، در بیشتر افرادی که عمل خود را به این 
تر بوده، و ممکن است از زیر  تر و حجیم دهند به طور متوسط سنگین روش انجام می

 طوریکه فرد را معذب کند؛ شور ت و شلوار برجستگی بابل توجهی ایجاد کند به

عمل فالوپالستی ران پا به دلیل وزن و حجم بیشتر، ممکن است با  آلت تناسلی حاصل از
 های بدنی روزمره افرادی که زندگی فعالی دارند، تداخل ایجاد کند؛ فعالیت

خصوص اگر همراه با عمل  ای است، به   عمل فالوپالستی ران پا، در مجموع عمل پرعارضه
 افئایش طول پیشابراه صور ت گیرد؛

یش کامل طول پیشابراه طی مرحله اول عمل فالوپالستی ران پا ساخت کالهک و افئا
جراحی   پذیر نیست، و افراد متقاضی این تکنیک الزم است حدابل سه مرحله عمل امکان

 را برای رسیدن به آلت تناسلی مطلوب خود پشت سر بگذارند؛

نیاز به عصا یا روی  تا چند هفته الی چند ماه بعد از عمل فالوپالستی ران پا، برای پیاده
 تان محدود خواهد شد؛ های بدنی واکر خواهید داشت و فعالیت

دارند، در نتیجه این  برای ساخت آلت تناسلی، از ران پا فقط یک عصب حسی برمی
امکان وجود دارد که شانس ایجاد حس در آلت تناسلی حاصل از فالوپالستی ران پا 

 از فالوپالستی ساعد دست باشد؛کمتر از شانس ایجاد حس در آلت تناسلی حاصل 

https://helptranscenter.org/
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برای پوشاندن ران پا الزم است گرافت پوستی از بسمت دیگری از بدن )اغلب ران پای 
 .دیگر( برداشته شود

جراح پالستیک و  (Dr. Curtis Crane) جالب است بدانید که دکتر کورتس کرین
دهند، ام میارولوژیست ترمیمی مطرحی که عمل فالوپالستی را برای افراد ترنس انج

کنندگانی که مشکال ت خونرسانی داشته و مایلند عمل گاهی برای بعضی از مراجعه
فالوپالستی ران پا انجام دهند، عمل فالوپالستی ران پا را به روش فلپ تاخیری انجام 

آورند و عروق دهند. یعنی بافتی که برار است با آن آلت تناسلی بسازند را باال میمی
کنند تا خونرسانی این زنند، اما بافت را از بدن جدا نمیت را برش میخونی فرعی باف

مد ت چهار تا شش ماه دست نگه بافت از طریق سرخرگ اصلی تامین گردد؛ سپس به
دارند تا این بافت به خونرسانی جدید خود عاد ت کند و بعد ابدام به جداسازی یک می

نموده و آلت تناسلی را به این روش سمت از این بافت و اتصال آن به ناحیه تناسلی 
ترتیب ریسک نکروز )مرگ( جئئی یا کامل آلت تناسلی در اثر درست میکنند تا بدین

 .مشکال ت مربوط به خونرسانی کاهش پیدا کند
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 مزایای تکنیک فالوپالستی شکم 

طول آلت میانگین ای که در زمینه فالوپالستی شکم صور ت گرفته،  مطالعهبراساس 
 10.83آن  دورتادور میانگین متر، و سانتی 12.83تناسلی حاصل از این تکنیک 

 آید؛ متر است، که برای بعضی از افراد نوعی مئیت به حساب می سانتی

یرد )یعنی گ که تکنیک فالوپالستی شکم به روش فلپ پدیکل صور ت می با توجه به این
بافتی که برار است برای ساخت آلت مورد استفاده برار گیرد، به طور کامل از بدن جدا 

چمدان باال آورده  گردد و به همان صور ت که متصل به بدن است به شکل دسته نمی
شود، سپس سر باالیی آن از بدن جدا گردیده و به شکل سر آلت تناسلی درآورده  می
ه انجام جراحی میکروسکوپی برای اتصال عروق خونی نلوده و شود(، دیگر نیازی ب می

تری صور ت  تر و با هئینه مقرون به صرفه بنابراین عمل جراحی در مد ت زمان کوتاه
 گیرد؛ می

 گردد؛ راحتی زیر شور ت پنهان می جای برش حاصل از تکنیک فالوپالستی شکم معموالً به

مت دیگری از بدن وجود ندارد و برش معموال نیازی به برداشتن گرافت پوستی از بس
راحتی و با استفاده از پوست  ساخت آلت استفاده شده به  شکم که از بافت آن برای

شود تا آلت تناسلی حاصل از این تکنیک به درستی رو به  هم آورده می پهلوی لگن به
 پایین آویئان گردد؛
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ام دهید، جراح معموالً برای در صورتی که مایل باشید عمل افئایش طول پیشابراه را انج
ساخت پیشابراه از جای دیگری از بدن )مثال ساعد دست، بافت مخاطی واژینال، یا 

پیش از عمل  الکترولیئ/لیئر موهای زائددارد، بنابراین معموالً  های کوچک( بافت برمی لب
اللته گاهی جراح  .الوپالستی شکم ضرور ت پئشکی نداشته و فقط جنله زیلایی داردف

برای ساخت پیشابراه از شکم بافت برمی دارد، بنابراین الزم است پیش از عمل در این 
 .تان صحلت کنید خصوص با جراح

 معایب تکنیک فالوپالستی شکم 

 کند؛ افراد، ظاهری طلیعی پیدا نمیآلت تناسلی حاصل از فالوپالستی شکم در بعضی از 

آلت تناسلی افرادی که چربی بسیاری در ناحیه شکم خود دارند، ممکن است از 
خونرسانی کافی برخوردار نلوده و در معرض ریسک نکروز )مرگ( جئئی یا کامل بافت 

 برار گیرد؛

شود  یآلت تناسلی افرادی که چربی بسیاری در ناحیه شکم خود دارند، بسیار بطور م
طوریکه این افراد بعد از عمل به انجام یک یا چند مرحله عمل کاهش بطر آلت  به
کنند. اللته گاهی جراح در حین عمل نیئ، مقداری از بافت  لیپوساکشن( نیاز پیدا می)

 کند؛ چربی اضافی را تا جایی که با خونرسانی تداخل ایجاد نکند، از آلت خارج می

وزن داشته و  الوپالستی شکم، در بیشتر افرادی که اضافهآلت تناسلی حاصل از عمل ف
تر بوده، و  تر و حجیم دهند به طور متوسط سنگین عمل خود را به این روش انجام می

طوریکه فرد را  ممکن است از زیر شور ت و شلوار برجستگی بابل توجهی ایجاد کند به
 معذب کند؛

https://helptranscenter.org/
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یل وزن و حجم بیشتر در افرادی که آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی شکم به دل
های بدنی روزمره افرادی که زندگی  چربی شکمی بیشتری دارند، ممکن است با فعالیت

 فعالی دارند، تداخل ایجاد کند؛

خصوص اگر همراه با عمل  ای است، به   عمل فالوپالستی شکم، در مجموع عمل پرعارضه
 افئایش طول پیشابراه صور ت گیرد؛

هم آوردن برش  های فلئی( که برای به ها )بخیه جود دارد که استاپلاین احتمال و
گیرند، از جای خود خارج گردیده و نیاز به عمل ترمیمی  جراحی مورد استفاده برار می

 دیگری برای بخیه زدن مجدد جای عمل به وجود آید؛

عمل،  ها طی مرحله اول ای است. بعضی از جراح عمل فالوپالستی شکم، عملی چندمرحله
کنند، اما آن را از شکم جدا  بافتی که برار است با آن آلت تناسلی بسازند را بلند می

کنند تا از خونرسانی کافی به این بافت مطمئن شوند. سپس در مرحله دوم جراحی،  نمی
چمدان به شکم متصل است، از شکم  ای که دو سر آن شلیه به دسته این بافت را به شیوه

مرحله سوم جراحی نیئ، سر باالیی بافت را از شکم جدا نموده و آن را به  کنند. در جدا می
گیرد و جراح  آورند )اللته ساخت کالهک در این مرحله انجام نمی شکل سر آلت در می

ترتیب آلت تناسلی را  زند( و بدین هم بخیه می صرفًا برش سر بافت را به شکل سر آلت به
یئ مرحله اول، دوم و سوم را طی یک یا دو مرحله ها ن کنند. بعضی از جراح درست می

ساخت کالهک و افئایش کامل طول پیشابراه طی مرحله اول عمل  .دهند عمل انجام می
پذیر نیست، و افراد متقاضی این تکنیک الزم است چند مرحله  فالوپالستی شکم امکان

 ند؛جراحی را برای رسیدن به آلت تناسلی مطلوب خود پشت سر بگذار  عمل
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اند، مثالً عمل تخلیه رحم خود را به روش  تر جراحی شکمی انجام داده افرادی که پیش
اند، کاندیدای مناسلی برای عمل  الپراتومی )برش افقی بئرگ روی شکم( انجام داده

شوند، چون برش افقی روی خونرسانی آلت تاثیر منفی  فالوپالستی شکم محسوب نمی
ای که  رای این افراد، ساخت آلت تناسلی را طی سه مرحلهگذارد. جراح ممکن است ب می

باالتر توصیف شد انجام دهد، یا این که از انجام عمل فالوپالستی شکم برای این افراد 
 خودداری ورزد؛

گیرد؛ معنایش این است که آلت  در تکنیک فالوپالستی شکم، اتصال عصب صور ت نمی
تان بعد از عمل هیچگونه حس جنسی ندارد و برای رسیدن به ارگاسم الزم است  تناسلی

بعضی از افراد )تان را که نئدیک به پایه آلت برار گرفته تحریک کنید  همچنان کلیتوریس
 اند(؛ شان حس المسه داشته های آلت تناسلی تا نیمهاند که بعد از عمل فقط  گفته

آورد،  هم می های جراحی را به در افرادی که چربی شکمی اندکی دارند، جراح وبتی برش
گیرد. در  شود و در حالت سر باال برار می درستی رو به پایین آویئان نمی آلت تناسلی به

آورد و طی مرحله بعد،  هم می هها را ب نتیجه جراح معموالً طی یک مرحله جراحی برش
درستی رو  کند تا آلت تناسلی به با استفاده از پوست کشاله ران این مشکل را برطرف می

 به پایین آویئان گردد؛

که  گیرد، به دلیل این ای از شکم که تحت عمل جراحی فالوپالستی شکم برار می ناحیه
شود، ممکن است بدون مو شود  یهم آورده م گاهی با استفاده از فلپ پوست پهلوها به

 که برای بعضی از افراد مسئله خوشآیندی نیست؛

که آلت تناسلی حاصل از این تکنیک برای بربراری رابطه جنسی دخول به اندازه  برای این
کافی سفت و سخت شود، حتمًا الزم است عمل کاشت پینایل ایمپلنت انجام گیرد یا از 

 استفاده شود؛ اسلیو پینسیا  (The Elatorنند های نعوظی اکسترنال )ما دستگاه
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لی برش جراحی عمودی حاصل از لوله کردن بافت شکم در این تکنیک، روی آلت تناس
 .افتد و بابل دیدن است می

ترینهایتانوبابررسیمزایاومعایبهردوروش،مناسببراساساولویت .3
 تکنیکجراحیراانتخابکنید

ها و اهدافی که  بسیار خوب؛ حال که بدم اول و دوم را به انجام رساندید، یعنی خواسته
را برای خودتان مشخص  از جراحی فالوپالستی دارید، و همینطور سه اولویت اولتان

کردید و با مئایا و معایب هر دو روش جراحی نیئ آشنا شدید، دیگر وبت آن فرا رسیده 
 .که بهترین تکنیک جراحی را برای عمل فالوپالستی خود انتخاب کنید

ریسک »، «ایجاد حس جنسی در آلت»به سه اولویت اولتان نگاهی بیاندازید. مثالً اگر 
جئء سه « پنهان شدن برش جراحی زیر شلوار»، و «ر بعد از عملعوارض و مشکال ت کمت

اولویت اول شماست، به احتمال زیاد فالوپالستی ران پا گئینه بهتری برای شما خواهد 
بود. اما مثالً اگر دوست ندارید اسکار بئرگی روی ران پایتان بر جای بماند، دلتان 

ستی برای پوشاندن ناحیه عملتان خواهد که از جای دیگری از بدنتان گرافت پو نمی
که دوست دارید جای  بردارند، ایجاد حس جنسی در آلت برایتان مهم نیست، یا این

تان بصور ت یک خط سرتاسری زیر شور ت پنهان شود، به احتمال زیاد  برش جراحی
 .توانید روی فالوپالستی شکم حساب باز کنید می
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نسبت به یکدیگر ندارند، و در « مطلقی»ری های جراحی فالوپالستی برت یک از تکنیک هیچ
ها را به  های شماست که یکی از این تکنیک ها و اولویت حقیقت این شرایط، خواسته

کند. یادتان باشد اگر فالوپالستی ران پا/شکم  تکنیک برتری برای شخص شما تبدیل می
مین تکنیک برای فرد الف بهترین گزینه بوده است، معنایش این نیست که قرار است ه

برای شخص شما نیز بهترین گزینه باشد. بنابراین بهترین تکنیک جراحی با توجه به 
 .گردد ها، و شرایط شخص شما تعیین می ها، اولویت خواسته

دهند آلت  کنند چون ترجیح می بعضی از افراد تکنیک فالوپالستی ران پا را انتخاب می
طوریکه بیشترین شلاهت را  داشته باشند به تناسلی منتسب به مردانه بطورتر و بئرگتری

چربی  به آلت تناسلی مردان سیسجندر در حالت نعوظ داشته باشد. ران پای بسیار کم
هایشان خواهد بود. اگر آلت  دانند که نتیجه عملشان متناسب با خواسته داشته و می

کاهش بطر  شان بسیار بطور شود نیئ، مشکلی با انجام یک یا چند مرحله عمل تناسلی
لیپوساکشن( ندارند. و بدن و سلک زندگی سالمی داشته و از آمادگی جسمانی و )آلت 

 .روانی الزم برای پذیرش ریسک عوارض احتمالی این جراحی برخوردارند

چربی  کنند، چون شکم نسلتًا کم بعضی از افراد تکنیک فالوپالستی شکم را انتخاب می
شان بعد از عمل متناسب با نیازهایشان خواهد  تناسلیدانند که سایئ آلت  داشته و می

شان بصور ت یک خط سرتاسری زیر شور ت  خواهد جای برش جراحی بود. دلشان می
شان ایجاد نشود، و با تحریک  پنهان شود. برایشان مهم نیست که حس جنسی در آلت

مهم نیست که  رسند. برایشان کلیتوریس که نئدیک به پایه آلت برار گرفته به ارگاسم می
شان پشت سر بگذارند.  چند مرحله عمل جراحی را تا رسیدن به آلت تناسلی مطلوب

مایل نیستند عمل افئایش طول پیشابراه انجام دهند و از این رو، خود را از لحاظ 
مو  بینند. و با احتمال بی نیاز از انجام الکترولیئ/لیئر موهای شکم خود می پئشکی بی

 .د از عمل نیئ هیچ مشکلی ندارندشدن ناحیه شکم بع
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دانند. مثالً چربی  بعضی از افراد نیئ خود را کاندیدای مناسلی برای فالوپالستی ران پا نمی
شان بعد از عمل بسیار  دانند که آلت تناسلی زیادی در بسمت ران پای خود دارند. می

)لیپوساکشن(  بطور خواهد شد و الزم است یک یا چند مرحله عمل کاهش بطر آلت
دانند  و عروق خونی آلت را نیئ بپذیرند. می  انجام دهند و متعابلًا ریسک آسیب به عصب

شان از  سخت را نیئ انجام دهند، آلت که اگر بخواهند عمل کاشت پینایل ایمپلنت نیمه
نعوظی برار  تر و بطورتر نیئ خواهد شد و همواره در حالت نیمه اینی که هست سنگین

خواهند آلت تناسلی بئرگی داشته باشند  فت. سلک زندگی فعالی دارند و نمیخواهد گر
شان از زیر  که بئرگی آلت شان تداخل ایجاد کند. از این های بدنی روزمره که با فعالیت

که مایل  شوند. یا این شور ت یا شلوار توجه دیگران را به خود جلب کند معذب می
لوبشان چندین عمل جراحی را پشت سر نیستند برای رسیدن به آلت تناسلی مط

 .گذاشته، یا با ریسک عوارض و مشکال ت بیشتری مواجه شوند

دانند. مثالً چربی  بعضی از افراد نیئ خود را کاندیدای مناسلی برای فالوپالستی شکم نمی
شان بعد از عمل بسیار  دانند که آلت تناسلی بسیاری در ناحیه شکم خود داشته و می

که ریسک خونرسانی ضعیف و متعابلًا نکروز جئئی یا کامل آلت  شد، یا اینبطور خواهد 
اند و برش جراحی افقی روی  تر عمل شکمی انجام داده پیش .تهدیدشان خواهد کرد

شان بعد از عمل حس  شکمشان ایجاد شده است. برایشان مهم است که آلت تناسلی
شان  جراحی روی آلت تناسلی دوست ندارند برش عمودی حاصل از .جنسی نداشته باشد

درستی رو به پایین  شان به بیفتد و نمایان باشد. دوست ندارند احیانًا آلت تناسلی
که مایل نیستند برای رسیدن به آلت تناسلی مطلوبشان چندین  آویئان نشود، یا این

 .عمل جراحی را پشت سر گذاشته، یا با ریسک عوارض و مشکال ت بیشتری مواجه شوند
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هایتان و با مشور ت با جراح،  ایت این شما هستید که با توجه به شرایط و خواستهدر نه
یک از دو تکنیک فالوپالستی ران پا و شکم برایتان بهترین  گیرید که کدام تصمیم می

 .شود گئینه محسوب می

به خودتان فرصت بدهید و خودتان و نیازهایتان را بهتر  به عنوان نکته پایانی مقاله؛
های جراحی داشته باشید. مطالعه کنید.  ای از نتیجه عمل بینانه د. انتظارا ت وابعبشناسی

تحقیق کنید. تصاویر جراحی متعددی بلینید و تجربیا ت جراحی فراوانی بشنوید. با 
شله تکنیک  ها و افراد آگاه مشور ت کنید. سوال بپرسید. الزم نیست حتمًا یک جراح

مطمئن باشید با شناخت بهتر خودتان و کسب جراحی مدنظرتان را انتخاب کنید. 
توانید  های مختلف جراحی، با خیال آسوده می ها و تکنیک آگاهی کافی پیرامون روش

ترین تکنیک جراحی را برای شخص خودتان انتخاب نموده و به  بهترین و مناسب
 .احساس شادمانی جنسیتی دست یابید
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