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پالستیک و  یجراحبورد (، Dr. Curtis Craneسالم، من کورتس کرین )به انگلیسی: 
خواهم  هستم. امروز می Craneفلوشیپ ارولوژی ترمیمی از مرکز جراحی ترنسجندر 

و سواالتی که  غیرباینریهای جراحی  کرده و به گزینه برایتان برگزار جلسه الیو فیسبوکی
 در این زمینه از من پرسیده شده بپردازم.

 غیرباینری به چه معناست؟. 1سوال 
من پیشینه تحصیل در رشته مهندسی را دارم، و وقتی که به لغت  پاسخ دکتر کرین:

افتم. اما وقتی واژه  کنم، فورًا به یاد کدهای باینری صفر و یک می فکر می« اینریب»
شود.  از آن برداشت می« مرد یا زن»کنیم، معنی  باینری را در حوزه جنسیت مطرح می

گوید ضرورتًا فقط دو جنسیت مرد یا زن نداریم، و مابین  ای است که می غیرباینری واژه
 .های دیگری نیز وجود دارد ز جنسیتدو قطب مرد و زن، طیفی ا

 کند؟ های جراحی ویژه افراد غیرباینری ارائه می مرکز کرین چه نوع عمل .2سوال 
کنیم. من هشت سال پیش  ما هر چیزی که فکرش را بکنید ارائه می پاسخ دکتر کرین:

ام.  تهوارد این حوزه شدم و تا به امروز با هزاران نفر از اعضای این جامعه برخورد داش
ای داشته باشم که خواسته مشخصی از من  کننده آید که تا به حال مراجعه یادم نمی

کنم دلیلش این  اش را برآورده کنم. فکر می داشته باشد و من نتوانسته باشم خواسته
است که من تنها جراحی هستم که هم در زمینه جراحی پالستیک دوره فلوشیپ جراحی 

ارولوژیستی هستم که دوره فلوشیپ اورولوژی ترمیمی را  ترنسجندر را گذرانده و هم
 .ام پشت سر گذاشته

 

 

https://helptranscenter.org/
https://youtu.be/_99AsK7uBDA
https://youtu.be/_99AsK7uBDA
https://helptranscenter.org/2019/02/13/630/


6 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 

طی نخستین سالی که فعالیتم را شروع کرده بودم، مرد ترنسی به من مراجعه کرد و از 
من خواست که عمل فالوپالستی برایش انجام دهم و در عین حال واژنش را نیز حفظ 

کلی نیست؛ تا به حال کسی از من نخواسته بود کنم. من به او گفتم که بسیار خوب، مش
ای نیز در این زمینه انتشار نیافته است، و من  که چنین کاری انجام دهم، و هیچ مطالعه
شوم که در این  ام، با این حال خوشحال می هم تا به حال چنین نتیجه عملی را ندیده

 .خصوص بیاندیشم

وع به دویدن کردم و افکارم را بررسی شرام رفتم، طبق معمول  آن روز وقتی به خانه
. در همین حال با خودم فکر کردم که آیا این کار شدنی است؟ بعد سریع به این کردم می

نتیجه رسیدم که البته که هست! مرد ترنس بودن، زن ترنس بودن، یا حتی غیرباینری 
. بسیاری از بودن هیچ ارتباطی به آناتومی افراد یا چیزی که بین پاهایشان است ندارد

و اگر مرد ترنسی کنند.  افراد غیرباینری، جندرفلوید، جندرکوئیر، و ترنس اصالً عمل نمی
اصالً دلش نخواهد عمل فالوپالستی و واژینکتومی )تخلیه و بستن واژن( انجام دهد، 

 .شود که کمتر از دیگران مرد باشد این تصمیم باعث نمی

ها  م که هیچ مشکلی برای انجام این نوع عملبه همین دلیل سریع به این نتیجه رسید
وجود ندارد. همچنین به این نتیجه دست یافتم که جنسیت واقعًا یک طیف است؛ این 

چیزی است که جامعه ترنس به من آموخته است. پس اگر جنسیت یک طیف است، 
چون دهم باید صرفًا در قالبی باینری انجام شود؟  های جراحی که من انجام می چرا عمل
معنی است که من به طیفی بودن جنسیت باور داشته باشم، اما در عمل بیایم  واقعًا بی

 .های جراحی که ویژه مردان و زنان است را ارائه دهم فقط گزینه
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من از مرد ترنسی که عمل هیسترکتومی )تخلیه رحم( را پشت سر گذاشته و چنین 
زنم دلیلش برای نگه داشتن  حدس می درخواستی از من داشته بود چیزی نپرسیدم، اما

دانید، این یک جور  کرده است. و می لذت جنسی کسب می  واژن این بوده که از واژنش
ای را مجبور به تخلیه ارگانی کنیم که از داشتنش لذت  کننده ظلم است که بیاییم مراجعه

ه نگه داریم. من کنند برد. بنابراین کار درست این است که این ارگان را برای مراجعه می
کننده را به همان صورتی که خواسته بود انجام دادم، و  هم عمل جراحی این مراجعه

دادم. از آن موقع تا االن به طور  های غیرباینری بود که انجام می یکی از اولین جراحی
کنم صدها جراحی مشابه دیگر برای متقاضیان این نوع  دانم، اما فکر می دقیق نمی

 .ام ام دادهها انج عمل

آیا انجام عمل هیسترکتومی )تخلیه رحم( پیش از جراحی ناحیه تناسلی الزامی  .3سوال 
 است؟

خواهند عمل  کنندگانی که می خیر، الزامی نیست. فقط مراجعه پاسخ دکتر کرین:
واژینکتومی )تخلیه و بستن واژن( را انجام دهند، الزم است عمل هیسترکتومی )تخلیه 

نجام دهند. دلیلش این است که رحم ترشحاتی دارد و ارگانی مترشحه رحم( را نیز ا
است، و الزم است راهی برای خروج این مایعات )مایع سروز یا خون قاعدگی( از بدن 

 .وجود داشته باشد

شود و  اگر فردی واژنش را تخلیه کند اما رحمش را نگه دارد، رحم متوجه نبود واژن نمی
دهد، در نتیجه ترشحات رحم در بدن جمع گردیده و راهی  به ترشحات خود ادامه می

شود. بنابراین  کنند و این مسئله باعث ایجاد ناراحتی می برای خروج از بدن پیدا نمی
خواهند واژن خود را تخلیه  انجام عمل تخلیه رحم فقط برای افرادی الزامی است که می

فقط خود رحم را تخلیه کنید اما  دانید، هیچ اشکالی ندارد اگر کنند. و همانطور که می
 .یک یا هر دو تخمدانتان را نگه دارید
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 توانم واژن و پینس را با هم داشته باشم؟ اگر بله، چطور ممکن است؟ آیا می. 4سوال 
ام. چند سال  کنندگانم انجام داده من این نوع عمل را قبالً برای مراجعه پاسخ دکتر کرین:

اشتم که با آناتومی منتسب به مردان متولد شده بود و کننده دانشجویی د پیش مراجعه
کند، همیشه دوست داشته  یابی می به من گفت که خودش را به عنوان یک زن هویت

اش لذت جنسی کسب  واژن داشته باشد، اما همیشه با آلت تناسلی منتسب به مردانه
 !یار خوبخواهد در حالت نشسته ادرار کند. من هم گفتم بس کرده و دلش نمی می

سازی آلت تناسلی  خواهیم عمل واژینوپالستی را به روش وارونه معموالً وقتی که می
کنیم،  }روش پوستی{ انجام دهیم، از پوست آلت تناسلی برای ساخت واژن استفاده می

توانیم از گرافت پوست کیسه بیضه  مان نباشد، می و اگر پوست آلت تناسلی در دسترس
م. به ایشان گفتم که خوب ما این پوست را در اختیار نداریم که منظور بهره جویی بدین

ای نیست که اسکار جراحی  برای ساخت واژن از آن استفاده کنیم، پس اگر برایت مسئله
ضخامتی را از ناحیه شکم  توانیم گرافت پوستی تمام تاک روی شکمت بیفتد، می تامی

 .م گفتند که مشکلی نیستبرداریم و با آن برایت واژن درست کنیم. ایشان ه

کننده عالی سپری شد و  ما هم عمل جراحی را به انجام رساندیم. دوره ریکاوری مراجعه
و شکایتی از طرف   چیز عالی پیش رفت. چند سال از آن روز گذشته و تا به حال گله همه

کز دهد ما در مر  بود که نشان می یدیگر  مثالام. این هم  ام نشنیده کننده این مراجعه
شناسیم.  ها و نیازهایتان را به رسمیت می شماریم و خواسته کرین بدن شما را محترم می

ام این بوده که  و یکی از دالیلی که من در زمینه دو جراحی تخصصی مجزا تحصیل کرده
های جراحی متفاوتی  های ایمنی را به متقاضیانی ارائه کنم که درخواست بتوانم جراحی

 .ها دارند دارد این جراحینسبت به حالت استان
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آیا ریسک عمل جراحی در حالتی که واژن و پینس را با هم داشته باشیم باالتر  .5سوال 
 هایی همراه است؟ است؟ این نوع عمل با چه ریسک

در مثالی که برایتان آوردم، گفتم که تا به حال چند مورد از این  پاسخ دکتر کرین:
ها رخ نداده است.  رضه حادی برای متقاضیان این عملام و عا ها را انجام داده جراحی

کنندگانی که با آناتومی منتسب به  فقط ریسک عمل افزایش طول پیشابراه برای مراجعه
خواهند بدن خود را تا حدی به سمت آناتومی منتسب به مردان  زنان متولد شده و می
 .کند ببرند افزایش پیدا می

دهیم و  کتومی )تخلیه و بستن واژن( را انجام میمشکل اینجاست که وقتی عمل واژین
های  خواهیم طول پیشابراه را افزایش دهیم، از فلپ لب بعد به عنوان قدم بعدی می

کنم(؛ اگر عمل  کنیم )یا حداقل من از این تکنیک استفاده می کوچک استفاده می
تواند آنها را  که می های فراوانی در اختیار جراح است واژینکتومی انجام گرفته باشد، الیه

 .درجه ساخته است بخیه کند 90  دورتادور قسمتی از پیشابراه که زاویه

و تا  (7:58)دقیقه پیشابراه منتسب به زنان اینجایی قرار گرفته که با دستم نشان دادم 
 90اه منتسب به مردان با این پیشابراه زاویه یابد؛ پیشابر همین جا بیشتر امتداد نمی

یابد. من دوست دارم  سازد و تا سر آلت تناسلی منتسب به مردان امتداد می درجه می
سازند را چند الیه بخیه بزنم تا در این  درجه می 90ای که دو پیشابراه با هم زاویه  نقطه

 .ناحیه فیستول ایجاد نگردد
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که سطح داخلی پیشابراه را به سطح خارجی پوست بدن فیستول راهی ارتباطی است 
ای که به هم مربوط نیستند،  کند که دو خط بخیه کند. فیستول موقعی بروز می مرتبط می

کنند. یعنی مثالً اگر پیشابراه را اینجا ساخته باشم و بخواهم که به  با هم بهبود پیدا می
ینئوم و سطح خارجی پوست بدن قرار مانند بهبود پیدا کند، و اینجا هم پر صورت لوله

خواهیم که این دو سطح با هم بهبود پیدا کنند چون در این صورت  داشته باشد، ما نمی
 .شود. فیستول دقیقًا همین است ادرار از طریق سطح پوست خارج می

های بسیاری در اختیار دارم که  اگر من عمل واژینکتومی را برای فردی انجام دهم، بافت
درجه  90ای که دو پیشابراه با هم زاویه  نم با استفاده از آنها دورتادور نقطهتوا می
های  سازند را بپوشانم. اما اگر عمل واژینکتومی را برای فردی انجام ندهم، تنها فلپ می

توانم با استفاده از آنها  بسیار باریکی از جنس موکوز واژینال در اختیار دارم که می
 .بپوشانم دورتادور این نقطه را

یم که ریسک بروز فیستول در نقطه اتصال دو ا های انجام داده و مشاهده کرد ما مطالعه
دهند  سازد، در افرادی که عمل واژینکتومی انجام نمی درجه می 90پیشابراه که زاویه 

خواهند عمل فالوپالستی  % است. البته این مسئله معموالً برای افرادی که می40حدود 
دهد، یعنی این افراد ممکن است دچار فیستول  ستی انجام دهند رخ مییا متودیوپال

 .شوند

ام، به همین دلیل  من یک سال از دوره فلوشیپ خود را صرف ترمیم فیستول کرده
فیستول چیزی نیست که مرا بترساند. من اغلب به متقاضیان جراحی فالوپالستی 

ترین  پیشابراه شوند که از جمله شایعگویم که اگر بعد از عمل دچار تنگی یا فیستول  می
آیند، فقط کافی است تحت عمل ترمیمی خیلی  عوارض عمل فالوپالستی به حساب می

 .کوچکی قرار گیرند
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اگر عمل فالوپالستی را مثل ماشین فراری در نظر بگیرید، عمل ترمیم فیستول یا تنگی 
بعدش باید از سوند  که عمل مجددی است و تا دو هفته پیشابراه حتی با وجود این

ماند، و به معنای  سوپراپیوبیک استفاده کنید، صرفًا مثل تعویض تایر ماشین فراری می
کنندگانی که  اسقاطی شدن کل ماشین نیست. من همیشه این مسائل را برای مراجعه

خواهند واژنشان را تخلیه  خواهند عمل افزایش طول پیشابراه انجام دهند اما نمی می
 .دهم یح میکنند، توض

این کار را   و در پایان الزم است بگویم که اگر برایتان مهم است که واژنتان را نگه دارید،
. فقط این مسئله را در نظر داشته باشید که در این صورت دهیم میانجام برایتان 

که الزم شود تحت عمل جراحی دیگری برای ترمیم فیستول قرار گیرید بسیار  احتمال این
ام  و خوشبختانه تا به حال تقریبًا هر عمل ترمیم فیستولی که انجام داده باالست،
% بوده است، 98تا  95آمیز بوده است؛ یعنی نرخ موفقیت ترمیم فیستول  موفقیت

کنندگان نیز هم واژن خود را نگه داشته و هم عمل افزایش طول  بطوریکه مراجعه
 اند. لشان نیز راضی و خوشحال بودهاند، و از نتیجه عم پیشابراه را پشت سر گذاشته

اگر بخواهم عمل فالوپالستی انجام دهم و در عین حال واژنم را نیز نگه دارم، . 6سوال 
 عملم چه تفاوتی با فالوپالستی نرمال خواهد داشت؟

همانطور که توضیح دادم، وقتی عمل واژینکتومی )تخلیه و بستن  پاسخ دکتر کرین:
کنم و از آنها  های واژینالی درست می دهم، فلپ ی انجام میواژن( را برای فرد متقاض

ای که پیشابراه مستقیمًا به سمت پایین آمده و از آنجا تا سر آلت  برای پوشش نقطه
پیچم تا این  کنم. یعنی چند فلپ را دورتادور این نقطه می امتداد یافته است استفاده می

اهی ممانعت به عمل آورم. این تنها تفاوت نقطه را تقویت کرده و از بروز فیستول پیشابر
بین این دو عمل است. وقتی که عمل افزایش طول پیشابراه را به پایان رساندیم، بقیه 

 .دهیم را به یک شیوه انجام می …مراحل عمل از جمله ساخت کیسه بیضه و 
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دارم، آیا  اگر بخواهم عمل فالوپالستی انجام دهم و در عین حال واژنم را نیز نگه .7سوال 
 شود؟ حس جنسی در آلتم ایجاد می

آییم  خواهیم اتصال عصب را انجام دهیم، می البته! موقعی که ما می پاسخ دکتر کرین:
کنیم. در خود  زیر میکروسکوپ عصب کلیتوریس را به عصب آلت تناسلی متصل می

تند. های اصلی هس ها، عصب کلیتوریس چندین عصب وجود دارد که دو تا از این عصب
کنیم. این عصب  گیریم و آن را به عصب فلپ متصل می ها را می ما یکی از این عصب

 .کند متر در غالف میلین خود و در طول فلپ رشد می بعد از نه ماه روزی یک میلی

اگر فردی عمل واژینکتومی )تخلیه و بستن واژن( را انجام دهد، الزم است توجه داشته 
هایی که ما از آنها برای ایجاد حس در آلت  ن با عصبهای اطراف واژ  باشد که عصب

کنیم کامالً متفاوت هستند. طی عمل فالوپالستی هیچکدام از  تناسلی استفاده می
گردند؛ بنابراین فردی که  شوند و نه به هم متصل می های واژینال نه برش زده می عصب

د، بدون هیچ مشکلی هم دار د و واژن خود را نیز نگه میده میعمل فالوپالستی انجام 
 .اش حس جنسی را تجربه کند و هم در واژنش تواند در آلت تناسلی می

اگر بخواهم عمل واژینوپالستی انجام دهم و در عین حال پینس خود را نیز نگه  .8سوال 
شود؟ آیا واژنم حس  شود؟ واژنم از چه چیزی ساخته می دارم، عملم چگونه انجام می

 جنسی نخواهد داشت؟
همین چند دقیقه پیش به این سوال پاسخ دادم، و توضیح دادم که  اسخ دکتر کرین:پ

اش حذف  خواست آلت تناسلی منتسب به مردانه ای داشتم که دلش نمی کننده مراجعه
کننده را با استفاده از گرافت پوستی  شود یا در حالت نشسته ادرار کند. واژن این مراجعه

رداشته بودم درست کردم. اسکار حاصل از این عمل ضخامت که از زیر شکمش ب تمام
توانند در صورت تمایل لباس  تاک است، و ایشان می مثل اسکار حاصل از عمل تامی

 .شنایی بپوشند که اسکارشان را بپوشاند
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کننده در کانال واژن خود نیز حس جنسی داشته،  نظر من این است که این مراجعه
کنیم، و پروستات برای افرادی که با جسم  ا خارج نمیها پروستات ر چونما طی این عمل

آید که اگر لمس  اند به نوعی مانند نقطه جی به حساب می منتسب به مردان متولد شده
شود، رضایت جنسی را به همراه دارد. و واضح است که بعد از این عمل، حس آلت 

 .گردد تناسلی منتسب به مردان نیز تمام و کمال حفظ می

 پذیرد؟ نولو چیست و چگونه انجام می .9سوال 
نولو اصطالحی پزشکی نیست؛ اصطالحی است که توسط جامعه  پاسخ دکتر کرین:

است. « سازی خنثی»به معنای  «Nullification» ترنس ایجاد گردیده و مخفف واژه
شود که با جسم منتسب به مردان متولد شده و خود را با  نولو برای افرادی انجام می

خواهد که این  کنند، و دلشان می یابی نمی شان هویت ها و کیسه بیضه بیضهپینس، 
ای تغییر مسیر  هایشان تخلیه گردد و پیشابراهشان نیز به مکان منتسب به زنانه اندام

 .یافته تا بتوانند در حالت نشسته ادرار کنند

من انجام دهیم. به عقیده  های جراحی را برای متقاضیان انجام می ما این نوع عمل
لحاظ اخالقی کامالً منطقی است. این نوع عمل شبیه  های جراحی به دادن این نوع عمل

به واژینوپالستی است، با این تفاوت که طی این عمل برای فرد متقاضی کلیتوریس، 
کنیم. ما طی این عمل آلت تناسلی  های کوچک و بزرگ، و کانال واژن درست نمی لب

کنیم، مثل همان کاری که طی عمل واژینوپالستی  دن جدا میمنتسب به مردانه را از ب
کنیم و در موقعیت آناتومی منتسب به  دهیم. سپس پیشابراه را کوتاه می انجام می

 .دهیم تا فرد متقاضی بتواند در حالت نشسته ادرار کند ای قرار می زنانه
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تنه  م عمل باالتنه و پایینتوان کنم؛ آیا می یابی می من خودم را غیرباینری هویت .10سوال 
 انجام دهم؟

تر نیز اشاره  توانید، هیچ مشکلی نیست. همانطور که پیش البته که می پاسخ دکتر کرین:
ام که متقاضی عمل واژینوپالستی،  کنندگان غیرباینری بسیاری داشته کردم، مراجعه

اند. هر  بوده …ها، متودیوپالستی، عمل باالتنه و  فالوپالستی، چیزی مابین این عمل
هایش آنها را  کننده بخواهد، مثال اگر بخواهد به جای تخت کردن سینه آنچه که مراجعه

هایش را کامالً تخت کند، یا اگر بخواهد  فقط کوچک کند، یا اگر بخواهد سینه
هایش را کامالً حذف کند، یا اگر بخواهد نوک  هایش را کامالً تخت کند و نوک سینه سینه
شوم برایش  ود درآورد، خوشحال میداا شبیه به درخت کریسمس یا ستاره هایش ر سینه

 !انجام دهم

ای را با استفاده از گرافت مواد  کننده تا به حال شده عمل ترمیم فیستول مراجعه .11سوال 
 اید؟ کننده انجام داده بیولوژیکی انجام دهید؟ اگر بله، این روش را برای چند مراجعه

های بیولوژیک بسیار  وال بسیار خوبی است؛ استفاده از گرافتس پاسخ دکتر کرین:
ام. تا به حال  های برند استراتوس و آلودرم زیاد کار کرده متداول است، و من با گرافت

ام؛ اگر فیستولی در کام  چندین مورد شکاف کام را با استفاده از این مواد ترمیم کرده
دهیم تا  های بیولوژیک را در آن قرار می گرافتای آلودرم یا سایر  وجود داشته باشد، تکه

 .فیستول را بپوشانند

موقعی که من شروع به انجام این روندها کرده بودم، تالش زیادی الزم بود تا 
ها را بپردازند. و االن اگر از آنها بخواهیم  بیمه راضی شوند و هزینه این عملهای  شرکت

وژیکی برای ترمیم فیستول پیشابراه را هم های بیول که هزینه استفاده از این گرافت
 .کنم دیگر اعصابی برایشان باقی نماند بپردازند، فکر می
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کنیم، در حقیقت درمیس  کنندگان استفاده می آلودرم و استراتوسی که برای مراجعه
اند. ما خودمان مخزن  ای از پوست( هستند که از بدن جسد انسان گرفته شده )الیه

نی هستیم، و الزم نیست حتما درمیس گرفته شده از جسد انسان درمیس زنده انسا
 .دیگری را استفاده کنیم، که برای بعضی از افراد ایده ترسناکی است

ام، و برای این که بیمه هزینه آن را  های متعددی را ترمیم کرده من تا به حال فیستول
بندم  را کامالً می دارم و ناحیه ضخامت برمی پوشش دهد، مقداری گرافت پوستی تمام

درمیس )الیه سطحی  ماند. سپس اپی بطوریکه اثر آن فقط به اندازه خط مداد باقی می
کنم و از درمیسی که زیر این الیه واقع شده  پوست( گرافتی که برداشته بودم را جدا می

کنم، و  کنم، درست همانطور که از استراتوس و آلودرم استفاده می استفاده می
کنم تا به حال  کنم. فکر نمی ناحیه فیستول را تقویت کرده و آن را ترمیم می ترتیب بدین

کنم خودم آن را پدید آورده باشم. این  کسی این روش را به من آموخته باشد؛ فکر می
روش کارایی الزم را داشته و با انجام دادن آن دیگر نیازی نیست هزینه آلودرم و 

 .تان را به رایگان انجام دهید توانید عمل ید، و میاستراتوس را از جیب خود پرداخت کن

در خصوص قسمت دوم این سوال که پرسیده بودید این روش را تا به حال برای چند 
نفر این روش را انجام  100توانم بگویم برای بیش از  ام، می کننده انجام داده مراجعه

دادم، اما  شد انجام می ل میام. من قبالً این روش را برای هر فردی که دچار فیستو داده
دهم که احتمال دارد عمل ترمیم  االن این روش را فقط برای افرادی انجام می

 .آمیز نباشد. در کل سوال خیلی خوبی بود شان موفقیت فیستول
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کنم و خودم را جنسیت  یابی نمی من خودم را ترنسجندر یا غیرباینری هویت .12سوال 
 توانم عمل کنم؟ دانم؛ آیا می نامنطبق می

توانید. عباراتی همچون غیرباینری، جنسیت نامنطبق،  البته که می پاسخ دکتر کرین:
کنند، و درست است که  کننده را توصیف می تجربیات مراجعه …جندرکوئیر، جندرفلوید و 

  شرکتخواهیم کد را برای  دو با هم متفاوت هستند، اما موقعی که می این عبارات دوبه
د کنیم، الزم است کد تشخیصی در اختیارشان قرار دهیم. عنوان کد تشخیصی بیمه وار

کننده جور در بیاید یا  است، که ممکن است با تجربیات مراجعه« ناهمخوانی جنسیتی»
 .شناسند های بیمه می  شرکتنیاید. کد ناهمخوانی جنسیتی تنها کدی است که 

اند که بتوانیم کد  اینجا پیشرفت کرده بیمه تا بههای  شرکتالبته من خیلی خوشحالم که 
های بیشتر و بیشتری را پوشش  ناهمخوانی جنسیتی را برایشان وارد کنیم و هزینه عمل

دهیم تحت  هایی که ما در این مرکز انجام می % از عمل90تا  85دهند. االن حدود 
ًا سخت پوشش بیمه قرار گرفته است، که واقعًا از این بابت خوشحال هستم. ما واقع

 .تالش کردیم تا توانستیم به اینجایی که االن هستیم برسیم

بیمه را های  شرکتایم از این مرحله عبور کنیم و تایید بسیاری از  خوب، حاال که توانسته
کنم بتوانیم از آنها بخواهیم که  های جراحی بدست آوریم، فکر نمی برای پوشش عمل

های مختلفی  ه خودشان را به شیوهکدهای تشخیصی مختلفی را برای افرادی ک
 .اند اختصاص دهند؛ چون آگاهی چندانی از این مقوله ندارند یابی کرده هویت
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بود که برای مردی ترنس عمل  2017 یا شاید هم 2013/2014کنم سال  فکر می
بیمه برایمان آمد که   شرکتای از  واژینکتومی )تخلیه و بستن واژن( انجام دادم و نامه

اید مورد پذیرش نیست، چون  آن نوشته شده بود: کد تشخیصی که وارد کردهدر 
اید اما عمل واژینکتومی مختص زنان است. ما  کننده را در لیست مردان قرار داده مراجعه

کننده ترنس است و نیاز به عمل واژینکتومی دارد. و اغلب  هم به آنها گفتیم که مراجعه
دانید،  دهد. می گفت سیستم اجازه نمی داد و می می بیمه جواب  شرکتآمد که  پیش می

 .تان را آموزش دهید، چون جامعه پیشرفت کرده است بهتر است سیستم

که من بسیار خوشحالم که در حال حاضر برای انجام عمل واژینکتومی برای  خالصه این
من تا به کنیم.  بیمه جواب رد دریافت می  شرکتمردان ترنس بسیار کمتر از قبل از طرف 

ای برای افراد  بندی و کد جداگانه ام که بیایید دسته بیمه اصرار نکردههای  شرکتحال به 
کنندگان  غیرباینری یا جنسیت نامنطبق نیز ایجاد کنید. و همیشه برای همه مراجعه

 .کنیم همان کد تشخیصی ناهمخوانی جنسیتی را وارد می

کننده نباشد. چون واقعًا قصد ما  ناراحت کنندگان و امیدوارم این مسئله برای مراجعه
تر از اینی که  بیمه را سردرگمهای  شرکتخواهیم که  ناراحت کردن شما نیست. فقط می

بیمه پیشرفت های  شرکتهایتان را پوشش دهند. هر موقع  هستند نکنیم تا هزینه عمل
تشخیصی  کنیم کد کردند و کدهای تشخیصی بیشتری را تعریف کردند، ما هم تالش می

 تر است را وارد کنیم. کننده نزدیک که به تجربه مراجعه
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 آیا تفاوتی بین جراحی باالتنه افراد غیرباینری و افراد ترنس وجود دارد؟. 13سوال 
کنم برای  گذارد، فکر می ای قدم به مطبم می کننده خیر. وقتی مراجعه پاسخ دکتر کرین:
بت از بهداشت به این جامعه بسیار مهم است که دهنده خدمات مراق من به عنوان ارائه

توانیم  دهد با چه ضمائری خطاب شود، و چگونه می ام بپرسم ترجیح می کننده از مراجعه
بندی  کنندگانم را دسته وی را محترمانه خطاب کنیم. با این حال من در ذهنم مراجعه

جندرفلوید، و این یکی  گویم که مثال این یکی جندرکوئیر است، آن یکی کنم، و نمی نمی
 !غیرباینری، جنسیت نامنطبق یا ترنسجندر

خواهم کمکشان کنم.  بینم که می کنندگانم را به چشم افرادی می من مراجعه
یابی کنند برای من محترم هستند، و  کنندگانم خودشان را با هر عنوانی که هویت مراجعه

های جراحی  یم درمورد عملخواه کنم. وقتی می من هم با ضمائر صحیح خطابشان می
ها آناتومی  که همه ما انسان هستیم و بیشتر انسان صحبت کنیم نیز، با توجه به این

گیریم عملی را انجام  کننده تصمیم می تقریبًا مشابهی دارند، با مشورت با شخص مراجعه
 .دهیم که در راستای اهداف جراحی وی باشد

بعد از عمل نیز توضیح دهید؟ من در این باره  شود لطفًا درمورد پشیمانی می .14سوال 
رسد مطالعات علمی چندانی در این زمینه صورت گرفته  ام، اما به نظر نمی خیلی شنیده

 .باشد
آید تا  پاسخ دکتر کرین: خوشبختانه من تجربیات چندانی در این زمینه ندارم. یادم نمی

 شیمان شده باشد. دکتر براونستینای داشته باشم که از ترنزیشن پ کننده به حال مراجعه
تر مرکز خدمات جراحی براونستین و کرین را  پیش (Dr. Brownstein:)به انگلیسی

 دادند.  سال فقط عمل باالتنه را برای جامعه ترنس انجام می35 کردند و به مدت اداره می
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این  اند و از بین عمل جراحی انجام داده 7000زنند که تا به حال  ایشان تخمین می
کنندگانشان از عملی که انجام داده بودند پشیمان شده  نفر، فقط دو نفر از مراجعه 7000

 .و برای جراحی بزرگ کردن پستان اقدام کرده بودند

کننده  مراجعه 2000سالی که مشغول به فعالیت هستم، تا به حال  8کنم طی  فکر می
عمل کردن پشیمان شده باشند.  نفر از 2000یک از این  آید هیچ ام و یادم نمی داشته

ای در این زمینه ندارم. متاسفم که نتوانستم به  بنابراین خوشبختانه من هیچ تجربه
 .سوالتان پاسخ دهم

یابی نکنم و بخواهم عمل کنم، آیا  اگر من خودم را به عنوان ترنسجندر هویت .15سوال 
 ارائه کنم؟ نامه توصیهالزم است 

حساب جراحی را  بستگی به این دارد که چه کسی قرار است صورت پاسخ دکتر کرین:
خواهید هزینه عمل را از جیب خودتان بپردازید، دیگر الزم نیست طبق  بپردازد. اگر می

 .سنجم می فرد را کننده را فردبه قوانین بیمه پیش برویم، و من هم شرایط هر مراجعه

گفتند: من در شهر کوچکی در ایالت کنتاکی به  ام که می کنندگان بسیاری داشته مراجعه
های  ام )البته کنتاکی مشکلی ندارد، خیلی هم عالی است، بیاییم اصالً ایالت دنیا آمده

امریکا را فراموش کنیم و ادامه بحث را پیش ببریم( و هیچکدام از درمانگران شهر محل 
نامه بنویسند، و من مجبورم  کنند که بتوانند برایم توصیه شرایط مرا درک نمیسکونتم 

نامه بنویسند. من چندین سال  برایشان جلسه آموزشی بگذارم تا بتوانند برایم توصیه
هاست با جنسیت صحیح خود در جامعه زندگی  ام و سال کرده تستسترون مصرف می

 … کنم و می
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کننده بخواهد هزینه عمل را از جیب  صیف کردم، اگر مراجعهدر شرایطی مانند آنچه که تو
نامه  کنم و نیازی به ارائه توصیه گویم که شرایطش را درک می خود بپردازد، به او می

بیمه هزینه عمل را بپردازند، ما هم ناچارًا باید از های  شرکتندارد. اما اگر قرار باشد 
 .قوانین آنها اطاعت کنیم

نامه  نامه برای جراحی باالتنه، و دو یا سه توصیه یز همیشه یک توصیهبیمه نهای  شرکت
ای بگوید که بله  بیمه  شرکتام  خواهند. و من تا به حال ندیده تنه می برای جراحی پایین

المللی  شده بین های شناخته گویی، به هر حال تو یکی از جراح دکتر کرین، تو درست می
ت؛ چون کارکنان بیمه از این مسائل اطالعی ندارند. هستی، و نظرت برای ما محترم اس

خواهیم بیمه هزینه عمل را پوشش دهد، ناچارًا باید از قوانین بیمه  بنابراین اگر می
 .تبعیت کنیم

ام را نیز نگه  های تولیدمثلی توانم جراحی غیرباینری انجام دهم و ارگان آیا می .16سوال 
 دارم؟

ای  کننده ترین سناریو اینگونه است که مراجعه توانید. رایج البته که می پاسخ دکتر کرین:
متقاضی جراحی فالوپالستی یا متودیوپالستی بوده، عمل تخلیه رحم را از قبل انجام 

خواهد  خواهد عمل واژینکتومی )تخلیه و بستن واژن( را نیز انجام دهد و می داده، می
دار شود. هیچ مشکلی  ک بگیرد و بچهتخمدانش را نگه دارد تا بعدًا بتواند از آن تخم

 .تواند این کار را انجام دهد نیست و هر کسی بخواهد می
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 آیا الزم است پیش از جراحی هورمون مصرف کنم؟. 17سوال 
نیازهای عمل باالتنه  خیر، الزم نیست. قبالً این مورد یکی از پیش پاسخ دکتر کرین:

گویند مایل نیستند  ی بسیاری داریم که میکنندگان غیرباینر  شد. ما مراجعه محسوب می
یابی  تستسترون مصرف کنند، و در عین حال خودشان را با سینه منتسب به زنانه هویت

گذارد؛  تان نمی کنند. هیچ مشکلی نیست و هیچ تاثیر خاصی روی نتیجه جراحی نمی
است،  نتیجه عمل باالتنه چه بدون مصرف هورمون و چه با مصرف هورمون دقیقًا یکی

 .و هورمون درمانی قبل و بعد از عمل ضرورتی ندارد

های  شرکتتنه؛ مصرف هورمون قبل از عمل یکی از الزامات  اما در خصوص جراحی پایین
های عمل را پوشش دهد، ناچارًا باید از  بیمه است. بنابراین اگر بخواهیم بیمه هزینه

مل را از جیب خودتان بپردازید، هر خواهید هزینه ع شان تبعیت کنیم. اما اگر می قوانین
 .توانید انجام دهید کاری که دوست دارید می

ای ارائه کنم که علت عدم مصرف هورمون در آن نوشته شده  آیا الزم است نامه .18سوال 
 باشد؟

نامه را الزامی دانسته باشد، و  بیمه ارائه توصیه  شرکتکنم اگر  فکر می پاسخ دکتر کرین:
های قلبی عروقی نخواسته باشد استروژن  کننده به خاطر ریسک بیماری مثالً مراجعه

مصرف کند یا ممنوعیت پزشکی برای مصرف استروژن یا تستسترون داشته باشد، شاید 
د برایش مفید و باشای ارائه دهد که این توضیحات در آن نوشته شده  اگر نامه

کنند و ما هم  را رد میکننده باشد. احتماالً قسمت ثبت بیمه درخواستتان  کمک
کنم و  بیمه صحبت می  شرکتدهیم و من مستقیمًا با پزشک  درخواست تجدیدنظر می

خواهد هورمون مصرف کند و طبق  ام به این دالیل نمی کننده گویم که مراجعه می
 .تجربیات من هیچ مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت

https://helptranscenter.org/


22 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 

م و بخواهم عمل باالتنه انجام دهم، آیا اگر قصد مصرف هورمون نداشته باش. 19سوال 
 کنند؟ هایم بعد از عمل دوباره رشد می پستان

کننده بعد از  های مراجعه خیر. تا جایی که دیده ام فقط در حالتی سینه پاسخ دکتر کرین:
پوند وزن اضافه کرده باشد. موقعی که عمل باالتنه را انجام  40-30عمل بزرگ شده که 

کنیم، چون اگر کل سینه را بخواهیم  های سینه را خارج نمی از چربیدهیم، مقداری  می
گیرد. عمل باالتنه مثل عمل  تخلیه کنیم، سینه حالت فرورفته و مقعر به خودش می

های بافت پستان و چربی را کامالً از بدن  سرطان سینه نیست که بخواهیم تمامی سلول
خوبی  سینه ببخشیم و سینه را به خارج کنیم. هدف ما این است که ظاهر زیبایی به

 .کنیم دهی کنیم، به همین دلیل مقداری از چربی سینه را خارج نمی فرم

دانید،  شوند. می تر می های چربی بدنش بزرگ کند، سلول وقتی فردی وزن اضافه می
های چربی که از قبل  های چربی جدیدی رشد کنند، بلکه سلول اینگونه نیست که سلول

شک با مصرف مواد غذایی فراوان  شوند. به همین دلیل بدون د بزرگتر میدر بدن داری
کنم برای بزرگ شدن  هایتان باشید، با این حال فکر می توانید شاهد بزرگ شدن سینه می

 پوندی وزن اضافه کنید. 40-30هایتان الزم باشد که حداقل  سینه

 شود؟ یاگر عمل فالوپالستی انجام دهم، کلیتوریسم چه م .20سوال 
شد، من واقعًا دوست داشتم که کلیتوریس را تا سر آلت حاصل  اگر می پاسخ دکتر کرین:

از عمل فالوپالستی بکشم، چون اگر این کار ممکن بود، از لحاظ حس جنسی آلت واقعًا 
توانیم تا سر آلت  شد. اما متاسفانه واقعیت این است که کلیتوریس را نمی عالی می

فالوپالستی بکشیم. بنابراین من تا جایی که ممکن است  تناسلی حاصل از عمل
دهم، که  کلیتوریس را بیرون کشیده و در آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی قرار می

در این حالت معموالً کلیتوریس در پایه آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی قرار 
 .رسد حد نمیهای کلیتوریس به بیشتر از این  گیرد، چون طول عصب می
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که در معرض تماس  شود یا این آیا طی عمل فالوپالستی، کلیتوریس دفن می .21سوال 
 گیرد؟ قرار می

توان در معرض تماس  توان دفن کرد و هم می کلیتوریس را هم می پاسخ دکتر کرین:
اند که کلیتوریسشان دفن گردد. بیشتر  کنندگانم ترجیح داده % از مراجعه99قرار داد. 

شان به  کنند که اگر کلیتوریس دفن شود، ناحیه تناسلی کنندگان احساس می جعهمرا
دانید حتی با وجود این که کلیتوریس را  گیرد. می لحاظ زیبایی، ظاهر بهتری به خود می

توانید  کنیم، حس جنسی قوی در آن ناحیه خواهید داشت. بنابراین بله، هم می دفن می
 .توانید آن را در معرض تماس قرار دهید می کلیتوریستان را دفن کنید و هم

دهید را به فرد  توانید رحم فردی که برایش عمل تخلیه رحم انجام می آیا می .22سوال 
 دیگری که بدون رحم متولد شده پیوند بزنید؟

خیر؛ من تخصص الزم برای انجام جراحی پیوند را ندارم. این عمل  پاسخ دکتر کرین:
هایی در کشورهای  ای در زمینه چنین عمل انم که مطالعهد سطح باالیی است؛ می

کنندگان این مطالعه از اعضای جامعه ترنس  اسکاندیناوی انجام گرفته که البته شرکت
کنم این مطالعه روی افرادی انجام شده که دچار سندرم مایر  اند. فکر می نبوده
پزشکان آمدند برای این  تانسکی بوده و بدون واژن و رحم متولد شده بودند. این راکی
را انجام دادند، و آنها هم باردار گردیده و فرزندان خود را زایمان  عمل پیوند رحمافراد 
 .کردند

 کنم تخصص الزم را برای گذراندن ام، و فکر نمی من تا به حال چنین عملی را انجام نداده
دانم  که، بعید می ها داشته باشم. و یک مسئله دیگر این دوره فلوشیپ این نوع عمل

 ها را پوشش دهند.  های بیمه هزینه این نوع عمل شرکت
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های واژینوپالستی، بزرگ کردن  بیمه هزینه عملهای  شرکتما بسیار خوشحالیم که 
پیوند رحم برای فردی  دهند. اما انجام عمل سازی صورت را پوشش می پستان، و زنانه

بیمه به سطحی رسیده باشند که های  شرکتکنم  بر است، و فکر نمی ترنس واقعًا هزینه
 .قبول کنند هزینه این عمل را هم بپردازند

ام را نگه دارم و عمل بزرگ کردن  توانم آلت تناسلی منتسب به مردانه آیا می .23سوال 
 پستان انجام دهم؟

ام. بعضی از  توانید. من این عمل را انجام داده که می البته پاسخ دکتر کرین:
شدند، همیشه  گویند که باید با پستان متولد می کنندگان جنسیت نامنطبق می مراجعه

اند که پستان داشته باشند، و برای تسکین مالل جنسیتی خود الزم  دوست داشته
تنه انجام دهند.  پایین دانند که پستان داشته باشند؛ در عین حال مایل نیستند عمل می

 .من هم هیچ مشکلی با انجام دادن این عمل برای افراد متقاضی ندارم

توانم عمل بزرگ کردن پستان و ارکیکتومی )تخلیه بیضه( را همزمان  آیا می .24سوال 
 انجام دهم؟

توانیم عمل بزرگ کردن پستان را  توانید. ما می بله، البته که می پاسخ دکتر کرین:
توانیم عمل بزرگ کردن  ن با عمل واژینوپالستی برایتان انجام دهیم. همچنین میهمزما

های  توانیم بعضی از جراحی انجام دهیم. می نیز پستان را همزمان با عمل ارکیکتومی
سازی صورت را نیز همزمان با عمل واژینوپالستی و عمل بزرگ کردن پستان برایتان  زنانه

 .انجام دهیم
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ساعت شود، بنابراین  6-5کنم کل مدت زمان عمل کمتر از  ش میمن همواره تال
تان خطری  توانید هر تعداد عملی که طی این مدت به اتمام برسد و برای سالمتی می

نداشته باشد را انجام دهید، و من هم هیچ مشکلی با این مسئله ندارم. معموالً برای 
دن پستان، و واژینوپالستی را کنندگانمان عمل تراشیدن سیب آدم، بزرگ کر مراجعه

 .رسانیم بصورت همزمان طی یک مرحله جراحی به انجام می

های پایین آوردن خط رویش مو، لیفت ابرو، تراشیدن  از نظر من تعداد کل عمل
استخوان باالی ابرو، کوچک کردن بینی و چانه، کوچک کردن سیب آدم، بزرگ کردن 

است که بتوانیم همه آنها را در یک مرحله عمل به پستان، و واژینوپالستی بیشتر از آنی 
ها باشد، این  انجام برسانیم. به همین دلیل اگر فردی متقاضی انجام همه این عمل

 .دهیم ها را برایش طی دو مرحله انجام می عمل

 هایم را کامالً حذف کنم؟ توانم نوک سینه آیا می .25سوال 
کنندگان  ام. بعضی از مراجعه ا انجام دادهبله. من این نوع عمل ر پاسخ دکتر کرین:

خواهد نوک سینه داشته باشند، و نوک سینه برایشان  گویند که اصالً دلشان نمی می
کنندگانی  گویم بسیار خوب؛ هیچ مشکلی نیست. مراجعه کاربردی ندارد، و من هم می

خواهند نوک  داشته باشند چون بعدًا می  خواهند نوک سینه اند نمی ام که گفته داشته
 .شان تتو کنند ای را روی سینه سینه

بعدی را برایتان تتو  توانند نوک سینه سه که می هستند هم های ماهری تتو آرتیست
که نقاشی دوبعدی است، اما  پزشکی کنند که ظاهری واقعًا عالی داشته و با وجود این

انتخابی داشته  رسد. و هیچ مشکلی نیست اگر کسی چنین بعدی به نظر می کامالً سه
تر نیز گفتم، هر چیزی که دوست داشته باشید برایتان انجام  باشد. همانطور که پیش

ود، مربع، داهایتان را به شکل درخت کریسمس، ستاره  توانیم نوک سینه دهیم. می می
 .شانس دیگری درآوریم کمان، نعل اسب، و نمادهای  لوزی، ستاره، رنگین
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ن عمل متودیوپالستی انجام دهم و بعدًا در آینده عمل توانم اال آیا می. 26سوال 
 فالوپالستی انجام دهم؟

کنندگان به  ایم. بعضی از مراجعه بله، بارها چنین کاری را انجام داده پاسخ دکتر کرین:
شان را طی چند مرحله انجام دهند. البته باید در نظر  تنه دالیلی دوست دارند عمل پایین

ین حالت مجبورید مدت بیشتری مرخصی شغلی بگیرید، دوره داشته باشید که در ا
های جراحی بیشتری قرار گیرید. برای ما  ریکاوری بیشتری را سپری کنید، و تحت عمل

تنه دیگری برای فرد متقاضی  ایمن است که عمل فالوپالستی را پیش از هر عمل پایین
 .الستی استترین حالت برای انجام عمل فالوپ انجام دهیم، و این رایج

ای به هر دلیلی تصمیم بگیرد که عمل متودیوپالستی گزینه مناسبی  کننده اما اگر مراجعه
برای اوست، اما بعدًا به این نتیجه برسد که نیاز به انجام عمل فالوپالستی دارد، هیچ 

ای  کننده توانیم برایش عمل فالوپالستی را انجام دهیم. اگر مراجعه مشکلی نیست و می
اش را طی چند مرحله انجام دهد، یعنی ابتدا بعضی  تنه ر دلیلی بخواهد عمل پایینبه ه

تنه را انجام دهد و بعدًا برای انجام عمل فالوپالستی اقدام کند،  از مراحل جراحی پایین
اگر بخواهد عمل فالوپالستی ساعد دست انجام دهد، درست مثل این است که عمل 

شده را قبالً  ی از عمل که مربوط به ناحیه لگنی میهای دست انجام داده، چون قسمت
 .انجام داده است

ای که باید مدنظر قرار دهید این است که کیسه بیضه حاصل از عمل  تنها نکته
متودیوپالستی همواره کوچکتر از کیسه بیضه حاصل از عمل فالوپالستی است. دلیلش 

دهم، الزم است مقداری  ام میاین است که موقعی که دارم عمل متودیوپالستی را انج
ام نگه دارم؛ چون این روزها هیچ  پوست برای پوشاندن آلت تناسلی که درست کرده

 .خواهد کسی آلت تناسلی بدون پوست نمی
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هایی که برای ساخت آلت مورد  اینگونه نیست و همه پوست اما برای عمل فالوپالستی
توانم  به همین دلیل میدارم، و  رمینیاز است را از جای دیگری )ران پا، دست، کمر( ب

کردم را برای ساخت  پوستی که در عمل متودیوپالستی برای پوشاندن آلت استفاده می
. به همین دلیل کیسه بیضه حاصل از عمل فالوپالستی کیسه بیضه بزرگتری استفاده کنم

 .همواره بزرگتر از کیسه بیضه حاصل از عمل متودیوپالستی است

کنم  اهد عمل فالوپالستی خود را طی چند مرحله انجام دهد، فکر میخو اگر کسی می
بهتر باشد که عمل ساخت کیسه بیضه را همزمان با عمل متودیوپالستی انجام ندهد، و 

صبر کند این عمل را همزمان با عمل فالوپالستی انجام دهد تا بتوانیم کیسه بیضه 
 .بزرگتری برایش درست کنیم

ام را حذف کنم، و  لو انجام دهم، یعنی آلت تناسلی منتسب به مردانهاگر عمل نو .27سوال 
بعدًا بخواهم واژنی با عمق مناسب داشته باشم، کانال واژنم را چگونه درست می کنید و 

 پذیر است یا نه؟ آیا اصالً چنین عملی امکان
به روش پذیر است. من عمومًا عمل واژینوپالستی را  البته که امکان پاسخ دکتر کرین:

دهم و از پوست الت تناسلی برای  سازی آلت تناسلی }روش پوستی{ انجام می وارونه
اش را پیش از عمل  ای آلت تناسلی کننده کنم. اما اگر مراجعه ساخت واژن استفاده می

توانم کانال واژن را با استفاده از گرافت پوستی  واژینوپالستی حذف کرده باشد، می
کننده عمل  توانیم برای مراجعه دارم درست کنم. می حیه شکم برمیضخامتی که از نا تمام

ای{ نیز انجام داده و با استفاده از بافت سیگموئید  کولن واژینوپالستی }روش روده
 .پذیر است برایش واژن درست کنیم. هر دو روش امکان

 

https://helptranscenter.org/


28 
 

رسانیترنسجندروترنزیشنشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 

 توانم عمل فالوپالستی انجام دهم و در آینده باردار شوم؟ آیا می .28سوال 
ایم که عمل  ای داشته کننده بله. طبق تجربیاتی که دارم، مراجعه پاسخ دکتر کرین:

فالوپالستی را پشت سر گذاشت، واژنش را نگه داشت، باردار شد و زایمان کرد. به نظر 
اند، اما به  دانم چند نفر در دنیا فالوپالستی کرده و باردار شده من خیلی جالب است. نمی

کننده ما بوده است و شاید هم در نوع خودش اولین  افراد مراجعههر حال یکی از این 
توانیم برای افراد  پذیر است. می دانم. اما بله، این کار قطعًا امکان نفر بوده باشد، نمی

های هیسترکتومی )تخلیه  متقاضی عمل فالوپالستی انجام داده و در عین حال عمل
ینکتومی )تخلیه و بستن واژن( را انجام ها(، و واژ رحم(، اوفرکتومی )تخلیه تخمدان

 .ندهیم

دهند که بعد از عمل فالوپالستی کاشت پینایل  چند درصد از افراد ترجیح می .29سوال 
ایمپلنت بادی انجام دهند؟ و برای کاشت پینایل ایمپلنت تا چه مدت بعد از عمل 

 فالوپالستی باید صبر کنیم؟
% از افرادی که عمل 95بق تجربیاتم حدود توانم بگویم که ط می پاسخ دکتر کرین:

خواهند تحت عمل کاشت پینایل  دهند یا شاید هم بیشتر، می فالوپالستی انجام می
ایمپلنت بادی نیز قرار گیرند. ما بعد از عمل فالوپالستی به مدت نه ماه، یا اگر 

مدت حداقل کننده عمل ترمیم فیستول یا تنگی پیشابراه را انجام داده باشد به  مراجعه
داریم تا از سالمت پیشابراه اطمینان  شش الی نه ماه بعد از این عمل دست نگه می

توانیم بدون هیچ مشکلی کاشت پینایل  حاصل کنیم. بعد از گذشت این مدت می
را برای متقاضیان انجام دهیم. برای بعضی از افرادی که  (IPP) ایمپلنت بادی

سخت انجام دهند نیز اوضاع به همین منوال  مهخواهند کاشت پینایل ایمپلنت نی می
توانیم بدون هیچ مشکلی کاشت پینایل ایمپلنت  است، و بعد از گذشت این مدت می

 .سخت را برایشان انجام دهیم نیمه
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های جراحی  از همه افرادی که امروز به جمع ما پیوستند و سواالتی را در زمینه گزینه
 مراقب خودتان باشید. غیرباینری مطرح کردند سپاسگزارم.
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