
MtF transznemű mellplasztikai műtét a Dr. Rose klinikán

Írta: Magasházi Mónika, 2023.02.19

Az orvosi tranzícióm következő lépése (a hormonterápia megkezdése 2021.10.25) és a kasztrációs műtét
(2022.04.03) után a mellplasztikai műtét volt. 2022 év vége felé határoztam el magam és elkezdtem
keresni a lehetőségeket, hogy hol, ki, milyen módszerrel, mennyiért végezné el a műtétet.

Először az Interneten (YouTube) kezdtem el tájékozódni arról, hogy milyen műtéti technikák vannak,
milyen szövődményekkel lehet számolni, mennyi idő a felépülés, mire kell figyelni előtte, utána és nem
utolsó sorban mennyibe kerül. Utóbbi szempont egy határozott korlát volt nekem (is) de előzetes
tájékozódások alapján úgy láttam, hogy kb. 1,2 - 1,7 millió közé lehet tenni ezt a beavatkozást. Így a
keretemet 1,5 millió forintban határoztam meg maximum, amit nagyban segített a céges 13. havi jutalom
és az előző havi spórolások.

Az Interneten keresztül próbálkoztam első körben olyan klinikákat keresni, ahol vállalnak mellplasztikai
műtéteket. Több helyre írtam ajánlatkérő emailt (2022.12.07), amiben egyértelműen leírtam, hogy
transznemű nő vagyok, kb. 290-320 cc mellimplantátumot szeretnék és még kritérium volt nekem, hogy
legyen az orvosnak transznemű tapasztalata. Írtam a Körúti klinikának (info@koc.hu ), a
DrRose(info@drrose.hu )-nak, Aesthetic-nek (aesthetic@aesthetic.hu) és az info@mellrekonstrukcio.hu
-ra.

Egyedül DrRose válaszolt vissza pozitívan, hogy Dr. Gacs Jánosnak náluk van transznemű tapasztalata
és vállalná is a műtétemet, el kellene mennem egy előzetes konzultációra, ahol megvizsgál és az alapján
tudnak majd árat mondani. Így igazából nagy választási lehetőségem nem is volt, annyi pozitívum volt a
dologban, hogy az előzetes konzultáció tájékoztatásuk alapján nem került pénzbe és nem jár
kötelezettségvállalással. Így gondoltam rendben van, ha túl sokat mondanak, vagy nem szimpi a doki,
akkor simán keresgélek tovább.

Elég gyorsan 1 héten belül kaptam időpontot december 14-re. Elmentem, a Roosevelt irodaház 5.
emeletén van a plasztikai központ - szemben O1G figyelt tágranyílt szemekkel a Karmeilta kolostorból és
nem értette azt egészet. Nem baj, egyszer majd megérti talán ő is. Az adminisztráció után (mindent
igazolvány névvel kell kitölteni☹ ) beléptem a váróba, ami tele volt nőkkel, jól éreztem magam közöttük,
úgy éreztem hogy megint ott vagyok ahol lennem kell. Hamar sorra kerültem, talán 10 perc csúszás volt.
Gacs doktor fogadott, le kellett vetkőzni felül, megkérdezte mi az elképzelésem? Elmondtam neki, hogy
semmi feltűnő, semmi nagyon mű dolog, egy átlagos mellet szeretnék. Azt mondta, hogy egy 325 cc
Mentor középmagas profilú implantot tudna javasolni, ez a max, amit be tud tenni, mert különben nem
tudja alul összevarrni, és nincs is több hely bennem nagyobbnak. Kb. én is erre gondoltam mikor még
otthon nézegettem a lehetőségeket, és már adta is a próba melltartót, bele a próba implantot és egy
pillanat alatt rám varázsolta ezeket a tükör előtt.

Elmondhatatlan jó érzés volt, annyira azt éreztem, hogy szinte már ez az enyém ott azonnal. Nem volt
nagy, de azért szépen mutatott, nekem tetszett, azonnal beleszerettem. Nehéz szívvel vettem le és adtam
vissza neki. Szimpatikus volt a doki, mesélt valamilyen transznemű Billről, akit szintén ő műtött
kérdezgetett kicsit a tranzíciómról, csak úgy ahogy egy átlagos embert ez a dolog érdekelheti. Azt mondta,
hogy lesz még egy adminisztrációs konzultáció, ahol a részleteket elmondja egy hölgy és az árat, ajánlatot
is ő fogja majd megadni. Gondoltam, hogy az első kritérium rendben van, a doki szimpatikus volt, egyből
tudta mi kell nekem, határozott volt, de kedves, szóval profi.

Utána Gyurkó Zsófiához kerültem, aki az említett adminisztrációs részleteket mondta el nagyon
részletesen, hogy mit tartalmaz az ár, hogyan, milyen lépések vannak a műtét előtt, hogyan megy a műtét,
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mi lesz utána, szóval nagyon alaposan mindent elmondott. Aztán azt mondta, hogy az egész csomag ára:
1,5 millió forint. Hmm, ok éppen a határ, de amit kapok érte, úgy voltam vele, hogy legyen. Amellett
nagyon sok választási lehetőségem sem volt, mert senki nem vállalt el.

Mit tartalmaz a csomag, mit kapok ennyi pénzért?

● Előzetes konzultáció, felmérés (ez volt amin már részt vettem)
● Műtét előtti összes vizsgálatot (teljes laborvizsgálat (vér és vizelet), Kétirányú mellkas röntgen,

EKG, Aneszteziológiai konzultáció
● Egyágyas szoba, saját fürdővel, TV, WiFi, köntös, papucs, törölköző, testápoló, folyékony szappan,

fogkrém, fogkefe
● Műtét előtt szükséges összes gyógyszer, antibiotikum, infúzió stb..
● Implantátumok
● Műtéti eljárás, altatás
● Műtét utáni gyógyszerek
● Kompressziós harisnya
● 2 db kompressziós melltartó a szükséges méretben (nekem 85C)
● Korlátlan ásványvíz, keksz meleg vacsora
● Reggeli
● Összes recept a műtét utánra, zárójelentés
● 1 évig az összes kontroll vizsgálat (1 hét, 2 hét, 1 hónap. 3 hónap, 6 hónap, 12 hónap)
● Folyamatos hotline

Zsófival nagyon jót beszélgettünk a transzneműek helyzetéről Magyarországon, egy nagyon nyitott,
elfogadó, befogadó hölgyet ismertem meg, azonnal össze is tegeződtünk🙂 Megkérdezte, hogy mennyire
volt szimpatikus Gacs doktor, és kb. mikorra tervezem a műtétet. Mondtam neki hogy a februári fizetés
még kell hozzá, aztán minél hamarabb ahogy lehet, szerintem február közepén. Be is írt február 15-re
műtétre és február 6-ra előzetes orvosi vizsgálatokra. A foglalót el kellett még utalni 1-2 napon belül, ami
10% volt, és egyben ez azt is jelentette, hogy az előzetes vizsgálatokért nem kellett fizetni. Barátsággal
váltunk el Zsófival, kinyomtatott nekem minden papírt, amiben minden nagyon részletesen le volt írva.

Február 6.
Hamar eljött a nap, amikor el kellett mennem az előzetes vizsgálatokra. Izgultam egy kicsit, mert tavaly év
végén a szokásos negyedéves laboron az ösztrogén terápia miatt már a háziorvosom tévesen,
vérszegénységgel fenyegetett meg, hiába mondtam neki, hogy nincs semmilyen belső vérzésem ne
aggódjon. Most kíváncsi voltam, hogy a február 1-én abbahagyott ösztrogén terápia milyen értékeket fog
hozni és nekem lesz igazam, vagy a házidokimnak, aki szerint ki kell vizsgálni ezt a vérszegénységet.
Nagyon kedves volt mindenki velem végig, talán még egy kicsit még kedvesebb mint a szokásos női
páciensekkel. Újra rengeteg papír munkával kezdtünk, A4-s oldalon keresztül kellett kitölteni, hogy milyen
betegségeim voltak, mire vagyok allergiás, stb… Aztán EKG-t csináltak és vért vettek. Minden csili vili
mindenhol, a mellékhelyiség ahol a vizeletet kell leadni olyan mint egy 5*-os szálloda mellékhelyisége.
(Mint egy magánkórház🙂 ). Aki a vért vette szintén nagyon kedves volt, elbeszélgettünk arról, hogy az
ösztrogén terápiának nálunk (MtF) milyen laborérték módosító hatásai vannak, és hogy mennyire nincs
transzegészségügy Magyarországon. A mellkasröntgen is gyorsan és profin ment, aztán már mentem is
az aneszteziológushoz, aki átnézte a papírokat amiket kitöltöttem, megmérte a vérnyomásom, belenézett
a torkomba aztán rányomta a pecsétet, ha minden lelet jó, akkor mehet a dolog! Az egész előzetes
vizsgálatot kb. 1 óra alatt lezavarták, gyorsan. 1 nap múlva megjöttek a laborleletek, Synlab csinálta, és
ahogy gondoltam, minden érték visszaállt a férfi tartomány☹, ők sem a női tartomány szerint értékelik a
labort,  alsó határára, ahol még éppen jó, úgy hogy akkor már 5 napja nem kaptam ösztrogént.

A laborleletet megnézte a háziorvosom is, és azt mondta hogy rendben van, a röntgen és az EKG is jó
volt, így utána elutaltam nekik a fennmaradó összeget. 14-én délután felhívott telefonon Zsófi (mindenkit
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felhívnak nyilván), hogy vagyok, másnap akkor ugye jövök a műtétre. Mondtam hogy nagyon várom,
megyek!

12 órára volt tervezve a műtét és 10 órára kellett bemenni a kórházba. Pontosan érkeztünk
édesanyámmal, aki elkísért engem. Gyorsan megmutatták a szobámat, ami szintén úgy nézett ki mint egy
felsőkategóriás szállodai szoba. Átöltöztem gyorsan. Újra papírmunka jött, mivel elhagyták az előző
köteget, amit február 6-án töltöttem ki, de már rutinból, gyorsan ment. Bejött Gacs doktor, felrajzolta a
testemre egy sima alkoholos filctollal a “hadi tervet”, lefényképezte a kiindulási állapotot, aztán bejött az
aneszteziológus aki más volt mint akivel előzetesen beszéltem, de ő is nagyon aranyos volt. Átbeszéltük
még egyszer hogy mi fog történni, hogy fog menni a műtét. Nagyon hamar elrepült az idő, és szerintem
kb. 11.30 körül jött egy műtős srác értem, hogy akkor indulhatunk. Pár ajtóval arrébb átgyalogultuk a
műtőbe. Kaptam egy hajszorítót és felfeküdtem az asztalra.

Hamar bekötötték a kanült igaz másodszorra sikerült csak jól, aztán az aneszteziológus dokinéni
simogatta az arcom, valamit kérdezett amire már nem emlékszem, csak arra hogy elkezdtem szédülni és
utána filmszakadás.

Elvileg még a műtőben felkeltettek, de arra nem emlékszem, csak arra, hogy megint az aneszteziológus
dokinéni simogatja az arcom a “szállodai szobámban” és mondja, hogy készen vagyunk ébredjek fel.
Magamhoz tértem valamennyire, feküdtem az ágyban és fájt a fejem.

Dréncsövek (2) lógtak ki belőlem, és szorosan az egész mellkasom le volt kötve körben. Kaptam
fájdalomcsillapítókat de a fejfájás nem akart múlni, arra emlékszem hogy nyűgös voltam nagyon, nem
tudtam aludni éjszaka csak nagyon keveset, mert csak háton lehet feküdni, 45 fokos szögben nagyjából.
Az első két órában csak vizet hoztak, abból viszont rengeteg mentes Natur Aqua-t magamba öntöttem,
később kaptam háztartási kekszet. Este bejött Gacs doktor, mondta hogy minden ok volt, nagyobb implant
valóban nem fért volna belém. Kaptam egy nagyon finom csirkehús levest zöldségekkel és roston csirkét
választhatóan rizzsel vagy krumplipürével.

Ahogy írtam, az éjszaka keserves volt, de nem azért mert fájt volna bármi, mert semmilyen fájdalom nem
volt a mellem körül, hanem a hátam fájt a sok fekvéstől inkább, aztán pedig folyamatosan jártam a WC-re
a rengeteg ásványvíztől.

Este bejött az ápolónő és nekem szegezte a kérdést, hogy milyen reggelit kérek? Hirtelen nem is értettem
a kérdést, hiszen ez egy kórház, nem szálloda, de aztán újra körbe néztem a szobán (minibár, óriási LED
TV, gyönyörű új szekrények, laminált padló) és leesett hogy itt a reggelit is választani lehet.

Nehezen jött el a reggel, nagyon vártam már, igazából
mentem volna már haza. 7.30 körül jött Gacs doktor és
két gyors mozdulattal kihúzta a dréncsöveket, leszedte
a szorító kötést és rám varázsolta a kompressziós
melltartót egyet pedig cserének letett az asztalra.
Kicsit beszélgettünk arról mit dolgozom, mikor
tervezek visszamenni, stb..Jó egészséget kívánt
mondta hogy hozza majd a zárójelentést és
recepteket. Ahogy a doktor elment jött az ápolónő a
szállodai reggelivel, nem is emlékszem arra az időre,
hogy én mikor kaptam ágyba reggelit 🙂…..

Mire befaltam mindent, újra Gacs doktor jött és hozta a
papírokat, pontosan egy hét múlva február 22-én
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délután kell visszamenni az első kontrollra. 9 órakor megérkezett édesanyám és a barátnőm, aki hazavitt
minket autóval.

Itthon eltelt már 3 nap és jól vagyok, fájdalomcsillapítót egyáltalán nem vettem be amióta itthon vagyok és
semmilyen fájdalmam nincsen. A vitaminokat amiket szedtem a műtét előtt, azokat szedem most is
tovább: C1000, Magnézium por, Cink, D 3400, Szelén. Az ösztrogént én már péntek este újrakezdtem
(szerdán volt a műtét), már nagyon hiányzott! A szokásos hőhullámok újra jönnek, ahogy eddig mindig,
amikor abba kellett hagynom, de remélem 1-2 héten belül visszaáll a szintem.

Pár kép előtte-utána:
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