SRS Brno – prof. Veselý - 2010
1. den, Čt
Došla jsem na plastiku v cca. v 8.40. Ohlásila jsem se na vrátnici, tam si mě našli v nějakém lejstru
a poslali mě k příjmovému administrativnímu pracovníkovi. Paní v kanclu cosi psala do PC a dala
mi nějaké papíry + dotazník k anestézii. Neschopenku jsem nepotřebovala.
Pak jsem byla poslána k příjmovému lékaři. Pohodička – svlékání naštěstí nebylo. Byl šikovnej,
styděla bych se. Poté mě poslali na oddělení – dvojlůžák, ale jen pro mě. Ale řeknu vám nic moc –
žádná TV, sama jsem tam byla, nuda ( po týdnu jsem si zvykla ).
Dost jsem se na pokoji nudila. Jen čučela z okna a moc pila, musela jsem a už jsem nemohla jíst, k
obědu byl pouze vývar.
Kolem 14té hod bylo pověstné focení. Asi o hodinu později byla komise, složena snad z cca. 25ti
lidí. Prófa řekl „zítra op“ a jestli bych mohla všem ukázat penis. Zrudla jsem a odmítla. Prof. řekl,
že ho stejně zítra většina uvidí. Řekla jsem, že to už mi je jedno, budu spinkat. Tohle prostě nešlo,
stud jako blázen a nevím, proč to chtěli. Vidět ženskou s penisem?....to snad ne……
A šla jsem na pokoj. Večer byl program zítřka. Měla jsem jít na řadu jako první, to je v 8.00. Sundat
šperky, piercing, odlakovat nehty, odlíčit – klasika. V 16 hodin jsem ještě stihla přednášku prófy,
kde byli hlavně kluci od HF, takže hlavním tématem byly jejich operace. Přednáška mi zabrala tak
10 min, ale spíše mě to rozhodilo.
Po přednášce bylo holení. Sestřička se o to pokoušela nasucho, ani nevím proč. Vyhladila jsem se
pak pěkně ve sprše sama.
O programu jsem psala, večer byl klystýr – pouze se stříkne cosi do prcky, 20 min se chodí a pak
kaká. Dělala to staniční sestra – nejúžasnější, vyšší, tmavovlasá a všem říká „kočenko“.
Večer přišel anesteziolog a vysvětlovat, oč jde a půjde ( velmi milý, jako všichni ostatní ). A dostala
jsem premedikaci ( Neurol a prášky na spaní ). Ovšem nepomohla mi moc, ale zase jsem byla
klidná + moták :D
2. den, Pá – OPERACE
Noc byla perná, ale k ránu jsem dospěla – sprcha, vše sundat. Premedikace až po sprše, protože
pomotaná bych se moc neospršila. Nasadila jsem si punčošky a čekala. Poté přišel zřízenec, dovezl
lehátko…a nahá jsem si vlezla pod plentu ( sama v soukromí, pak pro mě přijel ). Tašku co si
bereme na JIP na nohy a jedeme.
Pocity byly smíšené ( 1. jó!!! Konečně !.....a 2. strach, zima ). Na sále snad 20 lidí a jen jsem slyšela
a viděla, co za nástroje si na mě chystaj.
Přišla anestezioložka, napíchla kanylku do levé ručky ( au, au ) a že prej to je příprava před
anestézií, ať myslím na něco pěkného. Do 0,5 s jsem byla tuhá. Prej příprava:D
Po další sekundě se probudím na JIP ( 4 hod op – prodloužení o hoďku ).
Pocity – psycho!
Zima, bolest, nevíte, kde jste a co se děje. Buď anestézie má opravdu odpornou chuť nebo nevím,
co za chemii jsem to z žaludku cítila, že se mi i navalovalo. Sestry pohotové, nahřívací deka a jakési
nahřívadlo perfekt – do 10ti min bylo po odporné zimě a třesu. Injekce od bolesti ihned ( krutá věc
– opiáty ).
Spát nešlo, nějakej chlap tam tak psycho chrápal!!! Se spoluležícíma jsme byly všechny hotové.
3. - 5. den, So-Po, stručně
Injekce – opiáty, antibiotika, proti embolii, Ringerův roztok – výživa. Sestry nejvíc super. Telka na
pohodu, koukala jsem na filmy. V sobotu jsem už snídala, zírám ( sobota 29.5. – první stolice byla
až 3.6.). Spánek max 3 hod v noci. Opiáty se píchají do zadku ( je to lék za moc, přestanete cítit
celou pipi a nohy, nic vás nebolí a jste jak v ráji, taky máte příjemné halucinace:D a náladu luxus).
Ta druhá injekce proti bolesti přímo přes kanylku je o dost slabší.

5. den, Po
Hurá na normální pokoj! Bez injekcí bolest jako prase, pipi chladili fyziologickým roztokem
( obklady ) a také jsem dostávala léky za otok ( 2 malé oranžové tabletky ). Dá to každý, ale s těmi
zku*venými bolestmi se musí počítat, to k tomu patří, no.
- na bolest Novalgin ( děs, po kterém mi bylo akorát zle ). Škemrala jsem o opiáty, dostávala jsem je
aspoň na noc. To byla jediná 6ti hodinová doba, kdy mi bylo fajn. Pak jsem se budila v 1 a už
škemrala o prášek od bolesti.
6. den, Út
Začal dvoudenní total teror :D noc ze středy na čtvrtek nejhorší – zimnice, pocení jak prase –
pravděpodobně alergie na Novalgin a trauma po vyndání drénu a fantoma, čištění pipi, dilatace.
Prófa rychlý, ale moc se s tím nesmolí. Sestry mě držely za ruce a já mačkala.
Pronášel řeči typu, že mám hlubokou kundičku :D on umí být i legrační, ne jen profesionální.
Dali mi sprchu a ležela jsem na lůžku jak po porážce busem.
7. den, St
Dilatace opravdu zvláštní věc. Když vyndal fantoma, měla jsem asi 10cm. Při první dilataci po pár
hod byla pipi už dost stáhlá, měla asi 6 cm. Bylo to nic moc. Když teď zaberu jsem na 8cm,
rozdilatovaná na 10 cm ( půlka 20 cm vibra ) a jde to dál.
Šířka super, k vibrovi si tam strčím klíďo i prst ( dilatátor má šířku zhruba 3-4 cm ).
Jinak nosím už vložky spotřeba jak prase a protože mi dělá mezi kalhotkami a nohou mezeru katetr,
běžně mi krev, výtok a Mesocain ( gel ) teče z pipi.
8. den, Čt
To je druhý den dilatace, dostávám zabrat. Vyjíždění vibra moc nemusím, je to jako bych z břicha
vytáhla špunt a okamžitě by to splasklo ( jakoby podtlak, vcuc tkáně zpět ). Doufám, že se dilataci
do měsíce dvou dostanu na přijatelnou délku ( cca. 13-15 cm ), to mi bude bohatě stačit ( i když teď
sedím doma píšu tento dokument a říkám si, že sex by šel už teď. ). A když se tlačí, sice teče krev a
celkem to bolí, ale pipi se skutečně prodlužuje, jste hlubší a hlubší. Ke směru nic říkat nebudu, na to
každá přijdete sama, já už teď jedu do všech stran a z různých úhlů, taky se chystám zkoušet
dilataci vestoje.
Citlivost pipi drsná, sprcha na klitoris je celkem haluz. Je ovšem bolavý a velmi citlivý. Dnes byla
také první stolice – zážitek. Stolice jak šutr, pipi to bolelo a katetr při tlačení nestíhal odvádět moč
( nebolí to nějak moc, spíše je to hodně nepříjemné a dost se u toho zpotíte, ale v nemocnici se
potíte skoro vkuse ). Pomáhala jsem si při kakání i prstem, no a co…pomohlo to hodně.
Už si dávám spršku, hlavně dole, jen nesmím postříkat zalepenou dírku po drénu.
Také už dost chodím, ne jako v úterý, kdy jsem omdlela vestoje a myslím, že i vsedě.
Člověk v posteli jen leží, nemůže spát, pořád na něco myslí – už jsem začala magořit a chtěla domů,
to ostatně po všechny ty další dny. Ještěže mám tolik návštěv a poznala jsem kolegyně, to je pak
hned lepší.
9. den, Pá
Vzbudila jsem se opět totálně mokrá, ale zimnice a bolest hlavy byla pryč. Spánek tak 6 hodin,
nemůžu si klasický brufen vynachválit. Ráno mi i ta skvělá sestřička přidala i Lexaurin (na nervíky,
už jsem začala depkařit, no ).
Pocítila jsem v klitorisu jakousi „elektřinu“, píchlavé impulsy. Po chvíli to přešlo, ono to dole
pracuje, no.
Také jsem vyběhla z postele jako blázen, už dost chodím. Nejhorší dny a noc byly prostě za mnou.
Chození se dá, ale s nateklou pipi, katetrem a vložkou to jde ztuha. Zvládla jsem i usedět ve
společenské místnosti asi 3 hod u Forresta Gumpa, pak jsem to zalomila.

10. den, So
Už se nemůžu dočkat tak 9.30, zajdu si pro chlebíčky – nekonaly se, v sobotu je kantýna zavřená :D
Také jsem se dozvěděla, že v pondělí bych už mohla jít domů.
Mezeru, kterou vám udělá katetr mezi vložkou a stehnem zacpěte kapesníčkem papírovým, jinak
vám to poteče po nohách – ale tak občas mi to teklo i přes den jen tak, když se pipi stahovala.
Buďte opatrné u kašle, kýchání, smíchu - docela to bolí.
Navečer už jsem vždy hodně roztažená a pipi je super.
Samozřejmě si už sama chodím vypouštět moč.
11. den, Ne
Nekonečný, nekonečný…již 11ctý den. Trávím ho sluněním, pitím kávy, kecáním s babama,
ležením…nuděním….jsem už psychicky vydeptaná, ale s Lexaurinem jsem už přestala. Odpoledne
přišel přítel, tak aspoň že tak. Je nejlepší, nosí mi dobroty a hlavně lásku, kterou jsem potřebovala.
Taky jsem se pěkně vzrušila, bylo to jiné než co jsem kdy zažila, prý jsem u toho pěkně naplnila
pytlík močí a měla jsem mezi nohama více krve. No jo, jakžtakž to funguje, byl to pocit jakoby před
orgasmem.
Večer jsou akorát Střepiny a Pojišťovna štěstí, jenže to mě nudí a jdu spát.
12. den, Po, propuštění
Vzhůru jsem od 4 hodin, už jsem měla sbaleno. Vysprchovala jsem se, dilatovala a pořád měnila
vložky. Chtěla jsem být u vyndání katetru čistá.
Dnešek byl hrozný. Prófa mi řekl, že můžu jít už domů v 7 ráno a pustili mě až v 16 hodin, kdy
došel na oddělení mi vytáhnout katetr a dát papír. Vytáhnutí bylo děs, ale dalo se to. Ostatně drén a
fantom je horší. Čůraní nic moc, jde to do stran, řeže to a teče po zadku.
(Teď jsem čůrala asi potřetí doma a už to bylo lepší, už začínám čůrat jedním proudem a je to
příjemné – nebolí to. Možná jen trošičku na začátku a na konci)

Poznatky:
- spoustu vložek – základ
- kondomy – nemusíte pak dilatátor umývat, stejně ještě moc nechodíte
- nechat si předepsat od obvodní Mesocain….znecitlivuje a je antiseptický, v nemocnici vám ho
nedají
- dilatátor – měkký, poddajný, realistický – tvrdý ne!!! Není to jako v Praze. Já přijela s
dilatátorem tvrdým a dopadla jsem zle. Přítel pak po celém Brně sháněl jiný. Dali jsme za to asi
4.500, hlavně že mám 3. Nelze totiž zboží vrátit – intimní záležitost. Prófa tvrdý odmítá, prý tkáň
traumatizuje. A ten co je jako živý penis, je vážně lepší. Podle mého názoru, vhodná velikost tak
20x3-4 cm
- dilatovat dilatovat dilatovat – udělal mi hloubku tak 6-8 cm….a za pár dní jsem na 10ti. Teče
krev, ale překousnu to a jedu. Měsíc to snad vydržím. A na realistickém dilatátoru poznáte kolik by
penisu do vás přítel dal. Také si dejte dilataci hned po probuzení. Vlastně ji dělejte pořád, když
zrovna nemáte co dělat. Ono se do toho nechce, ale stojí to za to. Já dilatuji cca. 4x denně, 1015min.
- papírový kapesníčky, vlhčené ubrousky – moc ( dole je kantýna koupíte tam absolutně vše –
vložky, kapesníčky….to kdyby došly).
- sprcha – když můžete, dávejte si víckrát denně, jste pak čistější, neteče to tolik po nohách a je
menší spotřeba vložek. A hlavně - tolik to nesmrdí!

Vzhled mé pipi – nádhera….tvar slzičky. Mám vše, co mám mít. Je to sice nateklé, ale bude to ok.
V papírech mám napsané, že byly vytvořený, jak velké, tak malé stydké pysky. A je to pravda,
vidím to každý den. Já si pořád říkala co to je, co to ten dilatátor tak hezky objímá a co to na ty
prstíčky tak.. no víte co :D

Když si vše promyslím, jsem ráda, že jsem dala přednost Veselému než Jarolímovi. Na druhou op
by se mi nechtělo, mám hotové vše při jedné. A hloubka? Taková, jaká jsem chtěla. Nečekala jsem
15 hned ze startu jak u Jarolíma….
Operace je docela peklo, ale to se týká jen pár dnů, pak to stojí za to :))

exhumováno z trosek www.transsexualita.cz, redakčně upraveno a kráceno

