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Najprej nam prosim pojasnite, kateri 
izraz je pravilen: sprememba ali potr-
ditev spola.
Pravilni izraz je potrditev spola.

Genitalna kirurgija je področje, o kate-
rem večina ljudi ne ve veliko. Kaj je vas 
pritegnilo k tej veji kirurgije?
Že od mladih let sem vedel, da bi rad 

postal kirurg. Po naravi sem ustvarjalen 
človek, v življenju in tudi pri delu, zato 
sem se videl v rekonstruktivni kirurgiji. 
Na poklicni poti sem spoznal njene veje, 
pri katerih kirurg z različnimi kirurškimi 
tehnikami skuša prilagoditi, popraviti, 
nadomestiti ali celo ustvariti za ohrani-
tev ter povrnitev funkcije in tudi videza. 
Pritegnilo me je, kar so počeli moji vzor-
niki na področju operacij sečnice, penil-
ne kirurgije, kirurška potrditev spola pa 
je zame vrhunec rekonstrukcije in hkrati 
fantastična kirurgija, s katero tako rekoč 
iz enega organa oblikuješ drugega. Geni-
talna kirurgija je širši pojem in ne pomeni 
samo kirurške potrditve spola. V resnici 
opravljam veliko različnih operacij. Paci-
enti iščejo pomoč zaradi različnih razlo-
gov, bodisi bolezni, raka, po poškodbah in 
zaradi drugih stanj. Transseksualizem je 
eno od teh stanj, ki človeka žene k iskanju 
rešitev, med katerimi obstajajo tudi kirur-
ške. Iskal sem znanje, ki ga doma nisem 
dobil zlahka, zato sem moral v tujino. 
Spoznal sem profesorja iz Trsta, pristopil 
sem do njega in mu povedal, da me zani-
ma to področje kirurgije. Videl je moje 
navdušenje in me sprejel v svojo ekipo. Z 
njim sem delal sedem let, ob njem sem bil 

pri vsaki operaciji potrditve spola. Znanje 
pa sem dopolnjeval tudi drugod v Italiji, 
Belgiji, na Tajskem in v Srbiji.

Koliko operacij potrditve spola se op-
ravi v Sloveniji vsako leto?
Za menoj jih je okoli dvesto, približno 

150 iz moških genitalij v ženske in 50 iz 
ženskih v moške. Večino sem jih opravil 
v sodelovanju s kliničnim centrom v Tr-
stu in Beogradu. V Sloveniji je bilo pred 
covidom več operacij potrditve spola, po-
tem manj. Rekel bi, da je letno doma in 
v sodelovanju s tujimi centri opravljenih 
do deset takšnih operacij pacientov iz 
Slovenije.

Potrditev spola je dolg proces, ope-
racija je pravzaprav le zadnja postaja. 
Kdaj v procesu spremembe se priklju-
čite vi kirurgi?
To je postopek, ki obsega obsežno 

obravnavo več strokovnjakov. V Slove-
niji deluje interdisciplinarni konzilij za 
potrditev spola, jaz sem član kot urolog 
in kirurg, sestavljajo pa ga še specialisti 
psihiatrije, plastične kirurgije, otorino-
laringologije, ginekologije ter endokri-

nologije, sodelujejo tudi psihologi in lo-
gopedi. Tu ni prostora za napake. Preden 
nekdo pride do nepovratne operacije, ga 
je treba spoznati, potrditi diagnozo tran-
sseksualizma, potem pa mu pomagati v 
času tranzicije. Kako se človek odziva na 
telesne spremembe, spremembe doma, v 
službi, širši okolici, ali ima podporo dru-
žine, sodelavcev in prijateljev. Če tranzi-
cija poteka, kot mora, pridemo do točke, 
ko pacienta lahko operiramo. S soglasjem 
konzilija in predvsem z mnenjem psihi-
atrov se lahko tudi mi lotimo dela. Vse 
skupaj ne traja nekaj mesecev, temveč let.

Se ljudje zavedamo, kako zahtevna in 
dolga je pot potrditve spola?
Moramo se zavedati, kako pogumen 

korak je to. Zanj se odločiš iz obupa in sti-
ske, na tej poti pa lahko ostaneš povsem 
sam. Ko govorim s pacienti, me najbolj 
zanima, kakšno podporo imajo, pred-
vsem družine. Ima pacient koga ob sebi 
ali je popolnoma sam. Kdor ima podporo, 
to lažje preživlja. V naši družbi je vse več 
razumevanja, mlajše generacije to spreje-
majo, seveda pa ljudje ne vedo, kako zah-
tevna in dolga pot je to. Ne moreš kar sto-

Je edini slovenski kirurg, ki opravlja operacije potrditve spola. A preden je sam opravil prvo, 
je mnogo let sodeloval z drugimi kirurgi, s svojimi mentorji v tujini, največkrat v Trstu in 
Beogradu. Z nami je spregovoril o dolgi poti, ki jo prehodi človek, ki se odloči za potrditev 
spola, in poudaril, kako pomembna je v času tranzicije podpora bližnjih.
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Po operaciji povečave penisa 
je kar veliko povpraševanja

intervju

D R .  M I L O Š  P E T R O V I Ć ,  U R O L O G  I N  G E N I TA L N I  K I R U R G

 ❞ Pogosto pacientu rečem, da določene operacije 
ne bom opravil, če presodim, da je tveganje 
preveliko ali da njegovega življenja ne bo 
izboljšala, kakor si sam zamišlja. Predvsem 
kadar so pričakovanja prevelika ali razlogi za 
poseg napačni.
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piti h kirurgu z željo po operaciji in tako 
potrditi spol.

Koliko so povprečno stari pacienti, ki 
jim z operacijo potrdite spol?
Zelo odvisno. Nekateri imajo podporo 

in se zanjo odločijo že zgodaj, nekateri pa 
celo po šestdesetem letu. Največ pacien-
tov pa je starih od 30 do 50 let.

Ali po operaciji ostajate z njimi v sti-
kih?
Ja, ne le jaz, tudi drugi člani konzilija. 

Pot se ne konča ob zadnji operaciji. Tran-
sspolna oseba se mora v času tranzicije 
na novo spoznati in integrirati v družbi, 
ki je lahko zelo kruta, zato potrebuje pod-
poro. Kot kirurg ne gledam samo na to, 
kako sem nekaj zašil, temveč se trudim 

spoznati človeka. Moji pacienti vedo, da 
se lahko name obrnejo kadar koli.

Kako kot kirurg, ki opravlja operacije 
potrditve spola, gledate na stopnjo 
strpnosti v družbi? Zdi se, da po eni 
strani živimo v hiperkorektnih časih, 
ko se človek ne sme pošaliti iz ničesar, 
po drugi strani pa je nestrpnosti vse 
več, nekatere že izbojevane bitke pa 
moramo spet bojevati, ker se zdi, da 
drsimo nazaj v srednji vek …
Nimam predsodkov do ničesar in ni-

kogar, na vse skušam pogledati iz različ-
nih zornih kotov. Ne morem povedati 
bolj preprosto. Tudi v Sloveniji na primer 
nekateri kolegi ne odobravajo splava in 
imajo ugovor vesti. Nočem reči, kaj je 
prav in kaj ni. Menim, da nihče od nas ni 

tako »velik«, da bi lahko o tem sodil. Vsak 
ima lahko ugovor vesti. Vem, kaj mislim 
in kako bi ravnal. Veliko ljudi v zdravni-
ški populaciji ima lahko tudi ugovor vesti 
glede operacije potrditve spola telesno 
zdravega človeka. Tudi pri nas imajo ljud-
je še takšne zadržke, predvsem tisti, ki 
tega ne razumejo.

Ali ob erektilni disfunkciji moški pra-
vočasno poiščejo pomoč? Kaj bi jim vi 
svetovali?
Erektilna disfunkcija lahko pomembno 

vpliva na kakovost življenja moškega in 
tudi partnerice. Lahko je posledica mno-
gih zdravstvenih stanj, od endokrinolo-
ških in žilnih bolezni do rakavih stanj. 
Zelo pogosta je po operaciji raka prostate. 
Če je rehabilitacija erekcije neuspešna, 
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terapija z zdravili in injekcijami pa ne 
deluje, je vgraditev penilne proteze zad-
nja možnost. Pomoč poiščejo predvsem 
mlajši moški, rak prostate namreč doleti 
tudi mlajše od 60 let. Vstavitev penilne 
proteze ni preprosta operacija, je pa lah-
ko rešitev, ki moškega »ozdravi« erektil-
ne disfunkcije. Penilna proteza oponaša 
naravno erekcijo. Ob protezi v penisu v 
mošnjo vgradimo majhno črpalko, v telo 
pa rezervoar s tekočino. Ob stiskanju čr-
palke se penilna proteza napolni s teko-
čino in omogoča vzpostavitev trdnosti v 
penisu. Spolni odnos je tako mogoč. Ko 
se moški po operaciji naučijo ravnati s pe-
nilno protezo, so zelo zadovoljni, niso več 
impotentni, lahko so spet spolno aktivni. 
Svetujem jim, da se pozanimajo o vseh 
možnostih za zdravljenje, saj so na voljo 
zelo učinkovite rešitve za te težave.

Pravite, da vas v kirurgiji navdušuje 
ustvarjanje novega, kako pa gledate 
na estetsko kirurgijo obraza in telesa? 

Nekoč so ljudje skrivali, da so obiskali 
estetskega kirurga, danes ni več tako. 
Kaj opažate vi?
Kar jaz počnem, ni estetska, temveč 

predvsem funkcionalna kirurgija. Res pa 
je, da pri potrditvi spola ne le prilagodi-
mo funkcijo, temveč s spremembo telesa 
omogočimo transspolni osebi poenote-
nje identitete s telesom. Tako ji omogo-
čimo, da polno živi svoje življenje. Če me 
sprašujete o klasični estetski kirurgiji, pa 
nimam preprostega odgovora, to je zelo 
subjektivno. Najbolj pomembno je to, 
kako se nekdo počuti v lastnem telesu. Če 
me pacient vpraša, ali mislim, da je treba 
pri njem opraviti določen kirurški poseg 
za korekcijo videza, je moj odgovor, da je 
edino pomembno, kako se počuti in kaj 
potrebuje. Drug človek težko pove, kaj 
nekdo potrebuje, da se bo v lastnem tele-
su počutil bolje.

Ali opravljate tudi operacije povečave 
penisa?

Da. Po operaciji povečave penisa je 
kar veliko povpraševanja. Če malo pre-
tiravam, pogledam sto moških, na kon-
cu operiram enega. Zakaj? Ker k nam 
pridejo zdravi mladi moški s povprečno 
ali tudi nadpovprečno velikim penisom 
in se zanimajo za njegovo podaljšanje in 
širitev. Imajo pa nerealna pričakovanja, 
vzgib za povpraševanje je napačen. Če 
ima nekdo normalno velik penis in bi 
imel rad nekaj centimetrov daljšega, to 
velikokrat ni mogoče, operacija pa bi z 
morebitnimi zapleti lahko temu človeku 
povzročila več škode kot koristi. Morda 
z rezultatom preprosto ne bi bil zado-
voljen. Ko jim predstavimo realnost in 
tveganja takšnega posega, se večina za 
to ne odloči. Drugače pa je seveda, če k 
nam pride pacient, ki mu podpovpreč-
no velik penis povzroča velike stiske v 
življenju, ker ne more navezovati novih 
stikov, ne more vzdrževati intimnih 
razmerij in podobno. Takšnemu skuša-
mo pomagati, kakor le lahko, tudi sam 
pri tem nimam zadržkov. Zdravi posa-
mezniki, ki si želijo le biti »bolj moški«, 
pa morajo vedeti, da z nekaj centimetri 
več to ne bodo.

Torej vi zagovarjate to, da mora kirurg 
kdaj reči tudi ne?
Da, pogosto pacientu rečem, da dolo-

čene operacije ne bom opravil, če pre-
sodim, da je tveganje preveliko ali da ta 
poseg njegovega življenja ne bo izboljšal, 
kakor si sam zamišlja. Predvsem kadar so 
pričakovanja prevelika ali pa so razlogi za 
poseg napačni.

Kaj je tisto, kar človeka s povprečno 
velikim penisom vodi, da bi si ga pove-
čal za nekaj centimetrov? Enaka stvar, 
ki lepo žensko vodi, da si vbrizga pol-
nilo v ustnice?
Vse je odvisno od prioritet, ki jih ima 

človek v življenju. Kaj žene ljudi? To je 
seveda zelo subjektivno. Verjetno to, da 
bi se počutili dobro v svojem telesu, v 
kirurškem posegu pa vidijo to rešitev. 
Pri tem je treba dobro presoditi o tvega-
njih in smiselnosti takšnih posegov. Ne 
pravim, da estetska kirurgija ni rešitev. 
Velikokrat lahko pomembno izboljša 
kakovost življenja. Narava posameznih 
estetskih posegov je lahko zelo različna, 
pogosto je operacija tudi povsem upra-
vičena.

 ❞ Tudi v Sloveniji nekateri kolegi ne odobravajo 
splava in imajo ugovor vesti. Nočem reči, kaj 
je prav in kaj ni. Menim, da nihče od nas ni 
tako »velik«, da bi lahko o tem sodil. Vsak ima 
lahko ugovor vesti. Vem, kaj jaz mislim in kako 
bi ravnal. Veliko ljudi v zdravniški populaciji 
ima lahko tudi ugovor vesti glede operacije 
potrditve spola telesno zdravega človeka.
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Epidemija koronavirusa je razgalila 
težave našega zdravstva, mnogo lju-
di nima osebnega zdravnika ali pa do 
njega ne morejo priti. Kako gledate na 
to problematiko?
To je res zelo velika težava. Povečale so 

se potrebe zdravljenja bolnikov s koro-
navirusom, osebja ni dovolj, da bi hkrati 
enako dobro poskrbeli za vse. Pacienti 
ne morejo do zdravnikov, zdravniki so 
preobremenjeni in izčrpani od dela. Ko-
rona je vplivala na zdravstvo globalno, 
ne le pri nas. Mi se trudimo narediti vse, 
kar lahko. Verjamem, da velika večina 
zdravnikov da od sebe vse. V času koro-
navirusa imajo prednost nujne operacije, 
za manj nujne pa ni časa ali prostora. 
Prednost imajo bolniki z rakom in hu-
dimi funkcionalnimi težavami, ki jih ni 
mogoče odložiti. To je resničnost tega 
trenutka.

Katere vrednote vas vodijo pri delu in 
v življenju?
Življenje in kirurgija sta neločljivo 

prepletena. Odgovornost je vrednota, ki 
bi jo izpostavil kot prvo. Odgovornost 
do pacienta. Po operaciji velikokrat sam 
pokličem svoje paciente, da izvem, kako 
so, zlasti po bolj zahtevnih operacijah. 
Sem pa tudi zelo previden in natančen.

Pravite, da navdih za delo in sprostitev 
najdete v umetnosti, tudi fotografira-
te. Lahko o tem poveste še kaj več?
Moja velika strast je fotografija, ves 

čas imam fotoaparat pri sebi. Tudi svoje 
delo rad fotografiram. Najraje pa ljudi. 
Zanimajo me, njihov slog življenja, izrazi, 
čustva. In seveda družina in otroci, to mi 
daje največ veselja. Tu najdem sprostitev. 
Imam pa zares srečo, da sem lahko krea-
tiven tudi pri svojem delu, a da lahko to 
delam, sem moral vložiti resnično veliko 
truda. Nisem vedel, ali mi bo uspelo v 
Sloveniji delati nekaj tako neobičajnega, 
kot je potrditev spola. A sem bil vztrajen, 
nobena ovira me ni ustavila. Veliko ljudi 
sem moral prepričati o svojem znanju. 
Večkrat sem moral izpostaviti bistvo pro-
blematike transseksualizma in na tak na-
čin sem predstavil potrebo po izvajanju te 
kirurgije. Danes to s strastjo delam. Ved-
no sem imel idole v kirurgiji, tudi kakšno 
fotografijo sem imel zalepljeno v omari-
ci za motivacijo. (nasmeh) Ko govorim o 
idolih, pa ne mislim samo na njihovo delo 

v kirurgiji, zanima me, kako živijo oziro-
ma so živeli, njihov odnos do ljudi. Ko be-
reš knjige, v njih piše veliko o njihovih iz-
jemnih dosežkih, operativnih postopkih, 
redkeje pa o tem, kako ti kirurgi živijo. 
No, mene je to vedno zanimalo.

In, kaj ste odkrili, kako živijo?
Veliko je samodokazovanja, tekmova-

nja, zavisti. Življenje kirurga je velikokrat 
solistična igra. Redkokdaj je tvoj sode-
lavec tudi tvoj prijatelj. Predvsem ko gre 
kaj narobe, pogosto ostaneš sam. A če si 
previden, se to zgodi redko. Ko enkrat 
operiraš pacienta, je za vedno tvoj, zanj 
moraš poskrbeti. Tudi če nisi razpisan za 
dežurstvo, greš od doma v službo in mu 
pomagaš. To je hkrati blagoslov in prek-
letstvo, saj ko te pacient potrebuje, je vse 
drugo, celo tvoje življenje, na drugem tiru. 
A dobro delo in boljše življenje pacienta 
velikokrat odtehtata, na tej poti je tudi 
veliko zadovoljstva, ki je plod dobrih del.

Kirurg zdravi, popravi, spremeni, vrne 
v življenje. Mora biti dovolj pogumen 
in samozavesten, da s skalpelom za-
reže v sočloveka. Se vsak kirurg zato 
kdaj sreča z božjim sindromom? Ste se 
tudi vi?
Najprej smo ljudje, potem smo zdrav-

niki. Nimam božjega sindroma, nikoli ga 
nisem imel. Zadovoljen sem, če mi uspe 
nekaj narediti dobro, predvsem pa, če je 
pacient zadovoljen. Nisem edini, ki to 
dela, tega se zavedam. Preden sem opra-
vil svojo prvo operacijo potrditve spola, 
je minilo deset let, ki sem jih preživel v 
operacijski dvorani z drugimi bolj izkuše-
nimi kirurgi. Sem previden in premišljen 
kirurg, ker vem, kaj vse gre lahko narobe. 
Zato kirurgijo zelo spoštujem. Nočem 
trofej, hočem zadovoljne paciente. Se-
veda so »velike operacije« izziv, a nisem 
kirurg, ki bi ga zanimalo samo to, trudim 
se, da pomagam vsakomur, ki stopi skozi 
vrata moje ambulante.

S pacientko po potrditvi spola

 ❞ Moramo se zavedati, kako pogumen korak je 
to. Zanj se odločiš iz obupa in stiske, na tej poti 
pa lahko ostaneš povsem sam. Ko govorim s 
pacienti, me najbolj zanima, kakšno podporo 
imajo, predvsem družine. Ima pacient koga ob 
sebi ali je povsem sam? Kdor ima podporo, to 
lažje preživlja.


