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اطالعات موجود در این برگه اطالع رسانی فقط جهت اهداف آموزشی فراهم شده است. اف ان پی ان اس دابلیو تمام دقت خود را کرده که اطالعات موجود در 
زمان انتشار، صحیح و به روز رسانده شده باشد. از افرادی که نگران مشکالت جنسی و تولید مثلی شخصی هستند دعوت می شود که از ارایه دهنده مراقبتهای 

پزشکی یا کلینیک فامیلی پلنینگ مشورت خواسته و یا یاری بطلبند.
بازنگری: ژوئن ۲۰۱۴ \ اف پی ان اس دابلیو    ۰۶\۱۴

www.fpnsw.org.au | talkline 1300 658 886 | کتابفروشی
clinical services & information )خدمات کلینیکی و اطالعات(  |  education & training )آموزش و تربیت(

research )تحقیق(  |  international development )توسعه بین المللی(
سازمان برنامه ریزی خانواده )فامیلی پلنینگ( ایالت نیو ساوث ولز یک سازمان غیر انتفاعی است که توسط وزارت بهداشت ایالت نیو ساوث ولز کمک مالی می شود.

وازکتومی چیست؟
زنان  نتوانند  تا  دهند  می  انجام  مردان  که  است  عملی  وازکتومی 

است. دایمی  جلوگیری  نوعی  کنند.  باردار  را 

وازکتومی چگونه عمل می کند؟
اسپرم  منی  در  اگر  منی می شود.  به  ها  بیضه  از  ها  اسپرم  انتقال  مانع 
موجود نباشد، زن باردار نمی شود. البته لذت مرد و انزال وی را تغییری 

نمی دهد.

چقدر خوب کار می کند؟
وازکتومی خیلی خوب کار می کند. بیشتر از ۹۹٪ موثر است.

وقتی وازکتومی می شوید چه اتفاقی می افتد؟
وازکتومی عمل ساده ای است که حدود ۲۰ تا ۴۰ دقیقه طول می کشد. 
بی  تحت  اما  شود  می  انجام  موضعی  بی حسی  یا  تسکین  تحت  معموال 
کیسه  جلوی  کوچکی  برش  دکتر  است.  پذیر  انجام  هم  عمومی  هوشی 
بیضه های مرد انجام داده و لوله هایی را که اسپرم را انتقال می دهند 
با به هم  یا  یا بخیه می خورد و  بندد. برش کیسه بیضه ها  بریده و می 

فشار آوردن لبه پوست به هم می چسبند.
بعد از عمل، از مرد خواسته می شود که به مدت دو ساعت در مرکز 
به درمان درد  بماند. قرص مسکن و شورت مخصوص چسبان محافظ 

کمک می کند. 

بعد از وازکتومی
به مدت یک  فیزیکی  تمرینات  از  استراحت کرده و  باید چند روز  مرد 
هفته بپرهیزد. دکتر به وی می گوید که چه زمانی دوش بگیرد یا حمام 
دوباره  را  سکس  تواند  می  کی  و  بردارد  آنرا  بانداژ  زمانی  چه  و  کند 

آغاز کند.

 آیا موثر است؟
چند وقت بعد از عمل مرد هنوز اسپرم خواهد داشت. ممکن است تا ۲۰ 
بار آب منی وی خارج شود هم اسپرم داشته باشد. دو ماه بعد از عمل 
و  ببرد  تست  برای  پاتولوژی  آزمایشگاه  به  را  منی خود  آب  نمونه  باید 
نوعی  از  باید  ندارد،  وجود  اسپرمی  هیچ  دهد  نشان  تست  که  زمانی  تا 

جلوگیری کننده مثل کاندوم استفاده کند.

آیا عوارض جانبی دارد؟
ممکن است کمی درد، ورم و کبودی تا چند روز پس از عمل داشته باشد. 

عوارض جانبی جدی، نادر هستند.

اگر کار نکرد چه؟
یک در ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ وازکتومی جواب نداده و مرد هنوز هم بارور مانده 
و می تواند دوباره باروری کند. معموال این توسط تست تا ماه سوم بعد از 

عمل نشان داده می شود اما هر موقع امکان دارد.

آیا وازکتومی معکوس می شود؟
بعضی مواقع وازکتومی معکوس می شود ولی حتی اگر عمل موفقیت آمیز 
هم باشد تضمینی برای پدر شدن مرد وجود ندارد. اگر مرد فکر می کند 

که ممکن است بخواهد در آینده بچه دار شود بهتر است وازکتومی نکند.

وازکتومی را چگونه انجام می دهید؟
معرفی جهت وازکتومی از طریق دکتر یا کلینیک فامیلی پلنینگ امکان 

پذیر است. مرد نیازی به اجازه از همسرش برای وازکتومی ندارد.

جهت اطالعات بیشتر
 با خط تلفن فامیلی پلنینگ ایالت نیو ساوث ولز 	 
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VASECTOMY

What Is A Vasectomy?
A vasectomy is an operation that men can have so that 
they cannot make a woman pregnant. It is a permanent 
form of contraception.

How Does A Vasectomy Work?
It prevents sperm from travelling out of the testes (balls) 
and into the semen. If there are no sperm in the semen, 
a woman cannot become pregnant. It does not change a 
man’s ability to enjoy sex or to ejaculate.

How Well Does It Work?
A vasectomy works very well. It is more than 99% effective.

What Happens When You Have A 
Vasectomy?
A vasectomy is a simple operation that takes about 
20-40 minutes. It is usually done under sedation or a 
local anaesthetic, but it can be done under a general 
anaesthetic. The doctor makes a small opening in the front 
of the man’s scrotum, and cuts and seals the ends of the 
tubes that carry the sperm. The opening in the scrotum is 
closed with a stitch or by pressing the skin edges together.

After the operation, the man may be asked to wait at the 
centre for up to two hours. Pain-killing medication and 
tight-fitting supportive underpants can help relieve any 
soreness.

After The Vasectomy
The man should rest for a few days and avoid any heavy 
physical exercise for one week. The doctor will tell him 
when he can shower or bathe, when to remove the 
dressing, and when he can have sexual intercourse again.

When Will It Be Effective?
A man will still have sperm for some time after the operation. 
It may take as many as 20 ejaculations to clear. He has to 
take a sample of his semen to a pathology laboratory for 
testing two months after the operation. He will need to 
use another form of contraception, e.g. condoms, until 
tests show his semen has no sperm in it.

Are There Any Side Effects?
There may be slight soreness, swelling and bruising that 
lasts for a few days after the operation. Serious side effects 
are rare.

What If It Doesn’t Work?
About one in every 500-1,000 Vasectomies fail and the 
man may stay fertile or become fertile again. Normally this 
is picked up in the tests three months after the operation, 
but it can happen at any time.

Can A Vasectomy Be Reversed?
Sometimes a vasectomy can be reversed but even if the 
operation is successful, there is no guarantee that the man 
will then be able to father a child. If a man thinks there is 
any chance he may want to father children in the future he 
should not have a vasectomy.

How Do You Get A Vasectomy?
A vasectomy referral can be arranged through a local 
doctor or Family Planning clinic. A man does not need 
permission from his partner to have a vasectomy.

For Further Information
•  Contact the Family Planning NSW Talkline on  

1300 658 886 or go to www.fpnsw.org.au/talkline

• NRS (for deaf) 133 677

• Or visit your nearest Family Planning clinic
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