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Fact Sheet - Turkish

KISIRLAŞTIRMA AMELİYATI
Vasectomy

Kısırlaştırma Ameliyatı Nedir?

İş Görmezse Ne Olacak?

Kısırlaştırma Ameliyatı, bir kadını gebe bırakamamaları için
erkeklerin olduğu bir ameliyattır. Kalıcı bir doğum kontrol şeklidir.

Her 500-1,000 kısırlaştırma ameliyatından yaklaşık biri başarısız
olabilir ve erkek üretken kalabilir veya yeniden üretken hale
gelebilir. Bu normalde ameliyattan üç ay sonraki testte ortaya
çıkar ama her zaman da olabilir.

Kısırlaştırma Ameliyatı Nasıl İş Görür?
Spermin hayalardan (yumurtalıklar) meniye gitmesini önler. Menide
sperm yoksa bir kadın gebe kalamaz. Erkeğin cinsel ilişkiden zevk
alma veya boşalma yeteneğini etkilemez.

Kısırlaştırma Ameliyatı Tersine Döndürülebilir Mi?

Kısırlaştırma ameliyatı çok iyi iş görür. Yüzde 99 oranından daha
fazla etkilidir.

Kısırlaştırma ameliyatı kimi zaman tersine döndürülebilir ama
ameliyat başarılı olsa bile erkeğin bir çocuk doğurtabileceğine
dair güvencesi yoktur. Erkek gelecekte bir çocuk doğurtmayı
isteyebileceğini düşünüyorsa, kısırlaştırma ameliyatı
yaptırmamalıdır.

Kısırlaştırma Ameliyatı Olduğunuzda Ne Olur?

Kısırlaştırma Ameliyatını Nasıl Olabilirsiniz?

Kısırlaştırma ameliyatı, 20-40 dakika süren basit bir ameliyattır.
Genellikle uyuşturma veya lokal anestezi altında yapılır, ama genel
anestezi altında da yapılabilir. Doktor erkeğin erbezi torbasının
önünde küçük bir yer açar ve spermi taşıyan tüplerin uçlarını kesip
kapatır. Erbezi torbasının önündeki kesik bir dikişle veya cildin
kenarlarının bastırılmasıyla kapatılır.
Ameliyattan sonra erkekten iki saate yakın bir süre merkezde
beklemesi istenebilir. Herhangi bir ağrıyı geçirmek için ağrı kesiciler
ve destekleyici dar iç çamaşır yararlı olabilir.

Kısırlaştırma ameliyatı için havale bir yerel doktor veya Aile
Planlaması kliniği aracılığıyla düzenlenebilir. Erkeğin, kısırlaştırma
için eşinden izin alması gerekmez.

Ne Kadar İyi İş Görür?

Daha Fazla Bilgi İçin
• Aile Planlaması NSW Konuşma Hattı ile 1300 658 886’dan ilişkiye
geçebilir veya şu siteye girebilirsiniz www.fpnsw.org.au/talkline
• NRS (İşitme engelliler için) 133 677
• Veya en yakın Aile Planlaması kliniğinizi ziyaret edin

Kısırlaştırma Ameliyatından Sonra
Erken birkaç gün dinlenmeli ve herhangi bir ağır bedensel
egzersizden bir hafta kaçınmalıdır. Ne zaman duş veya banyo
yapabileceğini, pansumanın ne zaman alınacağını ve ne zaman
cinsel ilişkide bulunabileceğini doktor ona söyleyecektir.

Ne Zaman Etkili Olacaktır?
Ameliyattan bir süre sonraya kadar erkeğin spermi olacaktır.
Temizlenmek için 20 kadar boşalma gerekebilir. Ameliyattan iki
ay sonra test için kendi menisini patoloji laboratuvarına götürmek
zorundadır. Testler menisinde sperm kalmadığını gösterene kadar,
örneğin prezervatif gibi başka tür bir doğum kontrol yöntemi
gerekecektir.

Yan Etkileri Var Mıdır?
Ameliyattan sonra birkaç gün süren hafif bir ağrı, şişkinlik ve
morarma olabilir. Ciddi yan etkiler çok nadirdir.
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VASECTOMY

What Is A Vasectomy?

Are There Any Side Effects?

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

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

How Does A Vasectomy Work?

What If It Doesn’t 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.

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.

How Well Does It Work?

Can A Vasectomy Be Reversed?

A vasectomy works very well. It is more than 99% effective.

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.

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.

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

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.

• Contact the Family Planning NSW Talkline on
1300 658 886 or go to www.fpnsw.org.au/talkline

After The Vasectomy

• Or visit your nearest Family Planning clinic

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.

• NRS (for deaf) 133 677
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When Will It Be Effective?

purposes only. Family Planning NSW has taken every care to ensure that

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.

the information is accurate and up-to-date at the time of publication.
Individuals concerned about any personal reproductive or sexual
health issue are encouraged to seek advice and assistance from their
health care provider or visit an Family Planning NSW clinic.
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