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مقدمه:

بر اساس مصوبه کنفرانس بین المللي جمعیت و توسعه )قاهره 
1994(، دولت ها باید مشارکت مساوي زنان و مردان را در تمام 
مسئولیت هاي خانوادگي، از جمله سالمت باروری تشویق و ترویج 

نمایند.
برنامه های گسترده ای در راستای سالمت باروری در جمهوری 
از  ایران تدارک دیده شده که برنامه های تنظیم خانواده  اسالمی 
موفقترین آن ها بوده است . در این برنامه بررسي هاي انجام شده 
از  )بعنوان یکي  وازکتومي  از روش  استفاده  نشان مي دهد میزان 
شاخص هاي مشارکت مردان در تنظیم خانواده( در بین روش هاي 
پیشگیري از بارداري از 0.9 % در سال 1371 به 3% در سال 1384 
)تحقیق IMES( رسیده که خود گواهي بر افزایش مشارکت مردان 
در برنامه  تنظیم خانواده است. با توجه به اثربخشي باال، سادگي 
کم،  بسیار  عوارض  و  جراحي  تیغ  از  استفاده  عدم  عمل،  شیوه 
وازکتومي روشي قابل توجه براي مدیران برنامه هاي تنظیم خانواده 

سراسر جهان است. 
در سراسر کشور بیش از 400 پزشک آموزش دیده، پس از 
دریافت گواهي پایان دوره از مربیان ارشد وازکتومي، مشغول ارایه 
خدمت وازکتومي بدون تیغ جراحي مي باشند . با توجه به تقاضاي 
به  پاسخگویي  به  نیاز  خدمت،  این  دریافت  براي  جامعه  فزاینده 
نگراني ها، باورها و سواالت شایع مراجعین بشدت جلوه گر شد. در 
این راستا اداره تنظیم خانواده و جمعیت اقدام به جمع آوري نظرات و 
دیدگاه ها، شایعات، باورهاي غلط و سواالت رایج مرتبط با وازکتومي 
از طریق کارشناسان شاغل در شبکه هاي بهداشتي درماني کشور 
نمود. سپس کلیه باورهاي نادرست و سواالت دریافت شده تحت 
سرفصل هاي مرتبط دسته بندي شده و طي نشستي دو روزه )4-5 
اسفندماه 1387( با مربیان ارشد وازکتومي و مربیان ارشد مشاوره 
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تنظیم خانواده سراسر کشور به بحث و پاسخگویي گذاشته شد. 
کتاب پیش رو حاصل نشست فوق الذکر است که امید است منظري 
جدید از این روش پیشگیري از بارداري را براي ارایه دهندگان و 
همچنین گیرندگان خدمت ایجاد نموده تا این مسیر بیش از پیش  

هموار گردد. 
جا دارد از حمایت های معاونت محترم سالمت و همه همکاران 
تنظیم خانواده، بویژه جناب آقاي دکتر محمد اسالمي رییس محترم 
اداره تنظیم خانواده و جمعیت و همچنین همه مربیان محترم ارشد 
وازکتومي و مربیان ارشد مشاوره تنظیم خانواده بخاطر همفکري 
و ارایه ابتکار عمل براي تهیه این کتاب تشکر و قدرداني نمایم. 
همچنین مراتب تشکر و قدرداني خویش را از کلیه مسئولین محترم 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني 

تبریز به جهت  فراهم آوردن فضای این نشست ابراز مي دارم.

دكترمحمداميراميرخاني
مدیركلسالمتجمعيت؛خانوادهومدارس



مقدمهریيسادارهتنظيمخانوادهوجمعيت:

هر جامعه و کشوری از فرهنگ، اعتقادات و باورهای خاص خود 
برخوردار است. موارد یادشده همواره بر همه جوانب زندگی افراد 
یک جامعه، از جمله رفتار مربوط به سالمت تاثیر می گذارند. بنابراین 
مدیران، کارشناسان و مروجان برنامه های سالمت در هر جامعه و 

کشوری با اینگونه موارد روبرو خواهند بود.
این باورها و اعتقادات می تواند آثاری متفاوت در جامعه ایجاد 
نمایند. در برخی موارد این باورها باعث تشویق مردم به روی آوردن 
در  می نمایند  ایجاد  را  مثبت  تاثیری  و  بوده  خدمات سالمت  به 
حالی که در برخی موارد می توانند اثر منفی بر رویکرد جامعه در 
قبال مقوله های سالمت را به دنبال داشته باشند. بدیهی است در 
موارد با تاثیر مثبت می توان از این باورها و اعتقادات برای ترویج هر 
چه بیشتر رویکردهای سالمت کمک گرفت و لیکن در رویارویی با 
موارد منفی باید به دنبال راهکار و رویکردی برای تغییر و اصالح 
باورها بود. یکی از مهمترین مداخله هایی که می تواند تغییر و اصالح 
باورها و رفتار ها را به دنبال داشته باشد، افزایش سطح آگاهی جامعه 

در راستای اصالح باورهای نادرست است.
باورها و پرسش های گوناگونی در جامعه در ارتباط با برنامه 
تنظیم خانواده و روش های مختلف پیشگیری از بارداری وجود دارد. 
افزایش آگاهی جامعه نسبت به این باورها و پرسش ها، قطعا سبب 
رویکرد بهتر آنان به خدمات شده و نیاز برآورده نشده به خدمات 

تنظیم خانواده را کاهش خواهد داد.
با جمع آوری  اداره تنظیم خانواده و جمعیت  در این راستا، 
باورها و سوال های مربوط به روش های مختلف پیشگیری از بارداری 
از سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، در گام اول نسبت 
9به دسته بندی و سپس نسبت به تدوین جواب های مناسب برای این 
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سوال ها و باورها اقدام نموده است.
اولین روش پیشگیری از بارداری که در این راستا مورد توجه 
راستا  این  بود. در  تیغ جراحی  بدون  وازکتومی  قرار گرفته، روش 
مربیان  از  متشکل  روزه  دو  کارگاه  یک   1387 سال  اسفند  در 
ارشد NSV سراسر کشور، مربیان ارشد مشاوره تنظیم خانواده و 
کارشناسان اداره تنظیم خانواده و جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز و با همکاری صمیمانه معاونت 
بهداشتی و گروه سالمت خانواده آن دانشگاه برگزار شد. کتابی که 
هم اکنون در اختیار شما است، حاصل این نشست دو روزه است 
که در اختیار همه ارایه کنندگان خدمات تنظیم خانواده در سراسر 

کشور قرار خواهد گرفت. 
راستای  در  گامی هرچند کوچک  کتاب،  این  که  است  امید 

ارتقای فرهنگ و شاخص های سالمت در کشور عزیزمان باشد.
      
دكترمحمداسالمی
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وازكتوميورفتارجنسي

قدرتمردانگيبعدازوازكتوميبهمروركاهشميیابد.
پاسخ: خیر. عمل وازکتومي تاثیري بر قواي مردانه ندارد. این 
عمل با اخته شدن متفاوت است، زیرا این عمل به هیچ عنوان بر 
عملکرد هورموني فرد تاثیري نداشته و فرد بعد از عمل مي تواند 

فعالیت هاي جنسی خود را مانند گذشته ادامه دهد.

انجاموازكتوميموجبكاهشلذتجنسيدرمردان
ميشود.

پاسخ: خیر. عمل وازکتومي تاثیري بر روي لذت جنسي فرد 
عمل شده ندارد. حتي با بر طرف کردن نگراني از حاملگي ناخواسته 

مي تواند باعث بهبود لذت جنسي گردد.

وازكتوميباعثتاخيردرانزالميگردد.
پاسخ: خیر. وازکتومي تاثیر قابل توجهي در مدت زمان تماس 
جنسی ایجاد نمي کند. اگر یکي از اهداف شما از انتخاب این روش 
زیاد شدن مدت تماس جنسی است، بهتر است که یک بار دیگر 
به تصمیم خود فکر کنید. در واقع وازکتومی فقط باعث می شود 
که مایع منی مرد بدون اسپرم باشد و پس از وازکتومی هیچ تغییر 
صورت  انزال  زمان  شدن  کوتاه  یا  شدن  طوالنی  مانند  دیگري 
نمي گیرد. البته وازکتومي مي تواند بصورت غیرمستقیم و با کمتر 
کردن نگرانی های ناشي از وقوع حاملگي ناخواسته باعث بیشتر شدن 
تعداد تماس های جنسی و به دنبال آن بهبود کیفیت تماس جنسی 

شود.
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بعدازوازكتوميحالتنعوظبرايمردایجادنخواهدشد
واصطالحاميگویندازمرديميافتد.

پاسخ: باید توجه داشت که یک عمل جنسي طبیعي نیازمند 
سالمت دستگاه تناسلي و روحي رواني فرد است. وازکتومی ارتباطی 
با این دو مسئله نداشته و هیچگونه اختاللي در سالمت این دو 
قسمت بوجود نمی آورد. با توجه به روند نعوظ، وازکتومي نمي تواند 

اختاللي در این روند ایجاد نماید.

بعدازوازكتوميدیگرانزالدرمردانروينميدهد.
پاسخ: خیر زیرا نطفه ها تنها 2-1% حجم مایع مني را تشکیل 
مي دهند. بعد از وازکتومي فقط جلوي ورود نطفه بداخل مایع مني 
ایجاد  انزال  یا کیفیت  گرفته مي شود و هیچ تغییري در حجم 
نمي شود. در واقع مایع مني مثل یک استخر پر از ماهي است که 
در وازکتومي فقط ماهي ها از استخر خارج می شوند و آب و کاشي و 

سرامیک استخر سر جایش باقي مي ماند.

وازكتوميباعثازبينرفتنصفاتمردانهميشود.
پاسخ: خیر. صفت های مردانه وابسته به هورمون هاي جنسي 
مردانه است که از بیضه ها ترشح مي شوند. باتوجه به اینکه بیضه ها 
در وازکتومي دست نخورده باقي مي مانند، هورمون های مردانه مانند 
قبل از بیضه ها ترشح می شوند و صفت های مردانه پابرجا خواهند 

بود.

وازكتوميحالتهايزنانهدرآقایانایجادميكند.
پاسخ: خیر. وازکتومی و اخته شدن دو کار کامال متفاوت هستند. 
حالت ها و رفتار مردانه آقایان وابسته به هورمون های مردانه است که 
با وازکتومی هیچ تغییري در آن ها ایجاد نمي شود و بنابراین حالت های 

مردانه در آقایان بعد از وازکتومی مانند گذشته ادامه می یابد.

مرديكهوازكتوميكنددیگرمردنيست.
ندارد.  مردانه  صفات  روي  اثري  هیچ  وازکتومي  عمل  پاسخ: 
اگر منظور از مرد بودن بچه دار شدن باشد، طبیعي است که فرد 
وازکتومی شده دیگر بچه دار نمي شود. ولی اگر منظور از مردانگی 
سایر موارد است، پس از وازکتومی هیچ تغییری در این مشخصات 

بوجود نخواهد آمد.



وازكتوميوزندگیعادی

بعدازانجامعملوازكتومينيازبهاستراحتطوالني
مدتميباشد.

پاسخ: خیر. فرد وازکتومی شده فقط احتیاج به یک شبانه روز 
استراحت دارد و باید به مدت یک هفته نیز از انجام کارهاي سنگین 
بدني پرهیز کند. پس از یک هفته انجام کلیه فعالیت هاي روزمره 

بال مانع است.

وازكتوميرويشغلفردتاثيرميگذارد.
پاسخ: خیر. وازکتومی هیچ تغییری در توانایی های جسمی فرد 
انجام کارهاي  از  بوجود نمی آورد. به استثناي استراحت و پرهیز 
سنگین بمدت یک هفته، انجام هرگونه فعالیت شغلی برای فرد 

وازکتومی شده بال مانع است.

انجامكارسنگينموجببازشدنلولههاميشود.
پاسخ: خیر. توصیه به محدودیت انجام کار سنگین در هفته اول 
بعد از عمل تنها بمنظور پیشگیري از بروز درد و خونریزي احتمالي 
است. انجام کار سنگین در هر زماني پس از عمل هیچ ارتباطي یا 

اثري بر باز شدن لوله   ها ندارد.

وازكتوميباعثدلسرديمردبهزنوزندگيميشود.
پاسخ: خیر. وازکتومی مانند هر روش دیگر پیشگیری از بارداری، 
داوطلب  اگر  می کند.  جلوگیری  ناخواسته  بارداری های  از  فقط 
وازکتومي این روش را با آگاهي، مشورت و رضایت کامل خودش و 
همسرش برای هدف تنظیم خانواده انتخاب کرده باشد مطلقا چنین 

مشکلی بوجود نخواهد آمد.

انجاموازكتوميباعثطردشدنفردازسويجامعه
ميشود.

پاسخ: خیر. باید به این مسئله دقت کرد که انجام وازکتومی 
محرمانه  بصورت  شده  وازکتومی  افراد  پرونده  و  بوده  محرمانه 
بیان  در  شده  وازکتومی  فرد  که  است  بدیهی  می شود.  نگهداری 
اینکه از چه روش پیشگیری از بارداری استفاده می کند آزاد است، 
ولی از نظر سیستم ارایه خدمت، استفاده افراد از روش های مختلف 
پیشگیری از بارداری کامال محرمانه است. همچنین باید به یاد داشت 
21که اگر وازکتومي مثل بقیه روش هاي پیشگیري از بارداري با آگاهي 



و رضایت زوجین انتخاب شده باشد، هیچگاه باعث طرد شدن فرد از 
سوي جامعه و مختل شدن روابط اجتماعي فرد نخواهد شد.

بعلتاطميناناینروشاحتمالخيانتآقایاننسبت
بههمسرانخودافزایشميیابد.

پاسخ: خیر. خیانت آقایان نسبت به همسران خود به عوامل 
دیگري همچون مسائل تربیتي، اخالقي و عقیدتي فرد بستگي دارد. 
انجام دادن یا انجام ندادن وازکتومي باعث پایبندي بیشتر یا کمتر 
نسبت به همسران نخواهد شد. ضمن اینکه تاکید مي نماییم که 

براي انتخاب این روش ثبات و تفاهم در زندگي الزامي است.

وازكتوميدخالتدركارخدااست.
شرایط  که  است  داده  اختیار  انسان  به  خداوند  خیر.  پاسخ: 
محیطي و طبیعي اطراف خود را بر اساس مصالح خود و جامعه، 
پس از تعقل و تفکر و به شرط نداشتن منع شرعي تغییر دهد. با 
توجه به اینکه مراجع محترم تقلید این عمل را مجاز دانسته اند، 

نمی توان این عمل را دخالت در کار خدا دانست.

وازكتوميچوندرحضوردیگرانانجامميشودزشتو
ناپسندبودهوازنظرشرعياشكالدارد.

پاسخ: خیر. وازکتومي صرفا توسط پزشک مرد و دستیار مرد 
وي انجام مي شود و تمام شئونات داوطلب از جمله محرمانه بودن در 

روند انجام کار حفظ مي گردد.

مرديكهوازكتوميميكندمحبوببهحسابنميآید.
به  و  است  محرمانه  وازکتومی  روش  از  استفاده  خیر.  پاسخ: 
دیگران آگاهی داده نمی شود تا اینکه بتواند باعث محبوبیت یا عدم 
محبوبیت فرد گردد. در چارچوب خانواده نیز به نظر می رسد که با 
توجه به اینکه مرد با انتخاب روش وازکتومي در امر تنظیم خانواده 
مشارکت مي کند و مسئولیت مي پذیرد، ممکن است باعث محبوبیت 

بیشتری برای او در خانواده اش شود.
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وازكتوميوسالمتيفرد

وازكتوميباعثضعيفشدنچشممردانميشود.
پاسخ: خیر. در وازکتومي فقط راه ورود اسپرم ها به مایع منی 
بسته می شود. در نتیجه ضعیف شدن چشم ارتباطي به این روش 
ندارد. البته باید به یاد داشت که با گذشت زمان تمام انسان ها دچار 
پیر چشمي و ضعف چشم مي شوند. بسیاري از انسان ها نیز به دالیل 
ارثي دچار ضعف چشم هستند و در هر  حال انجام وازکتومی برای 

چشم مشکلی را بوجود نمی آورد.

وازكتوميیکنقصعضوبرايآقایانميباشد.
پاسخ: خیر. وازکتومي تنها راه ورود اسپرم ها به مایع مني را 
مي بندد ودر هیچ عملکرد بدني اختاللي ایجاد نمي کند. با توجه به 
اینکه این روش آگاهانه و آزادانه توسط فرد انتخاب شده ودر صورت 
تمایل با شانس باالیی برگشت پذیر نیز مي باشد، بنابراین نمی توان 

آن را نقص عضو به حساب آورد.

وازكتوميدربعضيمردانبيماريهايعصبي،روحيو
روانيوافسردگيبوجودميآورد.

پاسخ: خیر. یکی از مواردی که در مشاوره وازکتومی باید به 
آن دقت شود این است که داوطلبین وازکتومی باید از وضعیت با 
ثبات عصبی، روحی و روانی برخوردار باشند. اگر انتخاب این روش 
ناآگاهانه و بدون مشاوره جامع و کامل باشد، ممکن است باعث 
اختالالت روحی، روانی و افسردگی گردد. این مسئله تاکیدي بر 

لزوم مشاوره دقیق است.

وازكتوميباعثچاقيشدیدميشود.
پاسخ: خیر. آنچه که باعث چاقی حیوانات می شود، اخته شدن 
است. وازکتومی هیچ ارتباط و شباهتی با اخته شدن ندارد. مهمترین 
عواملی که باعث چاقی انسان می شوند عبارتند از: مشخصه های ارثی، 
پرخوري، افزایش سن و اختالالت غددي که هیچکدام با وازکتومي 
مرتبط نمي باشند. از آنجاییکه فرد پس از وازکتومي احساس آرامش 
و امنیت بیشتري نسبت به قبل دارد، ممکن است اشتهای او بیشتر 
شده و چاقي مختصر در فرد ایجاد شود که این مسئله نیز به سادگی 

توسط فرد وازکتومی شده قابل کنترل است.
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وازكتوميباعثزرديميشود.
پاسخ: خیر. وازکتومي باعث زردي نمي شود. وازکتومی هیچ 
ارتباطی با اعضای داخلی بدن و کبد ندارد که بتواند باعث زردی و 

مشکالتی مانند آن شود.

وازكتوميباعثابتالبهسرطانخونميشود.
پاسخ: خیر. وازکتومی باعث سرطان خون، پروستات و یا هیچ 
سرطان یا بیماري دیگري نمي شود. ارتباط نداشتن وازکتومی با 

سرطان ها توسط سازمان جهاني بهداشت نیز تایید شده است.

وازكتوميباعثضعفبدنميشود.
پاسخ: خیر. وازکتومي هیچگونه تاثیري برروي قواي جسمي 
نداشته و پس از انجام کامل دستورات بعد از عمل، ادامه فعالیت هاي 
فیزیکي قبلي فرد امکانپذیر است. اگر منظور از ضعف، ضعف در 
قدرت مردانگي است، این مسئله مربوط به هورمون هاي مردانه است 

که این هورمون ها در وازکتومي دست نخورده باقي مي مانند.

مردانيكهوازكتوميكردهانددرآیندهممكناستبه
بيماريسختمبتالشوند.

پاسخ: خیر. در طول بیش از 100 سال سابقه انجام وازکتومي 
در کشورهاي مختلف دنیا هنوز ارتباط هیچ نوع بیماري با وازکتومي 
ثابت نشده است. البته باید در نظر گرفت که با گذشت زمان امکان 
ابتال به هر بیماري براي هر انساني وجود دارد و نمی توان بروز هر 
بیماری را پس از انجام وازکتومی، بدون دلیل روشن، به این عمل 

نسبت داد.

وازكتوميعيببسيارمهميبرايمردانبهشمارميرود.
پاسخ: خیر. وازکتومي روش مورد استفاده بسیاري از افراد در 
کشورهاي مختلف دنیا است که افراد باید آن را آگاهانه و آزادانه 
انتخاب نمایند و هیچگونه عیب و ایرادي براي مردان محسوب 
و  عیب  هیچگونه  خانم ها  در  لوله  بستن  همانطوریکه  نمي شود، 

ایرادي در آن ها ایجاد نمي کند.

 



 

پرسشها
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وازكتوميورفتارجنسي

آیاوازكتوميموجبایجادناتوانيجنسيميشود؟
پاسخ: خیر. وازکتومي هیچ تاثیري بر عملکرد سیستم عصبي، 
هورموني و جنسی افراد ندارد. در واقع عملکرد جنسي دست نخورده 
باقي مانده و کارکرد بیضه ها مانند قبل است. حتي مي توان گفت 
با برطرف شدن نگراني از حاملگي ناخواسته، فعالیت جنسي در 
زوجین بهبود مي یابد. تفاوتی که در فرد بعد از وازکتومي ایجاد 

می شود فقط باعث می شود که فرد دیگر بچه دار نشود.

آیاوازكتوميباعثكاهشميلجنسيميشود؟
پاسخ: خیر. همه احساسات انسان از جمله احساسات و میل 
جنسی از طریق مغز کنترل مي شود. در واقع میل جنسي ارتباطي با 
وازکتومي ندارد و وازکتومي حتي بصورت غیر مستقیم با برطرف کردن 

نگراني حاملگي ناخواسته مي تواند باعث بهبود میل جنسي گردد.

آیاوازكتوميباعثافزایشميلجنسيوبيشترشدن
دفعاتنزدیكيميشود؟

از جمله  انسان  اینکه تمام احساسات  به  باتوجه  پاسخ: خیر. 
احساسات جنسی از طریق مغز کنترل مي شود، میل جنسي ارتباطي 
با وازکتومي ندارد. البته ممکن است وازکتومي بصورت غیرمستقیم با 
برطرف کردن نگراني از حاملگي ناخواسته باعث بهبود میل جنسي 

در افراد گردد.

آیاوازكتوميباعثسردمزاجيدرمردانميشود؟
پاسخ: خیر. وازکتومي تاثیري بر روي میل جنسي ندارد. اگر 
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زوجین اطالعات کاملي درباره وازکتومي داشته باشند، این کار 
می تواند باعث بهتر شدن ارتباط احساسي آن ها شود.

آیاوازكتوميباعثدردبيضههادرموقعانزالميشود؟
پاسخ: معموال خیر. در وازکتومي هیچ صدمه اي به اعصاب یا 
عروق بیضه وارد نمي شود. در اولین روزهاي بعد از وازکتومی ممکن 
است دردي در بیضه ها احساس شود که این درد بعد از چند روز و 
کمتر شدن التهاب محل عمل و رعایت دقیق دستورات پس از عمل 
برطرف مي شود. اگر دردي بعد از هفته اول احساس شود، بیشتر به 
دلیل حساس شدن فرد وازکتومی شده نسبت به بیضه ها است و باید 

دقت کرد که این مسئله عارضه عمل نیست.

آیاوازكتوميباعثایجاددرددرهنگامنزدیكيميشود؟
پاسخ: خیر. بعد از وازکتومی تا چند روز نباید تماس جنسی 
انجام شود. اگر این توصیه رعایت شود، پس از گذشت این مدت، 

مشکلي پیش نخواهد آمد.

آیاوازكتوميدرروابطزناشویيمشكلبوجودميآورد؟
پاسخ: خیر. با توجه به رفع نگراني ها و استرس هاي ناشي از 
حاملگي نا خواسته، وازکتومي اگر با توافق زن و شوهر انجام شود، 

مي تواند باعث بهبود کمي و کیفي روابط زناشویي گردد.

آیاوازكتوميميتواندباعثحاملگيناخواستهشود؟
پاسخ: معموال خیر. در استفاده از همه روش هاي پیشگیري از 
بارداري درصد ناچیزی از شکست روش وجود دارد. اما باید دقت 
کرد که موفقیت وازکتومي در پیشگیري از بارداري بویژه با رعایت 
دستورات بعد از عمل نزدیک 100% است. باید به یاد داشت که 
هر فرد تا سه ماه پس از انجام وازکتومی باید از یک روش مطمئن 
پیشگیری از بارداری استفاده کند. پس از گذشت سه ماه و انجام 
بررسی های الزم، فرد دیگر نیازی به استفاده از روش ها ندارد. اگر در 
سه ماه بعد از عمل از روش مطمئن استفاده نشود، احتمال بارداری 

ناخواسته زیاد خواهد بود.
 



وازكتوميوزندگیعادی

كارهاي انجام در توانایي عدم موجب وازكتومي آیا
سنگينميشود؟

پاسخ: خیر. فرد وازکتومی شده در هفته اول بعد از وازکتومی 
برای پیشگیري از درد و خونریزي باید فعالیت هاي خود را محدود 
و  ناتواني  هیچگونه  وازکتومي  الزم،  توصیه های  رعایت  با  کند. 

محدودیتی در انجام فعالیت هاي فیزیکي شما ایجاد نخواهد کرد.

شدن بستري به نياز وازكتومي عمل انجام برای آیا
وجوددارد؟

پاسخ: خیر. وازکتومی با بی حسی موضعي انجام مي شود. فرد 
وازکتومی شده حداکثر یک ساعت بعد از عمل مرخص می شود و 

نیازي به بستري شدن ندارد.

آیاعملوازكتوميباعثدردميشود؟
پاسخ: خیر. وازکتومي مخصوصا با روش بدون استفاده از تیغ 
جراحی و بي حسي موضعي معموال با درد همراه نیست. احساس 
درد خفیف در چند روز اول طبیعي بوده و با رعایت دستورات بعد از 

عمل و مسکن هاي معمولي برطرف مي شود.

آیاوازكتوميباعثخونریزيميشود؟
پاسخ: خیر. وازکتومي در روش بدون استفاده از تیغ جراحي 
معموال هنگام عمل یا پس از عمل خونریزی ندارد. خونریزي بسیار 
کم در حد چند قطره در هنگام عمل طبیعي بوده و معموال پس از 
عمل مشاهده نمي شود. ولي باید به یاد داشت که رعایت دستورات 
بعد از عمل براي پیشگیري خونریزی احتمالي بعد از عمل ضرورت 

دارد.
آیاوازكتوميحراماست؟

از  این روش فتاوي زیادي  پاسخ: خیر. در زمینه جایز بودن 
مراجع تقلید و علمای اهل تشیع و تسنن وجود دارد.

وقتيزنميتواندلولههایخودراببنددچرامرداینكار
راانجامدهد؟

پاسخ: البته خانم ها نیز مي توانند لوله رحمي خویش را ببندند، 
اما وازکتومي با توجه به احتیاج نداشتن به تیغ جراحي و بیهوشي 
29عمومي، که هردو در بستن لوله خانم ها الزامیست، نسبت به عمل 



است.  عارضه تر  کم  و  مطمئن تر  ساده تر،  خانم ها  لوله هاي  بستن 
وازکتومی نیاز به بستري ندارد و طول مدت استراحت آن نیز از 

عمل بستن لوله های رحمی بسیار کوتاه تر است.
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وازكتوميوسالمتيفرد

آیاوازكتوميباعثپيريزودرسميشود؟
پاسخ: خیر. اگر منظور از پیری زودرس، سفید شدن زودرس 
از  برخي  در  و  داشته  ارثي  علت  بیشتر  مسئله  این  است،  موها 
بیماری ها نیز دیده می شود. با توجه به اینکه در وازکتومي فقط راه 
خروج اسپرم ها از بیضه بسته می شود، هیچگونه اختاللي در عملکرد 
عمومي ارگان هاي بدن و سیستم بدن ایجاد نمي گردد و به همین 

دلیل پیري زودرس هیچ ربطي به وازکتومي ندارد.

یا و بيضه سرطان آمدن بوجود باعث وازكتومي آیا
سرطانپروستاتدرمردانميشود؟

پاسخ: خیر. با توجه به تحقیقات علمي زیاد انجام شده، احتمال 
بروز سرطان پروستات و بیضه بدنبال وازکتومي افزایش نمي یابد و 

ارتباطي بین آن ها وجود ندارد.

آیاوازكتوميموجباختالالتادراريميشود؟
پاسخ: خیر. سیستم ادراري از نظر آناتومي کامال جدا از سیستم 
تناسلي است. در وازکتومي کار روی سیستم تناسلی انجام می شود 
و سیستم ادراری کامال دست نخورده باقی می ماند، بنابراین پس از 

وازکتومی هیچ مشکل ادراری بوجود نخواهد آمد.

بيماريهایي ایجاد باعث درازمدت در وازكتومي آیا
چونبيماريقلبيیاافزایشفشارخونميگردد؟

پاسخ: خیر. حتی پس از وازکتومي استرس هاي زندگي فرد 
)که خود یکي از عوامل تشدید کننده بیماري هاي قلبي عروقي و 
فشارخون مي باشد( کمتر مي شود. از طرف دیگر، در جوامع پیشرفته 
وازکتومي یکی از روش های پیشگیری از بارداری است که استفاده از 

آن در حال افزایش است.

آیاوازكتوميباعثریزشمويمردانميشود؟
پاسخ: خیر. علل ریزش مو شامل: ارث، افزایش سن، تغییرات 
انجام  هستند.  داخلي  بیماري هاي  برخي  و  مردانه  هورمون هاي 
وازکتومی هیچگونه تغییری در هورمون های مردانه بوجود نیاورده 
و با توجه به اینکه زمینه ساز بیماری های داخلی نیست، نمی تواند 

باعث تغییری در موی مردان شود.
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آیاوازكتوميباعثكمردردميشود؟
پاسخ: خیر برخالف تصور برخي از مردم که جریان مایع مني و 
تشکیل نطفه را مرتبط با کمر یا آب کمر مي دانند، جریان مایع مني 
مربوط به بیضه ها کیسه هاي مني و پروستات بوده و ارتباط خاصي با 

کمر و بیماري هاي کمر و دردهاي آن ندارد.

آیاوازكتوميیکجراحيبودهودارايعوارضجراحي
است؟

پاسخ: بله وازکتومي یک جراحي است. اما با توجه به تکنیک آن 
که استفاده از بي حسي موضعي و عدم استفاده از تیغ جراحي 
مي باشد، عوارض بسیار کم و قابل کنترلي دارد. همچنین الزم به 
تاکید است که وازکتومی به هیچ عنوان یک جراحي لیزري نیست.

آیاوازكتوميغيرقابلبرگشتاست؟
پاسخ: باید توجه داشت که این عمل براي کساني توصیه مي شود 
که تمایل به باروري مجدد ندارند ولي قابل ذکر است که با استفاده از 
روش هاي جراحي میکروسکوپي امکان ترمیم لوله ها تقریبا 100% و 
امکان بازگشت باروري تقریبا 70-60 % است. موفقیت عمل برگشت 
خود به عواملي مانند مهارت پزشک، تجهیزات جراحي، طول مدتي 
که از انجام وازکتومي مي گذرد و طولي از لوله که برداشته شده است 
دارد. احتمال موفقیت عمل برگشت وازکتومی در افرادی که با روش 

بدون تیغ وازکتومی شده اند، بیشتر است.

آیاوازكتوميصددرصدبرگشتپذیراست؟
وازکتومي  برگشت  عمل  انجام  امکانات  وجود  با  خیر.  پاسخ: 
از  بچه دار شدن پس  امکان  باروري  و همچنین روش هاي کمک 
وازکتومي زیاد است، اما باید توجه داشت که فرآیند انجام این روش ها 
بسیار پر هزینه و وقت گیر است، بنابراین بهتر است این روش بعد از 
انجام مشاوره های دقیق و تثبیت وجود تفاهم و ثبات در خانواده و 

عدم تمایل به باروري مجدد در زوجین انتخاب و استفاده شود.

آیاپسازوازكتوميمحلبخيهعفونتميكند؟
پاسخ: معموال خیر. در وازکتومي به روش نوین از تیغ جراحي و 
بخیه استفاده نمي شود و فقط یک چسب روي محل عمل زده مي شود 
که احتمال ایجاد عفونت در محل چسب زدن بسیار کم است. البته 
انتهاي لوله ها درون کیسه بیضه بخیه مي شوند. در برخي افراد ندرتا 

حساسیت به نخ بخیه دیده شده که با عفونت اشتباه گرفته مي شود.
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سرمایهگذاریبرایتنظيمخانوادهومنافع
حاصلهازآندرسالمتخانواده

همانگونه که می دانیم تنظیم خانواده روشی برای توانمند سازی 
خانواده ها در راستای داشتن آگاهانه و آزادانه تعداد دلخواه فرزندان 
این  در پی  خانواده  و  کودک  و  مادر  سالمت  که  شکلی  به  بوده، 
توانمندی ارتقاء یابد. بنابراین سرمایه گذاری برای تنظیم خانواده 
می تواند آثار مثبت خود را در سالمت مادران، کودکان و خانواده ها 

ایفا نماید. این منافع را می توان به موارد زیر دسته بندی نمود.

تنظيمخانوادهوارتقایسالمتمادران

سنی دورههای بهترین به بارداریها كردن محدود
برایبارداری

در  مناسب،  سنی  دوره  تا  بارداری  اولین  انداختن  تاخیر  به 
خانم هایی که در سنین بسیار پایین ازدواج می کنند، می تواند از 
بارداری پیشگیری کند.  از بیماری ها و مرگ های دوران  بسیاری 
خانم هایی  است.  سال   20-30 بارداری  برای  سنی  دوره  بهترین 
که در دوره سنی 19-15 سالگی زایمان می کنند، بویژه خانم های 
بیماری و مرگ  از  بیشتری  با خطرات  از 17 سال  با سن کمتر 
ناشی از پیامدهای بارداری، از جمله قرار گرفتن در معرض خطر 
بیشتر ابتالی به مسمومیت دوران بارداری بوده که می تواند منجر 
به خطر های زیاد و حتی مرگ زن باردار شود، روبرو خواهند بود. 
با سرمایه گذاری برای تنظیم خانواده می توان از بارداری در سنین 

پایین و نیز خطرات آن، پیشگیری نمود.
بارداری در سنین باال نیز مخاطرات ویژه خود را به دنبال دارد. 
از بارداری و زایمان در خانم هایی که در دوره سنی  مرگ ناشی 
44-40 باردار می شوند، پنج برابر خانم هایی است که در دوره سنی 
30-20 سال باردار می شوند. از دالیل این مسئله، افزایش بیماری ها 
با افزایش سن است. بنابراین خانم های با سن بیشتر از 35 سال 
می توانند با استفاده از خدمات تنظیم خانواده خود را از رویارویی با 

خطر بارداری های در این سنین محافظت نمایند.

و زایمانها و بارداریها تعداد برای تصميمگيری
محدودكردنآنها

سرمایه گذاری برای تنظیم خانواده این امکان را برای خانواده ها 
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می تواند  که  حاملگی ها،  تعداد  شدن  زیاد  از  که  می کند  فراهم 
برای سالمت مادر و کودک خطرناک باشد پیشگیری کنند. بعد 
از زایمان های سوم و چهارم، احتمال خطرات بدنبال بارداری ها به 
شدت افزایش می یابد. افزایش مرگ مادران پس از زایمان چهارم یا 
بیشتر، 3-1/5 برابر احتمال مرگ مادر پس از زایمان دوم یا سوم 
است. با افزایش تعداد بارداری ها، خطر خونریزی های هنگام زایمان، 

پارگی رحم یا بیماری های کلیه زیاد می شود.

پيشگيریازاقدامبهسقط
آمار بدست آمده از سراسر جهان نشان می دهد که هر ساله 
حدود 70000 مادر در سراسر دنیا از سقط جنین های غیر بهداشتی 
می میرند. مرگ مادر یکی از دردناک ترین حوادث برای هر خانواده 
بوده و سبب پاشیده شدن کانون خانواده خواهد شد. سرمایه گذاری 
را  توانایی  این  که  است  ابزاری  مهم ترین  از  خانواده  تنظیم  برای 
در اختیار خانواده ها قرار می دهد تا از خود در مقابل بارداری های 
کنند.  محافظت  آن  و خطر های  جنین  نشده، سقط  برنامه ریزی 
گسترش و بهبود برنامه ها و خدمات تنظیم خانواده می تواند استفاده 
از روش های مطمئن تنظیم خانواده را در هر جامعه ای افزایش داده 
و بنابراین از بروز بارداری های برنامه ریزی نشده و سقط های غیر 
بهداشتی پیشگیری نماید. آمار در سراسر جهان نشان دهنده این 
است که وقتی استفاده از روش های مطمئن تنظیم خانواده در هر 
جامعه ای افزایش می یابد، تعداد سقط ها و مرگ مادران به دنبال 

سقط کاهش خاهد یافت.

محدودكردنخطراتیكهبارداریوزایمانمیتواند
درپیداشتهباشد

هر بارداری و زایمان خطراتی را به دنبال دارد. وقتی که یک 
خانم تمایلی به بارداری نداشته باشد، فراهمی خدمات تنظیم خانواده 
و استفاده درست و مرتب از روش های پیشگیری از بارداری باعث 
می شود که این فرد بتواند از خود در مقابل خطراتی که بارداری و 
زایمان می تواند در پی داشته باشد، محافظت کند. در کشورهای در 
حال توسعه، 25٪ از موارد مرگ مادران، ناشی از مشکالت ناشی از 

بارداری و زایمان است. 
بعضی از خانم ها از بیماری هایی رنج می برند که این بیماری ها 
این  از  نمونه هایی  است.  داشته  وجود  آن ها  باردار شدن  از  پیش 
بیماری ها عبارتند از: بيماریفشارخون،بيماریهایدریچهای
سل، قند، مدت طوالنی بيماری قلبی، بيماریهای قلب،
كمخونیوبيماریهایكبدی. بیماری های گفته شده و برخی 
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بیماری های دیگر باعث می شوند که خانم های مبتالی به آن ها در 
صورت باردار شدن با خطرات بسیار بیشتری در مقایسه با خانم هایی 
که بیمار نیستند روبرو شوند. بارداری می تواند باعث بیشتر شدن 
خطر این بیماری ها برای خانم های مبتالی به آن ها شده که این 
شدت خطر می تواند در برخی موارد مرگ زن بارداری که سابقه این 

بیماری ها را دارد، به دنبال داشته باشد.
در کشور ما نیز نسبت مرگ مادران ناشی از بارداری و زایمان 
از مقدار 91 مرگ در 100000 تولد زنده در سال 1366 به37/6 
مرگ در 100000 تولد زنده در سال 1375 کاهش یافته است. 
اطالعات سال 1387 کاهش بیشتر این نسبت را تا حدود 24 مرگ 
در 100000 تولد زنده نشان می دهد. در حدود همین فاصله زمانی 
پوشش روش های مطمئن پیشگیری از بارداری از 27/5٪ در سال 
1368 به 60٪ در سال 1384 افزایش یافته است. این میزان ها 
نشان می دهد که سرمایه گذاری انجام شده برای تنظیم خانواده در 

کشور یکی از عوامل مهم کاهش مرگ و میر مادران بوده است.

تنظيمخانوادهوارتقایسالمتكودكان

مستندات زیادی وجود دارند که نشان می دهد سرمایه گذاری 
برای تنظیم خانواده آثار مهم و مثبتی در ارتقای سالمت کودکان 

دارد. این دالیل را می توان اینگونه برشمرد:

كمشدنذخایربدنمادر
بر اساس یک تئوری، فاصله کوتاه بین بارداری ها و زایمان ها 
باعث می شود که مادر فرصت کافی نداشته باشد تا پس از بارداری، 
زایمان و شیردهی ذخایر تغذیه ای خود را جایگزین نماید. بنابراین، 
فاصله کوتاه بین بارداری ها و زایمان ها سبب کم شدن انرژی، وزن و 
توده بدنی مادر می شود. بدیهی است که تغذیه ناقص مادر، تغذیه و 
رشد کودک را تحت تاثیر قرار داده و بر شانس زنده ماندن کودک 

تاثیر منفی خواهد گذاشت.

زایمانزودرس
بین  کوتاه  فاصله  که  است  داده  نشان  مطالعات  از  بعضی 
بارداری ها و زایمان ها با افزایش خطر زایمان زودرس همراه است. با 
توجه به افزایش احتمال وزن کم نوزاد در پی زایمان زودرس، این 
زایمان ها می تواند خطر مرگ بیشتر نوزادان را به دنبال داشته باشد.
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كمشدنتوانشيردهیمادر
اگر بارداری و زایمان بعدی مادر با دوران شیردهی او به فرزند 
قبلی همزمان شود، توانایی مادر برای شیردهی به کودک قبلی کمتر 
می شود. اگر کودکان زودتر از زمان مقرر از شیر مادر محروم گردند، 
ممکن است با تاخیر رشد مواجه شده و شانس بیشتری برای ابتالی 
باشند.  داشته  اسهال  و  روده ای  عفونت های  ویژه  به  عفونت ها  به 
احتمال کاهش شیردهی مادر به کودک، با افزایش تعداد کودکان و 

نیز کمبود منابع تغذیه ای افزایش خواهد یافت.

رقابتبينفرزندان
اگر فاصله سنی بین کودکان کم باشد، آن ها در جلب توجه مادر 
و بهره گیری از منابع موجود، با هم دیگر به رقابت خواهند پرداخت. 
باید بخش  اینکه  بخاطر  یا  بخاطر کم شدن جریان شیر  مادران 
قابل توجهی از وقت خود را با کودک تازه متولد شده بگذرانند، 
وقت کافی برای شیردهی و مراقبت از کودک بزرگتر را نخواهند 
داشت. همچنین ناتوانی مادر در شیردهی صحیح به کودک کوچکتر 
سبب می شود که کودک کوچکتر در معرض خطر بیشتری برای 

مبتال شدن به سوء تغذیه و بیماری های عفونی قرار داشته باشند.

افزایشمرگكودكانبهدنبالافزایشتعدادزایمانها
با توجه به موارد گفته شده، افزایش تعداد بارداری ها و زایمان ها، 
بدون فاصله گذاری مناسب بین بارداری ها و نیز زایمان های مکرر 
باعث افزایش میزان مرگ و میر کودکان خواهد شد. اطالعات به 
دست آمده در کشور ما نیز نشان می دهد که میزان مرگ کودکان 

59-1 ماه، پس از زایمان چهارم رو به افزایش می گذارد.

افزایشمرگكودكاندرزایمانهایخارجازمحدوده
سنیمناسب

همچنین اطالعات به دست آمده از کشور نشان دهنده این 
مسئله است که، بارداری و زایمان در خارج از محدوده سنی مناسب 
مرگ بیشتر کودکان و نوزادان را به دنبال دارد. مرگ نوزادان و 
کودکان 59-1 ماهه، به ویژه در مادرانی که سن آن ها در هنگام 
زایمان کمتر از بیست سال است، خود را با شدت بیشتری نشان 

داده است. 


