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  دآتر باقرزاده



   )NSVوازآتومي يا ( بستن لوله در آقايان 
ئن در                  اده و مطم ه توسط عمل جراحي س ر آ ي ب ه من وازآتومي عبارت است از قطع لول

  .مدت آوتاهي انجام مي شود 
شگيري ا وثرترين روش پي انترين و م ومي آس غ وازآت دون تي د و ب ي باش ارداري م ز ب

  .جراحي و در مدت زمان آوتاهي انجام مي شود
ت   ب اس رادي مناس ه اف راي چ ومي ب رادي : وازآت راي اف ن روش ب اي

  :توصيه مي شود آه 
 .مي خواهند از روشي استفاده آنند آه تداخلي با فعاليت جنسي آنها نداشته باشد .١
 .تصميم به بچه دار شدن مجدد ندارند .٢
 .يل پزشكي نمي خواهند بچه دار شوندبه دل .٣
 .احتمال بروز بيماريهاي ژنتيكي در فرزندان آنها وجود دارد .۴
رجيح          .۵ ه همسرشان ت به علت سهولت و نداشتن عوارض ، وازآتومي را به بستن لول

 .مي دهند
د          مي دانيد همانطور آه    ام مي دهن ساخت  : ، بيضه ها دو آار انج

  هورمون مردانه و ساخت اسپرم ها
  .ر اخته شدن بيضه از بين ميرود در نتيجه نمي تواند دو آار ياد شده را انجام دهد  د

  د شده را بطور آامل انجام ميدهد  بيضه سالم است و هميشه دوآار ياوازآتوميولي در 
  .بعد از وازآتومي در مقدار و مشخصات مايع مني هيچگونه تغييري حاصل نمي شود  •
املگي ناخو • ي از ح رس و نگران ه ت ه و زنان ايالت مردان ر روي تم ي ب رات منف ته اث اس

ه                 وازآتوميپس از   .دارد ه و زنان ايالت مردان  ترسها و نگرانيها به صفر مي رسد و تم
 . هر روز بيشتر از روز قبل خواهد شد 

سبي است               :  برگشت پذيري  اروري ن ي ب ل برگشت مي باشد ول ي ( . قاب ا    ٢۵ يعن  ٨٠ ت
  ).باروري پيدا مي آننددرصد افراد  بعد از عمل قدرت 

   ):در صورت ماهر بودن جراح( ض عوار
وان             ( عارضه خاصي گزارش نشده است     • ه عن ومي را ب اني وازآت سازمان بهداشت جه

 ).راحت ترين و بهترين راه پيشگيري دائم از بارداري معرفي آرده است
د از         - خونريزي –عفونت  : عوارض عمل جراحي سرپايي      •   آه با رعايت دستورات بع

 .عمل از اين عوارض پيشگيري مي شود
 .حساسيت به داروي بي حسي •
 .آه با دستورات پزشكي معموًال بهبود مي يابد)نادر(گرانولوما  •

  )به تصاوير در انتهاي همين آتاب مراجعه آنيد(:عمل وازآتومي
 .عمل بدون تيغ جراحي بوده و در مدت زمان آوتاهي انجام مي شود •
 .م شده و درد و خونريزي نداردعمل با بيحسي موضعي انجا •



وراخ   • ان س ده و از هم اد ش وچكي روي پوست ايج يله مخصوصي سوراخ آ ا وس ب
 .لوله ها بسته مي شود

 .بعد از عمل نيازي به بخيه نمي باشد و فقط يك چسب آوچك زده مي شود •
  . ساعت سوراخ ايجاد شده آامًال ترميم و هيچ اثري نمي ماند۴٨بعد از  •

  وازآتومي  عملمدارك الزم جهت
 شناسنامه .١
 جهت نوشتن داروهاي بعد از عمل) در صورت موجود(دفترچه بيمه درماني .٢
  .جهت رضايت نامه) با شناسنامه( آساني آه دو بچه يا آمتر دارند حضور همسر .٣

پوست بيضه    (و فقط ناحيه عمل     . عمل وازآتومي نيازي به ناشتا بودن ندارد        : توجه  
  ).قبل از عمل نظافت شود

  :صيه هاي بعد از عمل براي آساني آه وازآتومي آرده اند تو
  .استراحت آنند )  ساعت٢۴(حتي المكان يك روز )١
ه و از روي شورت                          )٢ خ خرد شده ريخت زر آمي ي سه فري فقط در روز اول در يك آي

ار را                       ار اينك ك ب ك ساعت ي ا شش ساعت ، هر ي ا گذاشته و ت تنگ روي بييضه ه
 . دقيقه نگه دارند ۵انجام داده و هر بار به مدت 

 .حتمًا تا يك هفته از بيضه بند يا شورت تنگ استفاده آنند  )٣
د                 )۴ تا يك هفته از انجام آارهاي سنگين مثل دوچرخه سواري و راهپيمائي زياد و بلن

 .آردن اجسام سنگين خودداري آنند 
 .تا دو تا سه روز به محل عمل آب نزده و بعد از آن ميتوانند حمام آنند  )۵
 .آبودي و تورم مختصر طبيعي مي باشد مگر اينكه خيلي زياد باشددرد و  )۶
ا )  ٧ ند ۶ت ته باش ي نداش د از .  روز نزديك دارد ا۶بع ود ن شكلي وج ه  روز م ا توج م

ان  ين نمي رود و همچن اروري از ب درت ب ل ، ق د از عم ه بالفاصله بع داشته باشند آ
ا      زال   ٢٠خطر حاملگي وجود دارد ، بنابراين در عرض سه ماه بعد از عمل و ي ار ان  ب

ره استفاده شود پس              ا غي از يك روش جلوگيري از بارداري مانند آاندوم ، قرص و ي
ت ٢٠از  ا گذش زال ي ار ان ا٣ ب ه  م ستي ب ي باي ايش من ام آزم راي انج ل ب ه از عم

  .آزمايشگاه مراجعه نمايند 
ان از موفقيت آامل عمل                       ايش اول الزم است جهت اطمين ودن آزم در صورت منفي ب

در صورت منفي     .ماه بعد نيز يك آزمايش انجام داده و نتيجه  به رويت پزشك برسد                 ٣
  .له جلوگيري نخواهد بودبودن آزمايش دردو مرحله ديگر احتياج به هيچ وسي

ه                           ه مرآزي آ ر ب م زي ك از عالئ روز هر ي د در صورت ب آساني آه وازآتومي آرده ان
  :عمل آرده اند مراجعه آنند 

د از عمل )٢خونريزي و چرك در محل عمل )١ ه اول بع وجود درد و )٣تب در هفت
  .تورم در محل عمل آه مرتبًا افزايش يابد

  :چگونگي انجام آزمايش 
ود              جهت ان  دين منظور    . جام آزمايش مي بايست نمونه اي از ترشحات مني را تهيه نم ب

د    ز و خشك مانن ي تمي ي را در ظرف ايع من ه و م ع صورت گرفت روش منقط ي ب نزديك



جمع آوري نمونه به اين روش از آنجا آه خارج . ليوان يكبار مصرف جمع آوري آرده
ا رعايت آامل      از آزمايشگاه و در منزل صورت گرفته  ساده تر و             وده و ب ر ب راحت ت

ه                       . مسايل شرعي مي باشد      يم ب ا يك ساعت و ن ده را حداآثر ت ه ش ه تهي پس از آن نمون
ا سرماي  اد ي د در معرض حرارت زي ه نباي سير نمون ل داد در طي م شگاه تحوي آزماي

  .زياد قرار گيرد 

  جدول مقايسه اي وازآتومي و بستن لوله در خانمها
  ن لوله در خانمهابست  وازآتومي  عنوان
بسيار موثر ولي سه ماه بعد از   تاثير

  عمل
   بالفاصله-بسيار موثر 

عوارض جدي ندارد و خطر  عوارض
  عوارض عمل بسيار آم است

 عوارض -عوارض جدي ندارد
  عمل و بيهوشي ممكن است

جاي زخم آوچك و غير قابل  مقبوليت
 برگشت پذيري - رايگان–ديدن 

  بيشتر

 -لي قابل ديدنجاي زخم آوچك و
 – NSVبرگشت پذيري آمتر از 
  پرخرج تر

به راحتي توسط يك نفر انجام   پرسنل
  مي شود

  نياز به پرسنل اطاق عمل دارد

نصف زمان بستن لوله در   زمان
  )سرپايي(خانمها

 NSVمدت بيشتري نسبت به 

  لوازم پيچيده الپاراسكوپ  لوازم بسيار ساده  لوازم
 بعد از عمل احتياج به مراقبت  مراقبت

  ندارد
  نياز به مراقبت دارد

عوارض 
طوالني 
  مدت

هيچ عارضه طوالني مدتي آه 
مورد تاييد سازمان بهداشت 
  جهاني باشد گزارش نشده

افزايش مختصري در حاملگي 
  نابجا گزارش شده است

ميل 
  جنسي

   بهبود ميل جنسي–تاثيري ندارد   بهبود ميل جنسي–تاثيري ندارد 

چاقي و 
  الغري

  تاثيري ندارد  تاثيري ندارد

مشكل 
  شرعي

بر اساس استفتائات مشكلي 
  ندارد

  بر اساس استفتائات مشكلي ندارد

عمل وازآتومي در مراآز بهداشتي و درماني؛ رايگان انجام مي : توجه 
  شود

   مراحل عمل به صورت تصويري



  مراحل انجام عمل وازآتومي به صورت مصور
  

  .ي شده و توسط شان جدا مي شود ابتدا محل عمل ضد عفون-١

  
  . محل عمل بي حس مي شود-٢

  
  )با انگشتان(. لوله هاي اسپرم بر پيدا مي شود -٣

  



 توسط وسيله خاصي به اسم رينگ لوله ها گرفته مي -۴
  )از زير پوست ( شود 

  

  
  رينگ
  

  



  
بدون تيغ ( به اندازه سر سوزن شكاف ايجاد مي شود -۵

  )وصي به اسم دايسكتجراحي و با وسيله مخص

  
 لوله مني بر آه رنگ سفيد دارد از اين سوراخ خارج -۶

  . و گره زده مي شودشده

  
  )واز(لوله مني بر

  



رار                   -٧ ا در جاي خود ق ه ه دن لول  بعد از گره زدن و بري
ه    ا ب اره آنه صال دوب دم ات دابيري جهت ع د و ت ي گيرن م

  )فاسيا (عمل انجام مي شود

  
نيازي ( معمولي پانسمان مي شود  محل عمل با چسب-٨

  )به بخيه وجود ندارد چون محل عمل بسيار آوچك است

  
 توصيه هاي الزم داده شده و بعد از آمي استراحت شخص -٩

  .مرخص شده و سر آار خود مي رود
  ل آنيديلطفًا در صورت امكان نظرتان را برايم ايم

  ١٣٨۵ فروردين دآتر باقرزاده – موفق باشيد –پايان 
aa_bagherzadeh@yahoo.com 


