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 ):وازکتومی ( مشارکت مردان در تنظیم خانواده 

 کدام روش بهترین است؟

براي انتخاب روش پیشگیري از بارداري، همیشه زوجین باید مشاورة خانوادگی 

هاي مختلف، متفاوت  زیرا روش مطلوب پیشگیري از بارداري براي زوج. بگیرند

یري از بارداري در هدف از مشاوره، انتخاب و استفادة صحیح از روش پیشگ. است

  . افراد مختلف متناسب با شرایط خاص آنان است

بدین منظور، قبل از پیشنهاد یک روش پیشگیري به هر فرد، باید شرایط خاص وي، نیاز 

در مشاوره براي . اش در نظر گرفته شود او، وضعیت فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی

است که با زوج صحبت شود یا  پیشنهاد یک یا چند روش پیشگیري از بارداري، بهتر

. اگر با یکی از آنان صحبت شد، به او فرصت داده شود تا با همسر خود مشورت کند

هاي جلوگیري، میزان اثربخشی آنها، موارد  قبل از شروع مشاوره، باید نحوة عمل روش

منع مصرف، عوارض جانبی و نحوة برخورد با آنها و عالئم خطري که نیاز به پیگیري 

  .ند به تفصیل بیان شوددار

دهیم تا خودش شیوة مناسب را انتخاب کند و به دنبال دو  در مشاوره، به فرد آگاهی می

یکی اصالح باورهاي غلط عامیانه و دیگري آشنا کردن مردم با : هدف عمده هستیم

در پایگاه بهداشتی، با استفاده از پوسترهاي . عوارض و مشکالت وسایل پیشگیري

موفقیت زمانی به دست . کنیم طور مجزا بیان می یا و معایب هر روش را بهآموزشی، مزا
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به داوطلبانی که . آید که فرد بتواند به دلخواه شیوة مناسب براي خود را انتخاب کند می

  .کنیم زند روش دیگري پیشنهاد می روش مورد نظرشان به سالمت آنها لطمه می

   

  :مشارکت مردان در تنظیم خانواده

. هاي تنظیم خانواده جلب مشارکت مردان است ز عوامل مؤثر در موفقیت برنامهیکی ا

هاي  هاي تنظیم خانواده به معناي استفادة آنها از روش مشارکت مردان در برنامه

ها و  این مشارکت شامل درك درست مردان از محدودیت. مخصوص مردان نیست

ز بارداري براي همسرانشان پیش هاي پیشگیري ا نیازهایی است که با استفاده از روش

  .آید می

اي در نتیجۀ  اگر عارضه. به یک میزان مسئول جلوگیري از بارداري هستند   زن و مرد 

هاي جلوگیري از بارداري در یکی از زوجین مشاهده شود، همسر وي  استفاده از شیوه

ایتی مردان توجه هاي تأمین بهداشت خانواده، به جنبۀ حم در نظام. باید از او حمایت کند

در مجموع، مردان عالوه بر استفادة شخصی از روش پیشگیري، . شود بیشتري می

هاي دیگري را نیز شامل مشورت با همسر در انتخاب و استفاده از یک روش،  نقش

مشارکت در تعیین بعد خانوار و نیز حمایت از همسر در هنگام استفاده از وسایل 

  .پیشگیري برعهده دارند

هاي مخصوص مردان  وسایل پیشگیري از بارداري براي زنان، محدود بودن روشتنوع 

دانند، سبب  هاي نادرست، که تنظیم خانواده را تنها وظیفۀ زنان می و وجود برخی نگرش
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بر طبق آمار . هاي تنظیم خانواده داشته باشند شده تا مردان مشارکت کمتري در برنامه

، میزان مشارکت مردان در استفاده از 1376شدة وزارت بهداشت در سال  اعالم

درصد از کل مردان واجد شرایط را شامل  3/7هاي تنظیم خانوادة مخصوص آنان  روش

  .شود می

تأثیر . هاي تنظیم خانواده ناشی از مسائل متعددي است مشارکت کم مردان را در برنامه

آگاهی زنان از نگرش منفی افراد جامعه، تأثیر برخورد منفی اعضاي خانواده، نا

رویی  شود تنها خود را مسئول پیشگیري از بارداري بدانند، کم حقوقشان که باعث می

مردان براي مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی و درخواست خدمات تنظیم خانواده، 

رواج فرهنگ شفاهی بین مردان، غرور مردانه و باورهاي غلط فرهنگی و اعتقادي از 

از لحاظ شغلی، . هاي تنظیم خانواده است براي شرکت در برنامه جملۀ مشکالت مردان

عواملی همچون تطبیق نداشتن ساعت کار مراکز بهداشتی تنظیم خانواده با وقت آزاد 

مردان، مشغلۀ زیاد مردان، اتالف وقت آنان هنگام مراجعه به مراکز دولتی و محدود 

  .فتاي غیرحضوري را باید در نظر گر بودن خدمات مشاوره

  وازکتومی چیست؟

تا  1974از . اي دربارة وازکتومی صورت گرفت بیش از پنجاه سال تحقیقات گسترده

چوان چین انجام شد و در  ، یعنی به مدت یازده سال، عمل وازکتومی در ایالت سی1985

عارضه بودن  ، انجمن جلوگیري داوطلبانه از بارداري از طریق جراحی، بی1985سال 

در . ، وازکتومی به تمام نقاط دنیا معرفی شد1986الم کرد و در سال این روش را اع



 ٤

نیز پروفسور لیسون چان به ایران آمد و این روش را به محافل  1372اوایل اردیبهشت 

  .علمی ما معرفی کرد

ترین روش  ترین و راحت عنوان بهترین، مطمئن سازمان بهداشت جهانی وازکتومی را به

بار در  وازکتومی را نخستین. ئمی از باروري تأیید کرده استجراحی براي جلوگیري دا

کلینیک شهید جعفري مرکز بهداشت شرق تهران،  ایران دکتر فریدون فروهري، مدیر پلی

وي که پدر وازکتومی ایران شناخته شده است، شاگردان متعددي تربیت کرد . انجام داد

  .و براي ترویج این روش به تمام نقاط ایران فرستاد

اند و در نقاط  هاي آموزشی وازکتومی را طی کرده پزشک دوره 775از آن زمان تاکنون، 

شده در  شمار موارد موفق وازکتومی انجام   .مختلف کشور ایران در حال خدمت هستند

  .هزار مورد است  29در حدود   مرکز مذکور

  :شود وازکتومی به دو روش انجام می

دکتر . تیغ بوده است و روش جراحی بدون تیغ روش قبلی یا کالسیک که جراحی با

بر در  وازکتومی عبارت است از قطع لولۀ منی«: گوید جعفري در توضیح وازکتومی می

این روش . شود مرد که با عمل جراحی ساده و مطمئنی در مدتی کوتاه انجام می

یار تازگی با عملی بس ترین و مؤثرترین روش پیشگیري از بارداري است که به آسان

  ».زدن ندارد گیرد و نیازي به بخیه ساده و بدون استفاده از تیغ جراحی صورت می

  وازکتومی براي چه افرادي مناسب است؟

  :استفاده از این روش براي افرادي توصیه می شود که 
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  مایلند روشی را انتخاب کنند که با فعالیت جنسی آنها تداخلی نداشته باشد؛. 1

  دن مجدد ندارند؛دار ش تصمیم به بچه. 2

  دار شوند؛ خواهند بچه به دالیل پزشکی نمی. 3

  هاي ژنتیکی در فرزند آنها وجود دارد؛ احتمال بروز بیماري. 4

وازکتومی را، به دلیل سهولت و نداشتن عوارض، بر لولـه بستن همسرشان ترجیح . 5

  .دهند می

  کند؟ وازکتومی چگونه از حاملگی جلوگیري می

بر راست و چپ،  هاي منی شوند، از طریق لوله ه در بیضه ساخته میهاي جنسی ک سلول

کنند و در نتیجه  در وازکتومی، این دو لولـه را مسدود می. شوند منی می وارد مایع 

حسی  در وازکتومی بدون تیغ جراحی، که با بی. هاي جنسی قادر به عبور نیستند سلول

متر بر روي پوست ایجاد  میلی 3 تا 2شود، شکاف کوچکی به طول  موضعی انجام می

زنند و از همین فضاي  هاي سحطی را کنار می سپس با وسایل مخصوصی الیه. کنند می

نیاز از بخیه است،  پس از انجام عمل، که بی. سازند بر را خارج می هاي منی کوچک لولـه

 ساعت ترمیم و محو 48مانده حداکثر ظرف  سوراخ باقی. کنند محل را پانسمان می

  .شود می

کند که مادة  داوطلب تنها زمانی درد مختصري احساس می«: کند آذر تأکید می دکتر صدق

» .شود و پس از تزریق، هیچ دردي احساس نخواهد کرد کننده به او تزریق می حس بی

داوطلب باید تا مدت . یابد دقیقه خاتمه می 12الی  10طور متوسط، در مدت  این عمل، به
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مل استراحت کند و از انجام دادن کارهاي سنگین تا یک هفته ساعت پس از ع 24

تواند به سر کار  اما اگر کار روزمرة او سنگین نباشد، زودتر از این مدت می. بپرهیزد

  .خود بازگردد

الزم به . احتمال وقوع بارداري بالفاصله پس از انجام عمل وازکتومی بسیار زیاد است  

هاي  هاي جنسی یا اسپرم در لولـه تعدادي از سلول ماندن ذکر است که به علت باقی

ها باید به مدت  زوج. رود تناسلی، خطر حاملگی بالفاصله پس از وازکتومی از میان نمی

براي . سه تا شش ماه از یک روش مطمئن دیگر پیشگیري از بارداري استفاده کنند

مرد، متقاضی هاي جنسی از ترشحات دستگاه تناسلی  حصول اطمینان از حذف سلول

اولین آزمایش دو ماه پس از عمل درخواست . باید آزمایش شمارش اسپرم انجام دهد

البته براي حصول اطمینان کامل، تکرار آزمایش در چهار و شش ماه پس از . شود می

  .عمل نیز ضروري است

  :مزایا و معایب وازکتومی

اي زنان نیاز به بیهوشی ه که بستن لوله وازکتومی یک عمل جراحی ساده است، در حالی

هاي زنان یک عمل جراحی  بنابراین، بستن لولـه. عمومی و دسترسی به حفرة شکم دارد

به عالوه، حاملگی خارج . شود با کلیۀ عوارض بیهوشی عمومی وسیع محسوب می

اما وازکتومی هیچ . شود ها در زنان محسوب می آورترین عارضۀ بستن لوله رحمی مرگ

برخالف باور بسیاري از افراد ناآگاه، این روش . اي به همراه ندارد عارضۀ ناخواسته

کند بلکه، با حفظ تمام مراحل طبیعی رابطۀ جنسی،  تنها فعالیت جنسی را محدود نمی نه
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  .دهد قواي زوجین را افزایش نیز می

افرادي هستند که چند ماه پس از وازکتومی به مرکز مراجعه و از افزایش قواي جنسی 

ترس . پذیرند ها تأثیر می رفتارهاي جنسی از افکار و عواطف انسان. کنند شکایت میخود 

میلی در روابط زناشویی بسیاري از  از حاملگی ناخواسته عامل سردمزاجی و بی

آنچه اهمیت دارد این است که باید براي عموم مرز میان وازکتومی و اخته . هاست زوج

روند و دو  طور کامل از بین می ها به ردن، بیضهدر اخته ک. کردن مردان را روشن کرد

هاي جنسی مردانه و ساخت اسپرم، دیگر به  وظیفۀ طبیعی آنها، یعنی تولید هورمون

ها، خصوصیات ظاهري مردانه نیز همزمان با توقف  با تخریب بیضه. رسد انجام نمی

مردانه از راه هاي  اما در فرد وازکتومی شده، هورمون. روند تولید اسپرم از بین می

هاي متقاضی وازکتومی باید بدانند که  زوج. رسد و بیضه سالم است عروق به بدن می

پس از این عمل، مقدار مایع منی مرد همانند پیش از انجام وازکتومی است و از لحاظ 

در طی عمل . خصوصیات ظاهري، یعنی رنگ، بو و حجم آب نیز تغییري نخواهد کرد

اري آسیبی نخواهد دید و احتمال ابتال به سرطان پروستات در وازکتومی، دستگاه ادر

  .داوطلبان افزایش نخواهد یافت

اي نیز  عده. شوند برخی از مردان پس از وازکتومی دچار ناراحتی و تورم محل عمل می

ندرت مسئلۀ جدي و  اما به. ممکن است دچار خونریزي، کبودشدگی یا عفونت بشوند

شود که داوطلبان در صورت تب در چهار هفتۀ  توصیه می. یدآ وجود می سازي به مشکل

اول پس از عمل، بخصوص یک هفتۀ اول، خونریزي یا خروج چرك از محل زخم، درد و 
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دکتر جعفري . تورمی که قطع نشود یا تصور باردار شدن همسر به پزشک مراجعه کنند

حداقل تا دو روز از «: داند تر محل جراحی مفید می رعایت نکاتی را در بهبود سریع

کاري  وجه دست هیچ محل جراحی در حین جوش خوردن زخم به. بند استفاده شود بیضه

در صورتی که وازکتومی به روش کالسیک یا قدیمی انجام شده است، باید یک . نشود

در روش . ها به مرکز انجام وازکتومی مراجعه کرد هفته پس از عمل براي کشیدن بخیه

تواند سه روز  یغ جراحی، نیازي به کشیدن بخیه نیست و متقاضی میوازکتومی بدون ت

  .بعد از عمل، پانسمان روي زخم را بردارد و پانسمان مجدد هم ضرورتی ندارد

  پذیر است؟ آیا وازکتومی برگشت

بعد از عمل جراحی جهت بازگشت قدرت باروري مردان زیاد  احتمال باروري دوباره 

رد که بر خالف انجام عمل وازکتومی که عملی آسان و ولی نباید فراموش ک .است 

عمل ترمیم و بازگشت قدرت باروري نه تنها در مراکز خاصی انجام می   رایگان است

و احتمال موفقیت برگشت نیز صد . گردد بلکه هزینه انجام عمل نیز بعهده متقاضی است

   .درصد نیست 

میزان باالي طالق، . دارد دالیل مختلفی براي تقاضاي برگشت وازکتومی وجود

بر طبق . ها هستند ترین این علت هاي مکرر و مرگ همسر یا فرزند از شایع ازدواج

شده تقاضاي عمل  درصد از مردان وازکتومی 6تا  2شده، در نهایت،  مطالعات انجام

  .برگشت را خواهند داشت
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، یعنی وجود هشت سال پس از انجام عمل وازکتومی، احتمال موفقیت در عمل برگشت 

درصد  60تا  50درصد و میزان وقوع بارداري  90تا  80مجدد اسپرم در مایع منی، 

 15هاي جراحی میکروسکوپی، احتمال بارداري مجدد بین  پیش از پیشرفت تکنیک. است

اما امروزه، با استفاده از جراحی میکروسکوپی، این احتمال افزایش . درصد بود 50تا 

شکست عمل برگشت به متغیرهاي مختلفی بستگی دارد، مانند . تقابل توجهی یافته اس

تجربۀ جراح نیز عامل بسیار مهمی در . بادي ضد اسپرم و تنگی محل عبور وجود آنتی

  .تعیین نتیجۀ عمل برگشت است

دار شدن در آینده ابراز کند  در مراکز مشاوره، هرگاه زن یا شوهر تمایل خود را به بچه

مساعد و ثابتی صورت نگرفته و متزلزل باشد، استفاده از این  یا ازدواج در شرایط

  .شود روش جلوگیري از بارداري پیشنهاد نمی

. طور کلی، انتخاب وازکتومی از جانب مراجعان به شرایط هر یک از آنها بستگی دارد به

اما به . شود به همین دلیل استانداردي براي سن و تعداد فرزند متقاضیان تعیین نمی

یطی مانند داشتن حداقل دو فرزند و سن باالتر از دو سال براي فرزند دوم در شرا

  .شود مراکز بهداشتی توجه می

  :ممنوعیت انجام وازکتومی

  .براي روش وازکتومی بدون تیغ جراحی، هیچ ممنوعیتی وجود ندارد

  : ولی افراد داوطلب در چهار گروه قرار می گیرند
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  .شوند راحتی عمل وازکتومی می د و بهکنن گروه اول مشکلی را ذکر نمی

گروه دوم در پروندة پزشکی خود سابقۀ جراحی دارند، مثًال براي رفع یک نقص 

  .کنیم این افراد را با احتیاط وازکتومی می. آناتومیکی کوچک

در مورد این گروه نیز، پس از . گروه سوم دچار عفونت یا یک بیماري مردانه هستند 

  .شود زکتومی با فاصلۀ زمانی مناسب انجام میدرمان کامل، عمل وا

اي باید در بیمارستان مجهز و در اتاق  گروه چهارم به دلیل ابتال به یک بیماري زمینه 

  .شوند بندي می مبتالیان به بیماري هموفیلی در این گروه طبقه. عمل وازکتومی شوند

اي رایگان و مناسب  خطر وازکتومی، در بسیاري از کشورها، شیوه جراحی ساده و بی

  .هاي میان سال است براي تعداد زیادي از زوج

دار شدن و کسب آمادگی  تشخیص شرایط مناسب اقتصادي و خانوادگی براي بچه 

تردیدي نیست که . روانی ـ عاطفی الزم، تنها از عهدة دو شریک زندگی ساخته است

 .کودکانِ ناخواستۀ امروز مطرودان فرداي جامعۀ ما هستند 
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