
Skuteczna antykoncepcja dla mężczyzn

Temat antykoncepcji dla mężczyzn nie jest nowy. Jednak w porównaniu do kobiet, panowie
mają znacznie mniejszy wybór metod. Dodatkowo świadomość  Polaków w tej kwesti nie
jest wysoka. Wiele osób sądzi, że prezerwatywa to jedyne rozwiązanie.

Dotychczas za antykoncepcję odpowiadała Kobieta
Bardzo często kwesta antykoncepcji jest spychana wyłącznie na Kobietę. To Ona ma się
zatroszczyć o zabezpieczenie przed ciążą. To Ona ponosi największe konsekwencje,  jeśli
antykoncepcja  zawiedzie.  Wreszcie  to  Ona  jest  narażona  na  wszystkie  konsekwencje
zdrowotne,  jakie  niesie  wiele  współczesnych  środków  antykoncepcyjnych  oferowanych
Kobietom. Tymczasem antykoncepcja powinna być tematem wspólnym.

Dotychczas wybór męskiej antykoncepcji był znikomy
Wybór mężczyzny w tej kwesti był znikomy. W zasadzie ograniczał się do prezerwatyw. Tak
przynajmniej sądzi duża część Panów.  Niestety była to również sytuacja dla wielu wygodna
– stanowiło to poważny argument w kwesti przerzucenia odpowiedzialności wyłącznie na
Kobietę.

Wazektomia – bezpieczna antykoncepcja dla mężczyzny
Wazektomia  to  skuteczna  i  bezpieczna  metoda  trwałej  antykoncepcji  dla  mężczyzn.
Kilkunastominutowy zabieg  rozwiązuje te  kweste na  zawsze.  Oczywiście  istnieją  formy
odwrócenia  zabiegu,  jednak  dobrze  wykonana  wazektomia  daje  niemal  100%.  Jej
skuteczność  jest  porównywalna  lub  wyższa  w  stosunku  do  metod  antykoncepcji
przeznaczonych dla Kobiet.

Wazektomia – antykoncepcja dla całej Rodziny
Wazektomia to metoda dla całej Rodziny. To możliwość zdjęcia odpowiedzialności z Kobiety
za  kweste  antykoncepcji.  Badania  pokazują,  że  korzystnie  wpływa  zarówno  na  sferę
seksualną  Rodziny  (średnio  większa  ilość  i  wyższa  jakość  stosunków),  jak  i  partnerską
(poprawienie relacji partnerskich). 

Na czym polega zbieg
Krótki,  najczęściej  15  minutowy  zabieg  polega  na  przecięciu  i  zabezpieczeniu
nasieniowodów mężczyzny. Technika jest praktycznie bezbolesna. Nie używa się skalpela –
do  nasieniowodów lekarz  operujący dostaje  się  poprzez  rozwarstwienie  skóry.  Ślad  po
rozwarstwieniu znika po kilku dniach.



Główne zalety wazektomii
• Odwracalna

• 100% skuteczna

• Najtańsza i najzdrowsza

• Najbezpieczniejsza

• Bez bólu

• Bez stresu

• Bez narkozy

• Bez igły

• Bez skalpela

• Bez nieoczekiwanych ciąż

Rekomendowany przez specjalistów
Metoda  wazektomii  jest  rekomendowana  m.  in.  przez  dr  Eugeniusza  Siwika  z  Centrum
Planowania  Rodziny.  Prekursora  tej  metody w Polsce,  operującego  wazektomię  już  od
ponad  14  lat.  W  latach  90  ubiegłego  wieku  dr  Siwik  współtworzył  pierwsze  systemy
porodów naturalnych. Systemy te kilkukrotnie obniżyły śmiertelność noworodków w Polsce.
Pracował  również  Towarzystwie  Rozwoju  Rodziny  razem  z  prof.  Zbigniewem  Lwem
Starowiczem. Założyciel Izby Gospodarczej Medycyna Polska

Metoda uznana na świecie
Wazektomia  to  bardzo  popularna  (i  znana  od  kilkudziesięciu  lat)  na  świecie  metoda
antykoncepcji.  W samych  Stanach Zjednoczonych rocznie  wykonuje  się  około  500 000
zabiegów. 

Weź odpowiedzialność
Czas wziąć  odpowiedzialność  za  siebie  i  swoją  Rodzinę.  Czas  przemyśleć,  czy aktualnie
stosowana metoda antykoncepcji naprawdę jest najlepsza dla wszystkich członków Rodziny.
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