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Dotychczas mało znane słowo,
powstałe z vas deferens, czyli
łacińskiej nazwy nasieniowodu
czyli przewodu, który przenosi
nasienie u mężczyzn. W takim
razie, co to znaczy wazektomia?

Wazektomia jest pierwszą chirur-
giczną metodą męskiej anty-
koncepcji i jedyną powszechnie
dostępną efektywną formą dobro-
wolnego planowania rodziny przez
mężczyzn. Ma kilka zasadniczych
zalet, których nie może zaofe-
rować żadna inna metoda kontroli
urodzeń.

Wazektomia jest dość prostym
zabiegiem chirurgicznym, pole-
gającym na operacyjnym zamknię-
ciu światła nasieniowodów, które
odcina dopływ plemników do
końcowej części nasieniowodów.

Wazektoma jedynie zapobiega
wydostaniu się spermy w czasie
ejakulacji. Jądra pozostają na
swoim miejscu, a ich funkcja
fizjologiczna pozostaje na pozio-
mie jak u mężczyzny przed zabie-
giem, bez wpływu na obniżenie
cech męskich, jak też bez
obniżenia cech pożądania. Stan
po operacji nie wpływa na zmniej-
szenie popędu płciowego i nie
powoduje impotencji

Jeden z najbardziej znanych
autorów w Australii Derek Lle-
wellyn-Jones w książce pt. “Every-
woman”, traktującej o problemach
kobiet, między innymi o plano-
waniu rodziny pisze:
“Wazektomia powinna być jasno

odróżniana od sterylizacji-kastracji
w czasie których jądra mężczyzn
są chirurgicznie usuwane”.

Wazektomia to metoda anty-
koncepcji, a nie sterylizacji. Kiedy
wykonywana jest sterylizacja u
mężczyzn? Jednym z najczęst-
szych wskazań to nowotwór
złośliwy jądra.

Wymienione poniżej choroby,
które z punktu widzenia medy-
cznego stanowią wskazanie do
zapobiegania ciąży, nie są podzie-
lone na bezwzględne i względne,
gdyż wysoki poziom praktyki
medycznej umożliwia obecnie
udzielenie kobiecie ciężarnej
wysoko specjalistycznej pomocy w
utrzymaniu ciąży, jeśli chce ona
urodzić dziecko za wszelką cenę.
Oto skrótowe zestawienie chorób,
których występowanie powinno
skłaniać do zapobiegania ciąży, a
tym samym wyrażania szacunku
dla swojej partnerki życiowej
(wymieniono same tytuły poszcze-

gólnych działów medycyny):

choroby kobiece

choroby przenoszone na

potomstwo genetyka

choroby układu krążenia,

układu nerwowego

choroby oczu, laryngologiczne

choroby skóry, choroby wyma-

gające leczenia chirurgicznego,

ortopedyczne

choroby wątroby i przewodu

pokarmowego

choroby metaboliczne i układu

krwionośnego

choroby urologiczne

choroby psychiczne

Należy zawsze pamiętać, że jeśli

kobieta zajdzie w ciążę mimo

współistnienia ciężkiej choroby i

nie zdecyduje się na jej usunięcie,

zdaniem lekarza jest dołożenie

wszelkich starań, by przepro-

wadzić ją przez poszczególne
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Czy to jest metoda antyko-
ncepcji?

NOWOCZESNA ANTYKONCEPCJA DLA
MĘŻCZYZN - WAZEKTOMIA

Dr Eugeniusz Siwik
Absolwent Akademii
Medycznej w Bia ymstoku.
Specjalista II stopnia z
ginekologii i po o nictwa.
Antykoncepcja m czyzn
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WAZEKTOMIA TO NAJBARDZIEJ
WSPÓŁCZESNA ANTYKONCEPCJA
DLA KOBIET!!!

Zdrowie
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Zdrowie

okresy ciąży przy wykorzystaniu

najnowszych osiągnięć medycyny,

z myślą o zachowaniu jej zdrowia i

życia.

Od momentu powstania tej upro-

szczonej techniki „eliminującej

użycie skalpela metoda ta rozwija

się i jest szeroko stosowana i

popularna w wielu krajach. Wy-

konuje się ją mniej inwazyjnie. Po

zabiegu praktycznie nie widać śladu

rozwarstwienia na skórze. Nie

używamy igły i strzykawki do

znieczulenia. Środek znieczulający

podawany jest specjalnym apa-

ratem, bez nakłucia, środek znie-

czulający dostaje się pod ciś-

nieniem przez powierzchnię skóry.

Przed czy po zabiegu możemy

wypić kawę, zjeść ciacho, wsiąść do

samochodu i jechać do domu nawet

500 km.

W porównaniu do tradycyjnej

wazektomii technika ta zapewnia

wiele korzyści, np.: brak szwów,

skrócenie czasu zabiegu i reha-

bilitacji, zmniejszenie ryzyka krwa-

wienia, mniejszy dyskomfort i

większa skuteczność, dzięki czemu

jest coraz szerzej akceptowana na

całym świecie.
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jedynie zapobiega

wydostaniu si spermy w czasie

ejakulacji. J dra pozostaj na

swoim miejscu a ich funkcja

fizjologiczna pozostaje na poziomie

jak u m czyzny przed zabiegiem,

bez wp ywu na obni enie cech

m skich jak te bez obni enia cech

po dania.

jest pierwsz

chirurgiczn metod m skiej anty

koncepcji i jedyn powszechnie

dost pn efektywn form dobro

wolnego planowania rodziny przez
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jest do prostym

zabiegiem chirurgicznym, pole

gaj cym na operacyjnym zam

kni ciu wiat a nasieniowodów,

które odcina dop yw plemników do

ko cowej cz ci nasieniowodów.

nie powoduje

zahamowania wytwarzania ple

mników, ale poniewa nie ma

mo liwo ci wydalania ich na

zewn trz, podobnie jak przy sto

sowaniu celibatu s wch aniane

przez organizm. Stan po operacji

nie wp ywa na pop d p ciowy i nie

powoduje impotencji.
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www.wazectomia.com

Wazektomia bez skalpela,
bez igły, bez usypiania
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Konsultacje i wizyty:
02-797 Warszawa-Wilanów.
Ul. Klimczaka 5 lok. 88
telefon stacjonarny:
+48 22 849 17 99
telefon komórkowy:
+ 48 666 596 888
e-mail:
siwike@wazektomia.com
siwike@op.pl
strony internetowe:
www.siwik.medserwis.pl
www.wazektomia.com
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