
Ang Vasectomy ay popular sa USA at sa 
buong daigdig; ito ay laan para sa mga 

lalaking kumpleto na ang bilang ng 
pamilya 

 

Ang Vasectomy ay karaniwang ginagawa ng 
grupo ng mga Amerikanong tinatawag na No 

Scalpel Vasectomy International, Inc. 
(NSVI.) 

Ang mga NSVI doctors ay mga doktor na 
gumagawa ng vasectomy. Sila ay 

naglalakbay sa mga bansang 
nangangailangan (Philippines, Haiti, Kenya) 

para maibigay ang serbisyong ito para sa 
mga lalaking gustong mapabuti ang 

kalagayan ng pamilya at masuportahan ang 
asawa at ang mga anak. 

 

 

Kapag kumpleto na ang mga anak, 
vasectomy ay magandang solusyon! 

 Wala nang pag-aalala kung 
makabubuntis 

 Mas ligtas para sa iyong mahal sa.. 
> Iba’t ibang ‘di siguradong birth control 
> Hindi planadong pagbubuntis 

 Pag mas maliit ang pamilya, ang 
mga anak ay may.. 
> Mas masustansyang pagkain 
> Mas kaaya-ayang kadamitan 
> Mas mabuting pag-aaral 
> Mas magandang kalusugan 

 Kapag mas maliit ang pamilya.. 
> Hindi masyadong pagod ang asawa 
> Mas masarap ang pagtatalik 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARA SA MGA LALAKING 
KUMPLETO NA ANG 

PAMILYA 

NSVI MISSION 

 
WHEN: February 24-25, 2020 / 8AM-3PM 

WHERE: Mary Johnston Hospital 
 

Para sa karagdagang impormasyon tumawag sa 
Mary Johnston Hospital - Social Service 

Tel #: (02) 245-4021 loc. 247 
or 

CP#: 09350838929 



 

Bago ang 

VASECTOMY 

 

Pagkatapos ng 
VASECTOMY 

 

 

95% ng tamod 
ay nagmumula 
sa seminal 
vesicles at 
prostate. 
 

5% lang ng tamod 
ang sperm cells 
na nagmumula sa 
testes o bayag. 

 

 

Walang pagbabago 
sa seminal vesicles 
o prostate kaya’t 
walang pagbabago 
sa tamod, liban sa… 
 

Wala nang 
kasama o 
hahalong sperm 
cells sa tamod 

 
 10-15 minuto operasyon 

 Maraming nagsasabi ... 
> Bagya o walang sakit sa 
operasyon 
> Kaunting kirot sa unang 
dalawang araw 
> Balik-talik at trabaho 
pagkatapos ng dalawang araw 

Anong pagkakaiba pagkatapos ng 
vasectomy? 

Walang naiiba, maliban sa sperm na 
hindi na hahalo sa tamod. Makikita mo 
na: 

 Walang pagkakaiba sa tamod. 

 Walang pagkakaiba  sa inyong sex 
drive o libog. 

 Walang pagkakaiba sa orgasm o 
sarap ng pakikipagtalik. 

 Walang pagkakaiba sa bayag o ari. 

 Walang pagkakaiba sa tigas ng titi 

 

 

Maraming nagsasabing mas masaya 
ang pagtatalik pagkatapos ng NSV! 


