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1. Definicje zdrowia i niepłodności 
Zdrowie –  
1.  stan organizmu,  gdy on funkcjonuje optymalnie bez 
     objawiania się choroby lub nienormalności; 
2. Stan dynamicznego balansu, w którym zdolność do kopiowania  

indywiduów  lub grup we wszystkich  warunkach życia jest na 
optymalnym poziomie; 

3. Stan charakteryzowany przez anatomiczną, fizjologiczną i 
psychologiczną integralność , zdolność do osobistego tworzenia 
wartościowej rodziny, zdolność do pracy i  odgrywania (raczej 
tworzenia) ról społecznych, zdolność do radzenia sobie  z 
fizycznym, biologicznym i socjologicznym stresem, odczuwania 
dobrego samopoczucia i uwalniania się z ryzyka choroby i 
niespodziewanej śmierci. 

 

Niepłodność (infertility) – zanikła lub nieobecna zdolność do 
posiadania potomstwa,  u kobiet, u mężczyzn; (od fertilis, fruitful)  
                                                                                    (Stedman’s Medical Dictionary 2006)  



Zdrowie (według WHO) jest to stan dobrostanu fizycznego, 
psychicznego i społecznego. (patrz definicje lekarskie - strona 
poprzednia) 
 
Zdrowie reprodukcyjne – dobrostan fizyczny, psychiczny oraz 
społeczny związany ze spełnieniem oczekiwań rozrodczych. 
 
Bezdzietność, niepłodność jest chorobą – według WHO: 
chorobą społeczną. 
Jest chorobą dwojga ludzi – pary, a nie pojedyńczej osoby. 
Zatem tylko urodzenie dziecka leczy chorobę.  
                       - zakwestionowane w „Zbawicielu” 
 
Niepłodność stwierdza się, gdy rok współżycia płciowego bez 
stosowania środków antykoncepcyjnych nie skutkuje 
poczęciem dziecka. 
            (podał w Poznaniu prof. Marian Szamatowicz – polski twórca in vitro 

                                                           – Klinika Ginekologii UM w Białymstoku) 



Szacowana statystyka prof.  Szamatowicza: 
 

 pary płodne – 85 % 
          niepłodne – 12-15 %. 
 
w Polsce  kobiety w okresie rozrodczym – 9 mln 
                                                                         →  1,1 ÷ 1,3 mln  
                                                                                bezpłodnych par, 
                                                                czyli  co 6 para ma problemy 
                                                                                             z prokreacją 



2. Cykl biologiczny kobiety  

Kulminacyjnym punktem cyklu jest jajeczkowanie 

(owulacja), to znaczy uwolnienie z jajnika dojrzałej 

komórki jajowej, gotowej do zapłodnienia. 

Znane z przygotowania do małżeństwa w 
Kościele Katolickim. 



pęcherzykowa 

Dla studentów medycyny 



  3. Objaśnienie naprotechnologii i jej metody 
 
- Jest to wystandaryzowana metoda owulacji Billingsów. Rozpoczęła 
się od 1976 roku od współpracy prof. T. Hilgersa z Billingsami, od 
jego zainteresowań naukowych cyklem kobiety. 
 

                           metoda  CM Creighton 
 
 Cervical Mucus = śluz szyjkowy 
                                                    (nazwano ją modelem Creighton - od 
nazwiska bardzo   zasłużonej  w Omaha rodziny irlandzkich 
emigrantów – fundatorów uniwersytetu medycznego). 

     Metoda nie używa pomiaru temperatury porannej do 
interpretacji cyklu, a opiera się na obserwacji śluzu (jego 
pojawianiu się, barwy, przezroczystości i ciągliwości). Wszystko 
inne nauczane w naszych parafialnych poradniach małżeńskich 
ma zastosowanie. 

W  latach 70-tych w 
Polsce już nauczano 
metody Billingsa 



Przygotowanie do spotkania z lekarzem naprotechnologii: 
 

- Na karcie dni niepłodne zaznacza się na zielono,  
  dni płodne dzidziusiem 
  i owulację dzidziusiem z literką P  
                                                          (P od peak – szczyt płodności),   
  krwawienie -  na czerwono.   
 
Do tego celu służą foliowe znaczki do przyklejania na kartę. 
Dodatkowo opisuje się jakość  śluzu i inne objawy, jeśli się 
pojawiają.  
 
- To wszystko może mieć znaczenie w poszukiwaniu przyczyny 
niepłodności. 
                                    DO  POMOCY: 
- Instruktor szkolony przez pracowników Creighton odbywa  
  z małżeństwem około 8 sesji indywidualnych ~ czas 1 roku 

Taki wykres jest pierwszą podstawą do wykrywania chorób.  
Nikt w metodzie in vitro nie zleca wykonania wykresu, ani go nie 
interpretuje. 

                  - PRZEPROWADZA INSTRUKOR NAPROTECHNOLOGII 



Cykl hormonalny kobiety - przykład Tj. przykład prof.. Hilgersa? 
 - TAK 



Zaburzenia cyklu  
→ niepłodność   
 Przyczyny:  np.  
niskie poziomy hormonów → 
zła jakość śluzu, … 

                   ↓ 
 
  
 

To też jest przykład prof. 
Hilgersa 



Nie można odmówić naprotechnologii  naukowości 



Najważniejsze biomarkery w naprotechnologii: 
 
• długość cyklu, 
• długość fazy Pre-Peak, 
• długość fazy Post-Peak, 
• długość fazy śluzowej (mucus) (i intensywność śluzu), 
• występowanie Peak-Day, 
• długość krawienia i jego różne zmiany. 
 

 
Wszystko wystandaryzowane, dobrze objaśnione i 
powtarzalne. 



4. Inne metody naturalnego planowania 

rodziny - biotestery 

 

  w celu ustalenia momentu jajeczkowania 
 

•  test LH  - dostępny w Polsce 
 

•  obserwacja obrazu „fern” (liści paproci) śliny, moczu, 
                                        śluzu szyjkowego 
          - small hand-held microscope “fertility testers”   
                                          (magnification of about 50-70 times) –  
                                           te testery można zakupić w internecie 

 
•  pomiar podstawowej temperatury ciała – każdy potrafi 

ZR  IF UAM : podziw dla sprawności Kościoła w zastosowaniu osiągnięć nauki do 
naturalnego planowania rodziny  już w latach 70-tych – info z własnych doświadczeń 



5.  Stany chorobowe powodujące 

niepłodność 



Statystycznie -  choroby w niepłodności  

Szamatowicz Hilgers USA - 2008 USA - 2014 
schorzenie % % % % 
zaburzenia f. jajnika 25-35 2,4 6,7 15 
patologia jajowodów 25-35 4 8,4 13 
zanikająca ilość jaj 6 11 32 
endometrioza 10-15 72,8 4,6 9 
czynnik maciczny 1,6 1,4 6 
czynnik męski 
inne 3-7 8,4 8 16 
nieznany czynnik 10-20 4,8 12,8 13 

wiele czynników u kobiety 10,9 12 
wiele cz. kobiety+ mężcz. 17,8 17 
czynnik męski  30-70 18,4 33 
suma 103-182 100 100 166 ? 

dane z in-vitro 
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6. Metody In Vitro i ich skuteczność  
 
Zapłodnienie in vitro  
Technologia Wspomaganej Reprodukcji  
 Assisted Reproductive Technology -  ART 
 
IVF – In Vitro Fertilization 
ICSI –  Injecting a single Sperm right Into an egg 
ET – Embryo Transfer  
eSET – Electve Single Embryo Transfer 
IVM –  In Vitro Maturation  (dojrz.  jajo bez hormonalnej stymulacji) 

GIFT – Gamete Intrafallopian Transfer (laparoskopowo) 
ZIFT – Zygote Intrafallopian Transfer (do jajowodu) 
PGD/PGS – Preimplantation Genetic Diagnosis or Screening 
 
                      gameta – komórka jajowa lub plemnik 
                      zygota – komórka powstała w wyniku zapłodnienia 

To jest też technologia! 

In vitro (łac.), 
dosłownie „w szkle” – 
termin stosowany przy 
opisywaniu badań 
biologicznych, oznacza 
procesy biologiczne 
przeprowadzane w 
warunkach 
laboratoryjnych, poza 
organizmem. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizm


Wyniki ostateczne ART w USA 
z implantowanych zarodków 
 

ART 2008 2014 

                                                  średnio % % 

uzyskane ciąże/liczba cykli 33 36 

urodzonych żywo 81,2 81,6 

jedynacy 55,5 61,8 

bliźniacy i więcej 25,7 19,8 

prawdopodobieństwo, że po cyklu jest dziecko 

0,27 0,29 

Z uzyskanych ciąż tylko 
 80 % rodzi się żywych 
dzieci! 

To skutek 
głównie wpływu 
stymulacji 
hormonalnej dla 
uzyskania wielu 
jajeczek 

 Stąd sumowanie 3 cykli może dać  prawdopodobieństwo 1 a nie musi 



y = -3,6487x + 167,64 
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Wiek kobiety  

ART     USA 2014 
fresh embryo 

 from nondonor eggs 

ciąże 

urodzenia 

1 dziecko 

bliźniaki 

1 dziecko o czasie, wadze 

   właściwej dla 
zdrowego noworodka 



M. Szamatowicz 

Co to znaczy udowodniona?  



7. Ochrona zdrowia prokreacyjnego w Polsce  

- program 
Ministerstwo Zdrowia 

     
    Celem głównym „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w 
Polsce”, realizowanego w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2020 r.  
jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki 
i leczenia niepłodności. 
 
    Program jest skierowany głównie do osób borykających się z problemem 
niepłodności, którzy pozostają w związkach małżeńskich lub partnerskich i 
wcześniej nie byli diagnozowani pod kątem niepłodności.  
 
W ramach programu planuje się: 
•  utworzyć sieć co najmniej 16 referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności 
   wyposażonych w najwyższej klasy sprzęt niezbędny do diagnozowania 
   niepłodności oraz Bank Tkanek Germinalnych (zarodkowych); 
•  przeprowadzić szkolenia dla personelu medycznego z zakresu procedur  
   diagnozowania i leczenia niepłodności; 
•  prowadzić kompleksową diagnostykę niepłodności, objąć uczestników opieką 
   psychologiczną i kierować pacjentów do dalszego leczenia w ramach systemu. 



Ramowy program kursów obejmuje następujące 
zagadnienia: 
 
I. Postępowanie diagnostyczne – wywiad z parą, badanie 
fizykalne kobiet i mężczyzn, 
            badania dodatkowe (w tym m.in. badania hormonalne, 
            badania sprawdzające ogólny stan zdrowia,  
            badania obrazowe, 
            badanie nasienia). 
 
II. Leczenie niepłodności żeńskiej i męskiej. 
 
III. Opieka psychologiczna. 
 
IV. Organizacja opieki nad parą z problemami z płodnością. 

Nie ma ogłoszeń dla ludności ! 



Szczegółowy wywiad z pacjentami obejmujący m. inn.  zebranie 
następujących danych: 
 
1/  wiek pacjentów, 
2/  czas trwania niepłodności, 
3/  wiek pierwszej miesiączki, 
4/  długość cyklu, 
5/  objawy owulacji, 
6/  występowanie bolesnego miesiączkowania, 
7/  wcześniejszy wywiad położniczy, 
8/  występowanie  wrodzonych chorób w rodzinie, 
9/  liczbą partnerów seksualnych, 
10/ przebycie stanów zapalnych przydatków, jąder, 
11/ przebycie poważnych chorób ustrojowych i chorób przenoszonych drogą 
płciową, 
12/ stosowanie używek i  występowanie uzależnień. 
 
W wywiadzie nie uwzględnia się czy była  antykoncepcja i jaka. 

Jest zwrócenie uwagi 
na to , co należy 
zanotować  
w historii małżeństwa, 
lub jeszcze przed 
małżeństwem 



8. An in Vivo 

 
An in vivo culture system for human 

embryos using an encapsulation technology: a pilot study 
 

C. Blockeel, P. Mock, G. Verheyen, N. Bouche Ph. Le Goff, 
Y. Heyman, C. Wrenzycki, K. Ho¨ffmann, H. Niemann, 
P. Haentjens, M.J. de Los Santos, M. Fernandez-Sanchez, 
M. Velasco, P. Aebischer, P. Devroey, and C. Simo´ 
 

Human Reproduction, Vol.24, No.4 pp. 790–796, 2009 
 
 

in utero culture system (IUCS) 
czyli  w środowisku macicy 

Praca 
między-
narodo
wa 

Cel:  
zapłodnienie ni 
w środowisku 
naturalnym, 
ale nie unika 
burzy 
hormonalnej, 
bo dalej jest 
stymulacja 
hormonalna  dla uzyskania jaja do pobrania 



Katowicka klinika jako pierwsza w Polsce zastosuje 
alternatywną dla in vitro metodę AN IN VIVO 
 
Zamiast tworzenia zarodka w szalce Petriego, zapłodnienie będzie się odbywać w 
silikonowej kapsułce umieszczonej w ciele kobiety. Alternatywną dla in vitro 
metodę wspomagania rozrodu jako pierwszy ośrodek w Polsce i zaledwie trzeci 
w Europie stosować będzie katowicka klinika Gyncentrum. 
Metodę AneVivo opracowała szwajcarska firma biotechnologiczna Anecova przy 
wsparciu naukowców z Politechniki Federalnej w Lozannie. Leczenie tego typu 
dostępne jest już w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. 
Co jest takiego przełomowego w nowej metodzie? Zapłodnienie odbywa się w 
specjalnie opracowanej, silikonowej kapsułce, którą na 24 godziny umieszcza się 
w macicy kobiety. Kapsułka wypełniona jest plemnikami i komórkami  (ILE ?) 
jajowymi, które łączą się ze sobą w naturalny sposób. Dzięki mikrootworom 
przez cały czas do środka kapsułki wnikają płyny z organizmu kobiety. Po 24 
godzinach mający 1 cm długości i 1 mm szerokości pojemniczek jest wyjmowany. 
Następnie wybiera się z niego zdrowe zarodki i po 2-4 dniach umieszcza z 
powrotem w ciele kobiety. NIEKTÓRE OBJAŚNIENIA PRZECZĄ SOBIE – 

WYWIAD NA  NASTĘPNEJ STRONIE 

http://gazetapraca.pl/szukaj/m-wielka+brytania


a – kapsuła o dł 1 cm a średnicy 1 mm 

Human Reproduction, Vol.24, No.4 pp. 790–796, 2009 



WYWIAD PRZYJĘTY BARDZO SCEPTYCZNIE – TRUDNO ZROZUMIEĆ CZYM 
METODA   RÓŻNI SIĘ OD IN VITRO W SKUTKACH DLA ZARODKÓW  



9. Pro Life w Poznaniu 
 
Dane kontaktowe 
 61 225 99 88 ( w godzinach otwarcia kliniki ) 

 ul. Kosińskiego 14/1, 61-519 Poznań 
 sekretariat@prolifeclinic.pl           
 
Metody rozpoznawania płodności. 
NaProTechnologia - diagnozowanie i leczenie zaburzeń zdrowia 
prokreacyjnego i niepłodności. 
   
 
Przynajmniej raz w miesiącu są darmowe wykłady informacyjne 
Na temat metod naturalnych.  

ZASTOSOWAĆ AKCJĘ PROMOCYJNĄ! 

http://prolifeclinic.pl 

tel:612259988
tel:612259988
tel:612259988
tel:612259988
http://prolifeclinic.pl/pl/kontakt
http://prolifeclinic.pl/pl/kontakt
http://prolifeclinic.pl/pl/kontakt
http://prolifeclinic.pl/pl/kontakt
mailto:sekretariat@prolifeclinic.pl
mailto:sekretariat@prolifeclinic.pl


POZNAŃ 

 
http://www.gpsk.am.poznan.pl/in-vitro.html 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Poznań 

Zespół lekarski odpowiedzialny za kwalifikację i medyczną 

realizacje programu: 

prof. dr hab. n. med. Leszek Pawelczyk - Kierownik Centrum 

Diagnostyki i Leczenia Niepłodności 

prof. dr hab. n. med. Piotr Jędrzejczak 

prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński 

dr hab. n. med. Beata Banaszewska 

dr n. med. Krzysztof Derwich 

dr n. med. Marek Pelesz 

DANE Z ROKU 2016 ZE STRONY 
INTERNETOWEJ 
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http://www.gpsk.am.poznan.pl/in-vitro.html
http://www.gpsk.am.poznan.pl/in-vitro.html
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