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Naturalne planowanie rodziny
a kryteria metody idealnej

W

spó³czesne metody naturalnego planowania rodziny
oparte s¹ na najnowszych
wynikach badañ nad fizjologi¹ cyklu
p³ciowego kobiety. Ich stosowanie
wi¹¿e siê z okresowym powstrzymywaniem siê od kontaktów p³ciowych
w celu unikniêcia poczêcia dziecka.
Aby uzyskaæ wysok¹ skutecznoæ, niezbêdne jest rygorystyczne przestrzeganie regu³ okrelonej metody, a tak¿e
prawid³owe prowadzenie obserwacji
wskaników p³odnoci. W powszechnej opinii metody naturalnego planowania rodziny ci¹gle uchodz¹ za ma³o
skuteczne i nie odpowiadaj¹ce wspó³czesnym potrzebom. W rzeczywistoci spe³niaj¹ wymogi wystarczaj¹ce,
aby poleciæ je parom, które ograniczaj¹
swoj¹ p³odnoæ, a nie chc¹ lub nie
mog¹ stosowaæ innych rodków i sposobów planowania rodziny
Wspó³czesne metody NPR wykorzystuj¹ aktualny stan wiedzy w zakresie fizjologii cyklu p³ciowego. Obserwacja zmian zachodz¹cych w
organizmie kobiety pozwala wyznaczyæ fazê p³odn¹ cyklu i wykorzystaæ
tê informacjê dla od³o¿enia lub zaplanowania poczêcia. Celem niniejszej
pracy by³a próba analizy wybranych
metod NPR w oparciu o kryteria metody idealnej, z wykorzystaniem dostêpnego pimiennictwa z zakresu
NPR. Uwzglêdniono g³ównie badania

zagraniczne, ze wzglêdu na brak badañ krajowych, zw³aszcza dotycz¹cych efektywnoci metod. Nie analizowano wszystkich metod. Pominiêto
metody uznane za historyczne lub o
bardzo niskiej skutecznoci, choæ s¹
one nadal stosowane przez spor¹ czêæ
populacji. Analizy nie odnoszono do
poszczególnych metod naturalnego
planowania rodziny ze wzglêdu na ró¿nice, dotycz¹ce jedynie sposobu interpretacji obserwacji tych samych wyk³adników w poszczególnych
metodach, a nie generalnej zasady
metod. Wzajemne podobieñstwa i ró¿nice pomiêdzy konkretnymi metodami przekraczaj¹ zakres podjêtego tematu.
W ksi¹¿ce Antykoncepcja  pytania i odpowiedzi, John Guillebaud,
wymienia dziesiêæ cech idealnej metody planowania rodziny. S¹ to wed³ug
niego:
1. 100% bezpieczeñstwa, zarówno bez
gronych, jak i uci¹¿liwych objawów
niepo¿¹danych
2. 100% skutecznoci
3. Brak zwi¹zku z aktywnoci¹ seksualn¹ (tzn. nie wymagaj¹ca dodatkowych
czynnoci przed samym stosunkiem)
4. Odwracalnoæ efektu antykoncepcyjnego
5. Skutecznoæ osi¹gniêta po mo¿liwej
do zaakceptowania, prostej i bezbolesnej procedurze  bez polegania na

pamiêci u¿ytkownika (tak aby zapomnienie o zastosowaniu rodka nie by³o
równoznaczne z zajciem w ci¹¿ê)
6. Prosty sposób odstawienia metody,
nie wymagaj¹cy pytania o pozwolenie
7. Dostêpna cena i ³atwoæ dystrybucji
8. Mo¿liwoæ stosowania bez nadzoru
personelu s³u¿by zdrowia
9. Akceptacja przez ka¿d¹ kulturê, religiê, i pogl¹d polityczny
10. Mo¿liwoæ u¿ywania i kontrolowania przez kobietê, która  je¿eli chodzi o skutecznoæ metody  ponosi
najwiêksze ryzyko. Za najwa¿niejsze
uwa¿a siê spe³nianie pierwszych trzech
warunków.

Dokoñczenie na s. 6

UWAGA, UWAGA!

Wci¹¿ poszukujemy
kandydatów na instruktorów
metod naturalnego
planowania rodziny.
Zapraszamy ma³¿eñstwa,
które chcia³yby dzieliæ siê
z innymi swoja wiedz¹
i wiadectwem ¿ycia.
Proponujemy fachowe
szkolenie, a po jego
ukoñczeniu zapewniamy
komplet materia³ów do
prowadzenia kursów.
Zg³oszenia prosimy wysy³aæ
na adres podany na s. 19.
Zapraszamy!

CYKLE

Po porodzie

K

arta, któr¹ zamieszczamy, ilustruje 37-dniowy cykl matki
karmi¹cej czternastomiesiêczne dziecko  jest to jej ósmy cykl po
porodzie, a rozpiêtoæ dotychczasowych cykli wynosi³a od 28 do 52 dni,
co nie jest niczym niezwyk³ym w przypadku powrotu p³odnoci u kobiety
karmi¹cej. W³acicielka karty nie mia³a przed porodem ¿adnych dowiadczeñ w obserwacji i przysy³aj¹c swój
wykres, postawi³a pytanie, czy wspó³¿ycie w dniach 27, 28, 29 przypad³o
ju¿ na okres niep³odnoci.
Zanim jednak zastanowimy siê nad
interpretacj¹ karty, zwróæmy uwagê na
kilka spraw.
1.Okres po porodzie nie jest ³atwym czasem uczenia siê obserwacji,
poniewa¿ objawy czêsto s¹ wtedy niejednoznaczne i trudno uchwyciæ charakterystyczny dla rytmu p³odnoci ich
przebieg (np. zmiany w szyjce macicy towarzysz¹ce kolejnym fazom cyklu mo¿na poznaæ o wiele ³atwiej w
cyklach przed porodem). To, co trudne, nie musi jednak byæ niemo¿liwe,
wiêc tym wiêksze uznanie nale¿y siê
tym, którzy wytrwale próbuj¹ zdobywaæ dowiadczenie w tym nie³atwym
okresie. Z drugiej strony nauce sprzyja wówczas o wiele silniejsza motywacja od³o¿enia kolejnego poczêcia.
2. W tym cyklu kobieta prowadzi³a tylko obserwacje wewnêtrzne luzu
oraz szyjki macicy, co mog³oby wystarczyæ, gdyby by³y one kompletne.
W sytuacji, jak¹ tu widzimy, nie mo¿na wykorzystaæ tych zapisów dla interpretacji. Przypomnijmy: obserwacje
rozpoczynamy zaraz po zakoñczeniu
miesi¹czki i prowadzimy je szczególnie uwa¿nie w fazie p³odnoci. Widaæ
te¿, ¿e w³acicielka karty mimo du¿ej
starannoci w obserwacjach szyjki ci¹gle jeszcze nie jest pewna swoich odczuæ (na karcie pojawia siê komentarz:
Twarda i miêkka  sama nie wiem,
jaka). Podobnie jest z wewnêtrzn¹
obserwacj¹ luzu, dlatego na pocz¹tek
lepiej by³oby skupiæ siê na obserwa-

2

cjach zewnêtrznych i odczuciach dodaj¹c do tego samobadanie po³o¿enia
i otwarcia szyjki (wystarczy przeprowadziæ je dwukrotnie w ci¹gu dnia, np.
przed po³udniem i wieczorem).
3. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e obserwacje wewnêtrzne zawsze powinny
one byæ poprzedzone obserwacjami
zewnêtrznymi luzu.
4. Maj¹c do dyspozycji pe³ny zapis temperatury, musimy oprzeæ siê
wy³¹cznie na nim i dla wyznaczenia
pocz¹tku niep³odnoci poowulacyjnej
mo¿emy zastosowaæ regu³ê temperaturow¹ opisan¹ w ksi¹¿ce Sztuka naturalnego planowania rodziny na stronie 177: faza III zaczyna siê
wieczorem czwartego dnia wzrostu
temperatury, przy czym trzy ostanie
temperatury musz¹ uk³adaæ siê przynajmniej na poziomie wy¿szym. W
tym cyklu wzrost temperatury po jajeczkowaniu zacz¹³ siê dnia 31. Poziom ni¿szy wyniós³ 36,9, poziom
wy¿szy: 37,1, zatem faza III zaczyna
siê wieczorem 34 dnia cyklu. Nadspodziewanie wysoka temperatura w dniu
22 jest temperatur¹ zak³ócon¹ i nie bierzemy jej pod uwagê, bowiem w³acicielka karty odnotowa³a w tym dniu
dolegliwoci.

5. Czy w tym cyklu mog³o dojæ
do poczêcia? Wspó³¿ycie mia³o miejsce najprawdopodobniej w okresie
oko³oowulacyjnym, jednak jeli nawet
dosz³o do zap³odnienia, to ze wzglêdu
na bardzo krótk¹ fazê lutealn¹ (7 dni
wy¿szych temperatur) zarodek móg³
nie zd¹¿yæ zagniedziæ siê w macicy
przed kolejn¹ miesi¹czk¹. Taka krótka faza lutealna jest charakterystyczna dla cykli karmi¹cych matek, u których p³odnoæ po porodzie mo¿e
powracaæ dosyæ d³ugo (co jest zwi¹zane ze sposobem karmienia i z indywidualnymi cechami organizmu).
Karta ta pokazuje, ¿e nawet ma³o
dowiadczona kobieta mo¿e poradziæ
sobie z prowadzeniem obserwacji po
porodzie, dobrze jednak, jeli zwróci siê
o pomoc w ich interpretacji do dowiadczonych instruktorów metod NPR.q
Bo¿ena Tabor
Jeli macie Pañstwo karty,
z których interpretacj¹ nie
umiecie sobie poradziæ,
przylijcie je do nas - ich
omówienie na ³amach
Fundamentów pomo¿e
innym; dostarczy nam to
tak¿e po¿ytecznego materia³u
badawczego. Oczywicie
zapewniamy dyskrecjê.
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MITY I FAKTY

Pozorne
przeszkody
Niemo¿noæ miarodajnego
wyznaczenia okresu
p³odnoci w cyklu
Czêsto spotykana opinia, wyra¿ana w s³owach i w druku, podwa¿a
mo¿liwoæ miarodajnego okrelenia
pocz¹tku i koñca cyklicznego okresu
p³odnoci. Dlaczego? Bo stres, bo
wp³ywy klimatyczne, bo emocje, bo
choroby itp. Ignorancja osób utrzymuj¹cych te opinie (lansowane w podrêcznikach szkolnych) znajduje potwierdzenie w tym, ¿e brakuje tu
konkretnego uwzglêdnienia obserwacji objawów p³odnoci i niep³odnoci
dostêpnych ka¿dej kobiecie, która chce
stosowaæ regu³y naturalnej regulacji
poczêæ. Osoby te, jak to siê dzieje w
przypadku autorek podrêcznika do biologii dla klasy VII, przyjmuj¹ jakie
liczby dni przed i po jajeczkowaniu,
nic troszcz¹c siê o punkt odniesienia
dla owych dni. Jak mo¿na dodaæ ile
dni przed i ile dni po jajeczkowaniu,
które nie wiadomo kiedy wyst¹pi³o?
Zreszt¹ jak okreliæ dzieñ jajeczkowania, jeli nie ustali siê prze³omu miêdzy pierwsz¹ i drug¹ faz¹ cyklu?
Jajeczkowanie nastêpuje na granicy obu faz. Ma ono miejsce najczêciej
w pierwszym dniu zaniku luzu a zarazem w ostatnim dniu ni¿szej temperatury przed jej ustabilizowanym podwy¿szeniem. Zatem pocz¹tek
cyklicznego okresu p³odnoci zaczyna siê przejciem od suchoci do wilgotnoci odczuwanej na zewnêtrznych
narz¹dach p³ciowych, a koñczy po
trzech dniach od zaniku luzu. Sk¹d
owe trzy dni? Jak wspomnia³em wy¿ej, jajeczkowanie mo¿e wyj¹tkowo
nast¹piæ drugiego dnia od zaniku luzu, trzeci dzieñ dodaje siê na poczet
prze¿ycia komórki jajowej. Od czwartego dnia rozpoczyna siê poowulacyjny okres nicp³odnoci utrzymuj¹cy siê
do koñca cyklu. Zdumiewa beztroska
w pope³nianiu elementarnych b³êdów
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w podrêczniku. Bo czy¿ mo¿e byæ
wiêkszy b³¹d, ni¿ podawanie liczby dni
przed i po jakim dniu, którego w ogóle
nie próbuje siê oznaczyæ? Trudno
oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e znajomoæ
w³asnej p³odnoci jest sprawi³ tak b³ah¹, ¿e mo¿na sobie pozwoliæ na ignorancjê, której najprawdopodobniej nawet nikt nie zauwa¿y.
Nieregularnoæ cykli
przeszkod¹
w stosowaniu NPR
Nawet znaczna rozpiêtoæ w d³ugoci cykli nie kwalifikuje ich jako
cykle nieprawid³owe. Mo¿na jedynie
mówiæ o nietypowoci. Typowa d³ugoæ cyklu mieci siê w granicach 2436 dni. rednia d³ugoæ cyklu wynosi
28 dni. Mo¿emy mówiæ o cyklach
redniej d³ugoci, o cyklach krótszych
od przeciêtnej lub d³u¿szych. Ró¿norodnoæ ta wi¹¿e siê z konstytucj¹ genetyczn¹ i w ocenie zdrowia nic ma
¿adnego znaczenia.
O prawid³owoci cyklu decyduje
wystêpowanie jajeczkowania (cykl
dwufazowy) oraz dostatecznie d³uga
II faza. Jeli liczba dni od prze³omu,
charakteryzuj¹cego siê zanikiem luzu i podwy¿szeniem siê temperatury,
wynosi mniej ni¿ 9 dni, wskazuje to
na niepe³ny wydolnoæ cia³ku ¿ó³tego
i mo¿e byæ przyczyn¹ niep³odnoci.
Odchylenia o charakterze nietypowoci nie kwalifikuj¹ siê do leczenia. Stosowanie tabletki hormonalnej dla uregulowania cyklu nietypowego jest
b³êdem sztuki lekarskiej. Tabletka hormonalna stosowana od 5 do 25 dnia
cyklu zak³óca normalny jego przebieg,
a krwawienie wystêpuj¹ce po trzech
dniach nie jest miesi¹czk¹ lecz krwawieniem spowodowanym nag³ym obni¿eniem siê stê¿enia uprzednio podawanych hormonów.
Jaka jest przyczyna wystêpowania
niekiedy nawet wielotygodniowych

ró¿nic w d³ugoci I fazy cyklu? Mog¹
to byæ czynniki oddzia³uj¹ce epizodycznie, np. choroba, zmiana klimatu, ciê¿kie dowiadczenie ¿yciowe itp.
W swej obserwacji mam kilkadziesi¹t
kobiet ze znaczn¹ rozpiêtoci¹ w d³ugoci cyklu. U wielu z nich nieregularnoæ utrzymuje siê dziesi¹tki lat i
nie jest spowodowana czynnikami
wystêpuj¹cymi okolicznociowo.
Zmienna d³ugoæ I fazy cyklu wydaje
siê byæ ich cech¹ konstytucjonaln¹.
Nieregularnoæ cyklu nie jest ¿adn¹ przeszkod¹ w efektywnym stosowaniu metody jedno-, dwu-, czy wielowskanikowej. Jeli idzie o metody
jednowskanikowe, to wchodzi w
grê wy³¹cznie metoda owulacji Billingsa; metoda termiczna traci tu swe
znaczenie.
Fa³szywe wyobra¿enie, ¿e nieregularnoæ cyklu staje siê przeszkod¹ w
pos³ugiwaniu siê metodami NPR, jest
reliktem stosowania popularnego ongi kalendarza ma³¿eñskiego, który
od dawna zosta³ zarzucony. We wspó³czesnych metodach obserwacja objawów pozwala na ocenê ka¿dego dnia,
na bie¿¹co, czy kobieta TERAZ jest
p³odna czy nie.
Podtrzymywanie owego fa³szywego wyobra¿enia o znaczeniu nieregularnoci cyklu jest dezinformacj¹ stosowan¹ przez lobby antykoncepcyjne.
Z jednej strony chodzi o to, by zraziæ
osoby zainteresowane do metod NPR,
z drugiej - by sk³oniæ do regulowania cyklu za pomoc¹ tabletki antykoncepcyjnej. Doæ znaczna skutecznoæ
tej propagandy wynika z niedostatecznego zainteresowania ogó³u kobiet fizjologicznymi procesami zachodz¹cymi w organizmie. Cykl uto¿samia siê
z krwawieniem. Nawet nie z miesi¹czk¹, bo przecie¿ krwawienia wystêpuj¹ce w trakcie stosowania pigu³ki nic
maj¹ tego charakteru co normalna miesi¹czka, a w okresie od krwawienia do
krwawienia nie dochodzi wówczas do
owulacji.q
W³odzimierz Fija³kowski

Z ksi¹¿ki Rodzicielstwo w zgodzie z
natur¹, Fundacja G³os dla ¯ycia,
Poznañ 1999.

Dziêkujemy autorowi za zgodê na przedruk.
Ksi¹¿kê mo¿na zamówiæ w naszym katalogu.
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DYLEMATY

Granice
odpowiedzialnego
rodzicielstwa
Przedstawiamy tym razem
korespondencjê na temat
odniesienia nauki Kocio³a
do sytuacji, w której
ma³¿onkowie decyduj¹ siê
nie mieæ wiêcej dzieci 
czy wolno im wtedy
podejmowaæ wspó³¿ycie
w okresie niep³odnoci?
Prosimy naszych
czytelników o w³¹czenie siê
do dyskusji

M

am pytanie zwi¹zane z praktycznym zastosowaniem
wskazañ encykliki Humanae vitae. Jestem ¿onaty od ponad 11
lat. Mamy 3 córki (9 + 5.5 + 3) i w³aciwie doszlimy ostatnio do wniosku,
¿e tyle by nam wystarczy³o. Od samego pocz¹tku ma³¿eñstwa stosowalimy wy³¹cznie tzw. naturaln¹ metodê regulacji poczêæ. Jednak ostatnio
zacz¹³em siê intensywniej zastanawiaæ nad jej teoretycznym (czy mo¿e
lepiej by³oby powiedzieæ: teologicznym?) uzasadnieniem. Niestety  po
przeczytaniu stosownej encykliki,
bêd¹cej jak rozumiem podstaw¹ nauczania moralnego Kocio³a w tej
dziedzinie, napotka³em na nieoczekiwane problemy. Te problemy przybra³y formê dwóch pytañ:
1. Czy wolno ma³¿onkom nie
chcieæ kolejnych dzieci
2. W jaki sposób doprowadziæ do
tego, aby tych dzieci nie by³o wiêcej; w szczególnoci  czy istniej¹ jakie inne (poza oczywistym, jakim
jest ca³kowity brak wspó³¿ycia) 
sposoby na unikniêcie poczêcia
dziecka zgodne z nauka moraln¹
Kocio³a.

4

Na pierwsze pytanie
odpowiedzia³em sobie pozytywnie na
podstawie nastêpuj¹cego fragmentu
encykliki: (...) nale¿y uznaæ, ¿e ci ma³¿onkowie realizuj¹ odpowiedzialne rodzicielstwo, którzy (...) dla wa¿nych
przyczyn i przy poszanowaniu nakazów moralnych, postanawiaj¹ okresowo lub nawet na czas nieograniczony
unikaæ dalszego dziecka. (punkt 10).
Kluczem jest tutaj sformu³owanie na
czas nieograniczony, które dla mnie
oznacza, ¿e w okrelonych warunkach
mo¿na nie planowaæ poczêcia kolejnych dzieci i poprzestaæ na tym, co siê
ju¿ ma.
Pytanie drugie
pozornie ma swoje rozwi¹zanie w
punkcie 16, w którym Papie¿ pisze:
Jeli wiêc istniej¹ s³uszne powody do
wprowadzenia przerwy miêdzy kolejnymi urodzeniami dzieci, (...) Koció³
naucza, ¿e wolno wówczas ma³¿onkom
uwzglêdniaæ naturaln¹ okolicznoæ
w³aciw¹ funkcjom rozrodczym i podejmowaæ stosunki ma³¿eñskie tylko w
okresach niep³odnoci, reguluj¹c w ten
sposób iloæ poczêæ, bez ³amania zasad moralnych (...). Powszechnie
przyjmuje siê, ¿e to zdanie jest zezwoleniem na odbywanie stosunków w
czasie niep³odnym, je¿eli ma³¿onkowie nie chc¹ mieæ wiêcej dzieci. Jednak¿e po dok³adnej analizie tego tekstu doszed³em do wniosku, ¿e wynika
z niego tylko, i¿ wolno podejmowaæ
wspó³¿ycie w okresach niep³odnych
wy³¹cznie w przypadku, gdy ma to s³u¿yæ od³o¿eniu na póniej poczêcia kolejnego dziecka (sformu³owanie: przerwy miêdzy kolejnymi urodzeniami
dzieci). Nie ma natomiast w ogóle
wzmianki na temat naszej sytuacji,
czyli ma³¿onków, którzy ju¿ uznali, ¿e

ta iloæ dzieci jak¹ maj¹ im wystarczy
i nie chodzi im (jak nam) o przerwê
miêdzy kolejnymi urodzeniami dzieci, ale o zaniechanie w ogóle poczêcia
dalszych dzieci. Powiedz¹ Pañstwo, ¿e
czepiam siê szczegó³ów. Ale wydaje
mi siê (znowu proszê mnie poprawiæ,
jeli siê mylê), ¿e encyklika jest dokumentem na tyle wa¿nym, ¿e ka¿de s³owo w niej powinno byæ bardzo dok³adnie przemylane. Wierzê, ¿e Papie¿ ma
ogromn¹ odpowiedzialnoæ za s³owa,
które wypowiada, zw³aszcza gdy formu³uje zasady obowi¹zuj¹ce miliony
ludzi na ca³ym wiecie i to w taki sposób, ¿e niestosowanie siê do tych zasad jest grzechem. Jest jeszcze jeden
argument, który wed³ug mnie przemawia przeciw powszechnie obecnie
przyjêtemu sposobowi rozumienia encykliki Humanae vitae. Jest to mianowicie nastêpuj¹cy jej fragment z
punktu 11: Stosunki, przez które ma³¿onkowie jednocz¹ siê w sposób intymny i czysty (..) nie przestaj¹ byæ moralnie poprawne, nawet gdyby
przewidywano, ¿e z przyczyn zupe³nie
niezale¿nych od woli ma³¿onków bêd¹
niep³odne (...). Otó¿ twierdzê (uzasadnienie za chwilê), ¿e przy podejmowaniu wspó³¿ycia tylko w okresach niep³odnych fakt, i¿ dany stosunek bêdzie
niep³odny nie jest bynajmniej niezale¿ny od woli ma³¿onków. Przeciwnie 
maj¹ oni zasadniczy wp³yw na to, ¿e
ten stosunek bêdzie niep³odny. Tymczasem w punkcie 14 encykliki mo¿emy
przeczytaæ, i¿ Odrzuciæ równie¿ nale¿y wszelkie dzia³anie, które  b¹d to w
przewidywaniu zbli¿enia ma³¿eñskiego,
b¹d podczas jego spe³niania, czy w rozwoju jego naturalnych skutków  mia³oby za cel uniemo¿liwienie poczêcia
(...)., co oznacza, ¿e w przypadku, gdy
ma³¿onkowie zdecydowali siê na zaFundamenty Rodziny  nr 2/2000
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koñczenie rozwoju rodziny, wspó³¿ycie wy³¹cznie w okresach niep³odnych jest grzechem. Uzasadnienia wymaga jeszcze teza o tym, ¿e fakt, i¿
konkretny stosunek bêdzie niep³odny,
jest zale¿ny od woli ma³¿onków. Otó¿
wed³ug mnie powstrzymanie siê od
wspó³¿ycia jest dzia³aniem  i to podjêtym w³anie w celu uniemo¿liwienie
poczêcia. W³aciwie sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, chodzi
bowiem o problem wykorzystania tzw.
si³ natury. Z podobn¹ sytuacj¹ mamy
do czynienia w przypadku np. elektrowni wiatrowych, m³ynów wodnych i szeregu innych zjawisk. Oczywicie mo¿na powiedzieæ, ¿e elektrownia wiatrowa
produkuje pr¹d niezale¿nie od woli
cz³owieka, który j¹ postawi³  i literalnie bêdzie to prawda. Natomiast nikt
rozs¹dny nie bêdzie siê upiera³, ¿e to
ca³a prawda. Ta bowiem jest taka, ¿e
ten, kto postawi³ taki wiatrak, zrobi³ to
w celu produkcji energii elektrycznej i
przed jego wybudowaniem dok³adnie
sprawdzi³ warunki atmosferyczne na
danym terenie ze szczególnym
uwzglêdnieniem kierunku i si³y wiatru
zwykle wiej¹cego w tej okolicy. Mamy
wiêc do czynienia tak naprawdê z dwoma przyczynami: pierwsz¹ pochodz¹c¹ od cz³owieka i bêd¹c¹ ca³kowicie zale¿n¹ od jego woli; drug¹  wynikaj¹c¹
z praw przyrody i bêd¹c¹ od woli cz³owieka ca³kowicie niezale¿n¹. Przypuæmy, ¿e z jakich powodów prawo zabrania produkcji energii elektrycznej
przy pomocy elektrowni wiatrowych.
Je¿eli sobie taki wiatrak wybudujê, to
nie mogê siê potem g³upio t³umaczyæ
w s¹dzie, ¿e produkuje on energiê elektryczn¹ ca³kowicie niezale¿nie od mojej woli. Analogicznie sprawa ma siê z
metod¹ naturalnej regulacji poczêæ:
ma³¿onkowie wspó³¿yj¹c tylko w okresach niep³odnych wykorzystuj¹ pewn¹
w³aciwoæ organizmu kobiety. Nie
mog¹ siê jednak (przynajmniej moim
zdaniem) g³upio t³umaczyæ, ¿e ich stosunki s¹ niep³odne ca³kowicie niezale¿nie od ich woli. Bardzo proszê o powa¿ne potraktowanie mojego tekstu, bo
sprawa jest dla mnie  jak Pañstwo sami
widz¹  doæ wa¿na.q
Pawe³
Fundamenty Rodziny  nr 2/2000

Odpowied

Wieje lub nie
Panie Pawle,
Jeliby pójæ tropem Pañskich w¹tpliwoci i potraktowaæ je jako obowi¹zuj¹ce za³o¿enie, to musielibymy
przyj¹æ, ¿e: ma³¿onkom wolno wspó³¿yæ tylko w celu poczêcia dziecka,
czyli wy³¹cznie w okresie p³odnym, a
gdy w sposób odpowiedzialny uznaj¹
oni, ¿e nie bêd¹ ju¿ powiêkszaæ rodziny, powinni zupe³nie powstrzymaæ siê
od wspó³¿ycia. Pogl¹d taki nie jest
zgodny z nauk¹ Kocio³a, a wynika to
w³anie miêdzy innymi z cytowanego
przez Pana fragmentu encykliki Humanae vitae: Stosunki, przez które
ma³¿onkowie jednocz¹ siê w sposób
intymny i czysty (..) nie przestaj¹ byæ
moralnie poprawne, nawet gdyby przewidywano, ¿e z przyczyn zupe³nie niezale¿nych od woli ma³¿onków bêd¹
niep³odne.
Komentuj¹c ten fragment, pisze
Pan: Otó¿ twierdzê, ¿e przy podejmowaniu wspó³¿ycia tylko w okresach
niep³odnych fakt, i¿ dany stosunek bêdzie niep³odny nie jest bynajmniej niezale¿ny od woli ma³¿onków. Przeciwnie  maj¹ oni zasadniczy wp³yw na
to, ¿e ten stosunek bêdzie niep³odny.
Póniej podaje Pan przyk³ad z
elektrowni¹ wiatrow¹. Proszê jednak
zauwa¿yæ, ¿e istotnie stosunki podejmowane w okresie niep³odnym nie
mog¹ doprowadziæ do poczêcia niezale¿nie od woli ma³¿onków. Odwracaj¹c to stwierdzenie: nawet gdyby
m¹¿ i ¿ona mieli nie wiem jak mocn¹
wolê, ¿eby poczê³o siê wówczas
dziecko, to i tak nic z tego nie wyjdzie z przyczyn obiektywnych i od
nich niezale¿nych. To dok³adnie tak
jak z elektrowni¹ wiatrow¹  wiatrak
mo¿na postawiæ, tylko ¿e raz wieje, a
raz nie i choæby przysz³o tysi¹c atletów i ka¿dy zjad³by tysi¹c kotletów..., to ¿adnym dmuchaniem nie
bêd¹ w stanie go poruszyæ. Tak samo
jest z p³odnoci¹: raz jest a raz jej nie
ma, bo taka jest jej natura, któr¹ nie

my ustalamy.
Przytacza Pan te¿ zdanie z punktu
14 Humanae vitae (Odrzuciæ nale¿y...), interpretuj¹c je jako zakaz
wspó³¿ycia w okresach niep³odnych,
gdy ma³¿onkowie  jak Pan pisze:
zdecydowali siê na zakoñczenie rozwoju rodziny. Takie mylenie prowadzi jednak do absurdalnego wniosku,
¿e od tego momentu ma³¿onkom nie
wolno ju¿ wspó³¿yæ wcale, bo przecie¿ zbli¿enia podejmowane w okresie p³odnoci mog³yby zaowocowaæ
poczêciem. Pawe³ VI pisze, ¿e moralnie z³y jest stosunek ma³¿eñski z rozmys³u obezp³odniony, za Jan Pawe³
II tak komentuje ten fragment Humanae vitae: Moralnie niedopuszczalne
jest naprzód «bezporednie przerywanie ci¹¿y» (HV, 14), sterylizacja, czyli
«bezporednie obezp³odnienie», jak
wreszcie «wszelkie dzia³anie, które 
b¹d to w przewidywaniu zbli¿enia
ma³¿eñskiego, b¹d podczas jego spe³niania czy w rozwoju jego naturalnych
skutków  mia³oby za cel uniemo¿liwienie poczêcia lub prowadzi³oby do
tego» (HV, 14)  czyli wszelkie metody antykoncepcyjne, nawet te, które nie
naruszaj¹ cielesnej struktury stosunku ma³¿eñskiego. Natomiast moralnie
dopuszczalne jest korzystanie z okresów niep³odnoci... (Prawo ¿ycia da³
im Bóg w dziedzictwo, tekst katechez
rodowych wyg³oszonych w dniach 13
V  28 XI 1984 r.)
Koció³ zawsze niezmiennie zachêca³ ma³¿onków do wielkodusznego przyjmowanie liczniejszego potomstwa, ale te¿ nie twierdzi, ¿e
jedynym celem aktu ma³¿eñskiego ma
byæ prokreacja. Intymna bliskoæ
ma³¿onków s³u¿y przecie¿ tak¿e
umacnianiu ich wiêzi, wyra¿aniu mi³oci  to jest drugi aspekt, bez którego nie mo¿na mówiæ o prawdziwym
po¿yciu ma³¿eñskim.

Dokoñczenie na s. 7

5

BADANIA

Naturalne planowanie rodziny
a kryteria metody idealnej
Dokoñczenie ze s. 1
Dalej wspomniany wy¿ej autor
konkluduje, i¿ aktualny stan metod
planowania rodziny jest z³y w odniesieniu do metody idealnej. Wszystkie znane metody antykoncepcyjne nie
spe³niaj¹ przynajmniej jednego z
pierwszych trzech warunków. W praktyce natrafiamy na tzw. Wybór Hobsona: polega on na rozwi¹zaniu dylematu  czy proponujemy metodê
bardzo skuteczn¹, ale potencjalnie
mniej bezpieczn¹ lub znacznie wp³ywaj¹c¹ na aktywnoæ seksualn¹, czy
mniej skuteczn¹, lecz bezpieczn¹ i nie
oddzia³uj¹c¹ na aktywnoæ. Zadanie
lekarza powinno polegaæ na zaproponowaniu takich metod planowania rodziny, które najlepiej rozwi¹zuj¹ dylemat Hobsona, natomiast wybór nale¿y
do zainteresowanej kobiety lub pary.
Mimo olbrzymiego postêpu farmakologii oraz zaawansowanych badañ
nad rodkami antykoncepcyjnymi,
wszystkie dotychczas znane tak zwane sztuczne metody planowania rodziny poci¹gaj¹ za sob¹ mo¿liwoæ
pojawienia siê powik³añ, dzia³añ
ubocznych lub podnosz¹ ryzyko zachorowalnoci na okrelone choroby,
co z drugiej strony nie wyklucza ich
efektu ochronnego i oddzia³ywañ pozytywnych w zakresie np. prewencji
procesów nowotworowych czy chorób
przenoszonych drog¹ p³ciow¹. Czy w
zwi¹zku z tym naturalne metody planowania rodziny stanowi¹ alternatywê
godn¹ polecenia?
Analizuj¹c poszczególne kryteria
metody idealnej i ich spe³nianie
przez NPR mo¿na stwierdziæ:
Zdrowie
Naturalne metody planowania rodziny nie poci¹gaj¹ za sob¹ oddzia³ywañ szkodliwych dla zdrowia, a równie¿ mo¿na wykazaæ ich dzia³anie
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promocyjne zw³aszcza w odniesieniu
do zdrowia populacji. NPR promuje
zwi¹zki trwa³e i monogamiczne, co
sprzyja ograniczeniu rozszerzania siê
chorób przenoszonych drog¹ p³ciow¹.
Podnoszone argumenty, ¿e okresowa
wymuszona wstrzemiêliwoæ seksualna mo¿e negatywnie oddzia³ywaæ
na stan zdrowia psychicznego, nie znalaz³y potwierdzenia w badaniach. Doniesienia te podkrelaj¹ korzystny
wp³yw okresowej rezygnacji z kontaktów p³ciowych na jakoæ i trwa³oæ
zwi¹zku partnerów. W grupie osób stosuj¹cych NPR stosunkowo rzadziej
pojawia siê objaw znudzenia seksualnego, ni¿szy jest tak¿e wskanik
rozpadu zwi¹zków.
Skutecznoæ
Najczêciej podnoszonym zagadnieniem w odniesieniu do NPR jest
skutecznoæ metod. W dostêpnym pimiennictwie mo¿na spotkaæ bardzo
zró¿nicowane wyniki. Z jednej strony
prace, które dotycz¹ wy³¹cznie oceny
samej metody, to znaczy pomijaj¹ b³¹d
u¿ytkownika wykazuj¹ bardzo niski
wskanik Pearla. Z drugiej strony dla
konkretnej pary istotna jest skutecznoæ praktyczna, a wiêc taka, która
uwzglêdnia prawdopodobieñstwo b³êdu u¿ytkownika i tu wyniki s¹ gorsze.
NPR jest grup¹ metod bardzo podatnych na b³¹d u¿ytkownika, a tak¿e na
tak zwany efekt motywacyjny. Oznacza to, ¿e ich skutecznoæ istotnie zale¿y od tego, czy grupa stosuj¹ca nale¿y do populacji, która zdecydowanie
zakoñczy³a prokreacjê  a wiêc o silnej motywacji od³o¿enia poczêcia, czy
s¹ to osoby, które wyd³u¿aj¹ tylko odstêpy miêdzy kolejnymi dzieæmi. W
okrelonych warunkach NPR mo¿e
osi¹gaæ skutecznoæ blisk¹ 100% i w
pe³ni porównywaln¹ na przyk³ad z
antykoncepcj¹ hormonaln¹ (wskanik
Pearla=0,2 dla NPR i 0,18 dla tablet-

ki dwusk³adnikowej,  badania na
19843 kobietach z bardzo wysok¹
motywacj¹ z powodu ubóstwa), w innych (np. kraje Ameryki Po³udniowej
 niska akceptacja okresowej wstrzemiêliwoci uwarunkowana kulturowo) skutecznoæ znacznie spada
(wskanik Pearla=25). Warunkiem
wysokiej skutecznoci metod naturalnych jest dobre poznanie ich zasad,
wysoka motywacja stosowania, oraz
pe³na akceptacja. Wyj¹tkiem jest tu
metoda LAM (Lactation Amenorrhea
Method  metoda laktacyjnego braku
miesi¹czki), której skutecznoæ nie jest
tak istotnie zwi¹zana z motywacj¹.
Uwzglêdniaj¹c wyniki wielu badañ,
mo¿na uznaæ, ¿e nowoczesne metody
NPR czêsto wspomagane obiektywnymi technikami oceny wskaników
p³odnoci (testery poziomu hormonów
w moczu i luzie szyjkowym, komputerowa analiza podstawowej temperatury cia³a, analizatory luzu szyjkowego)
wykazuj¹
zadawalaj¹c¹
skutecznoæ w porównaniu z innymi
metodami i rodkami planowania rodziny.
£atwoæ stosowania
Kolejnym istotnym zagadaniem
jest wp³yw stosowania NPR na aktywnoæ seksualn¹. Z punktu widzenia
metody idealnej nie wymagaj¹ one
¿adnych dodatkowych czynnoci bezporednio przed stosunkiem. Jak ju¿
wspomniano, w³aciwe stosowanie
tych metod zwi¹zane jest z rygorystycznym przestrzeganiem okresów
wstrzemiêliwoci seksualnej. Ogranicza to grupê potencjalnych u¿ytkowników. NPR jest dedykowane dla tych,
którzy akceptuj¹ swoj¹ p³odnoæ i decyduj¹ siê na ¿ycie zgodne z rytmem
p³ciowym. Choæ okresowa wstrzemiêliwoæ nie niesie za sob¹ negatywnych skutków dla zdrowia, a wrêcz
oddzia³uje pozytywnie na relacje Æ
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DYLEMATY
Dokoñczenie ze s. 5
Gdyby z nauki Kocio³a wynika³o,
¿e w ma³¿eñstwie chodzi wy³¹cznie o
sp³odzenie potomstwa, to oznacza³oby to czysto instrumentalne traktowanie osób i rodzi³oby powa¿ne problemy na przyk³ad w podejciu do
ma³¿eñstw niep³odnych. Jak pisze
Karol Wojty³a w swojej pracy pt. Mi³oæ i odpowiedzialnoæ: Wspó³¿ycie
ma³¿eñskie wyp³ywa i powinno wyp³ywaæ z wzajemnej mi³oci oblubieñczej.
Jest ono potrzebne mi³oci, a nie tylko
prokreacji. Ma³¿eñstwo jest instytucj¹
mi³oci, a nie tylko p³odnoci. (...) Dlatego te¿ z pewnoci¹ nie chodzi o nastawienie: «Spe³niamy ten akt wy³¹cznie aby byæ rodzicami». Wystarczy
zupe³nie nastawienie: «Spe³niaj¹c ten
akt, wiemy, i¿ mo¿emy staæ siê ojcem i
matk¹ i jestemy na to gotowi». Jedynie takie nastawienie jest zgodne z
mi³oci¹ i umo¿liwia jej wspólne prze¿ycie. Samo stawanie siê matk¹ i ojcem dokonuje siê tylko przy sposobnoci aktu ma³¿eñskiego; on sam
powinien byæ aktem mi³oci, aktem
zjednoczenia osób, a nie tylko «narzêÄ w zwi¹zku, mo¿e byæ uwa¿ana
zw³aszcza w wietle wspó³czesnego
podejcia do ¿ycia seksualnego za
warunek nie do przyjêcia. Dotyczy to
zw³aszcza osób nie prowadz¹cych regularnego ¿ycia p³ciowego, czêsto
podró¿uj¹cych, odczuwaj¹cych dyskomfort w przystosowaniu siê do dni
niep³odnych w zwi¹zku z temperamentem czy nasileniem potrzeb seksualnych w okresie p³odnym. Wymienione powy¿ej trudnoci s¹ wynikiem
postawy wobec wspó³¿ycia seksualnego postrzeganego w oderwaniu od mi³oci ma³¿eñskiej. Akt p³ciowy bez
g³êbokiego znaczenia w wymiarze jednoci i p³odnoci jest dzi powszechnie reklamowanym towarem. Aby siê
dobrze sprzedawa³, musi byæ bezpieczny  to znaczy pozbawiony
skutków ubocznych w postaci niechcianego poczêcia, a tak¿e dostêpny
od zaraz. Nie do przyjêcia jest czas
oczekiwania. Stosowanie NPR zapraFundamenty Rodziny  nr 2/2000

Wieje lub nie
dziem» czy «rodkiem» prokreacji.
To prawda, ¿e w naszych czasach
tak bardzo czêsto traktuje siê dziecko
jak dopust Bo¿y, tym bardziej powinno siê wiêc podkrelaæ pozytywny
aspekt odpowiedzialnego rodzicielstwa, wiêc zamiast dzieliæ w³os na
czworo, lepiej pos³uchaæ piêknych i
m¹drych s³ów Karola Wojty³y: Mówi
siê czasem, ¿e ³atwiej wychowaæ kilkoro ni¿ jedynaka, i mówi siê te¿, ¿e
dwoje to jeszcze nie spo³ecznoæ, to
dwójka jedynaków. Rodzice obejmuj¹
w wychowaniu rolê kierownicz¹, pod
tym kierownictwem jednak dzieci wychowuj¹ siê same, przez to zw³aszcza,
¿e tkwi¹ i rozwijaj¹ siê w ramach spo³ecznoci dzieciêcej  w gromadce rodzeñstwa. Ten moment musi byæ brany pod uwagê przy regulacji poczêæ.
Wszelkie spo³eczeñstwo  pañstwo,
naród, w którym rodzinie wypada bytowaæ  winno zabiegaæ o to, aby rodzina naprawdê mog³a byæ spo³ecznosza cz³owieka do zachwytu nad genialnoci¹ mechanizmów reguluj¹cych
p³odnoæ i sugeruje pokorne podporz¹dkowanie siê im. Taka postawa jest
dzisiaj niezbyt modna. St¹d odrzucenie NPR przez wielu i wiara w na
przyk³ad tabletkê. Metody naturalne
polecane s¹ dla par ¿yj¹cych w trwa³ych
zwi¹zkach. Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e
mimo zarysowanych powy¿ej trudnoci
NPR jest dobrze akceptowane i charakteryzuje siê niskim wskanikiem rezygnacji oraz sporym zainteresowaniem
wród osób zastanawiaj¹cych siê nad
wyborem metody planowania rodziny.q
Tomasz Dmochowski

(Pe³ny tekst artyku³u wraz z bibliografi¹
dostêpny jest w Internecie:
www.mateusz.pl/ligamm/npr/td-ideal.html)
Tomasz Dmochowski jest lekarzem ginekologiem  po³o¿nikiem, pracuje w Szpitalu
im. F. Raszei w Poznaniu.

ci¹. Równoczenie za sami rodzice
winni dbaæ o to, aby przez ograniczanie poczêæ nie wyrz¹dziæ krzywdy w³asnej rodzinie i spo³eczeñstwu. (...) Minimalistyczna postawa ma³¿onków,
zasada ¿ycia u³atwionego, musi przynosiæ szkody moralne zarówno ich rodzinie, jak i ca³emu spo³eczeñstwu. W
ka¿dym razie ograniczanie poczêæ w
¿yciu ma³¿eñskim nie mo¿e byæ równoznaczne z przekrelaniem postawy
rodzicielskiej. Z punktu widzenia rodziny wstrzemiêliwoæ okresowa jako
metoda regulacji poczêæ jest dopuszczalna o tyle, o ile nie k³óci siê z rzeteln¹ postaw¹ rodzicielsk¹.q
Maciej Tabor

ZOSTAÑ
NASZYM
KOLPORTEREM!
Bardzo prosimy
o pomoc
w kolporta¿u
Fundamentów Rodziny.
Ci z Pañstwa, którzy
zamówi¹ co najmniej
10 egzemplarzy naszego
dwumiesiêcznika
do dalszego
rozprowadzania, otrzymuj¹
dla siebie jeden
egzemplarz gratis,
za za pozosta³e p³ac¹
po 1 z³/egz.
plus koszty przesy³ki
Prosimy o sk³adanie
zamówieñ
na formularzu ze str. 15
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Praktykowana w metodach
naturalnego planowania
rodziny (NPR) obserwacja
objawów cyklu miesiêcznego
(podwy¿szenie podstawowej
temperatury cia³a,
szczyt wydzielania luzu
szyjkowego, objawy szyjki
macicy, ból owulacyjny itp.)
czêsto jest uwa¿ana
za niepewn¹ i nie daj¹c¹
podstaw do ustalenia czasu
owulacji. Naukowcy
z uniwersytetu
w Düsseldorfie, których
badania pragniemy
przedstawiæ, postanowili
sprawdziæ, w jakim stopniu
dane uzyskane na drodze
samoobserwacji s¹ zbie¿ne
z wynikami diagnostycznymi.

W

przedstawianej tu pracy
wykorzystano dane z cykli
monitorowanych przy u¿yciu ultrasonografii i okrelaniu stê¿enia LH (hormonu luteinowego), aby
wykazaæ powi¹zanie czasu wyst¹pienia owulacji z objawami uzyskanymi
dziêki samoobserwacji. Uzyskane
wyniki pokazuj¹, ¿e przy pomocy samoobserwacji podczas cyklu miesiêcznego mo¿na bardzo dok³adnie i niezawodnie okreliæ dzieñ owulacji.
Wprowadzenie
Naturalne metody planowania rodziny s¹ mocno osadzone w ginekologii. Przyczyni³o siê do tego wiele powstaj¹cych na ca³ym wiecie
opracowañ naukowych. Obok skutecznoci metody stosowanej w celu unikniêcia ci¹¿y by³o tak¿e badane jej d³ugookresowe oddzia³ywanie na
zachowania seksualne. NPR by³o dotychczas stosowane w Niemczech w
ma³ym krêgu par w celu unikniêcia poczêcia, obserwuje siê jednak wyranie
wzrastaj¹ce zainteresowanie metodami
naturalnymi, szczególnie po wieloletnim stosowaniu pigu³ek hormonalnych.
Przy tym pojawia siê wiele pytañ o
nowe technologie pomocne przy stosowaniu NPR (komputer do rejestracji
cykli, domowe testery p³odnoci ).
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Potwierdzenie
dok³adnoci
metod NPR
Naturalne metody planowania rodziny (NPR) stosowane w celu unikniêcia czy zainicjowania ci¹¿y wykorzystuj¹ naturalne objawy, które
kobieta mo¿e zaobserwowaæ i zapisaæ:
podstawowa temperatura cia³a, objaw
luzu, zmiany w po³o¿eniu szyjki macicy, napiêcie w piersiach, ból owulacyjny. Obserwacje s¹ zapisywane na
specjalnych kartach, na których równie¿ zaznacza siê zak³ócenia w rejestracji objawów. Przy stosowaniu regu³ metody objawowo-termicznej jest
mo¿liwa kontrola cyklu z dok³adnym
wyznaczeniem okresu p³odnego. Dysponuj¹c szczegó³owymi zapiskami samodzielnie obserwowanych objawów
mamy mo¿liwoæ uzyskania bardzo
wartociowych danych: d³ugoæ cyklu,
czas owulacji, d³ugoæ fazy folikularnej i fazy lutealnej oraz charakter
krwawieñ. Mog¹ one byæ cenn¹ pomoc¹ przy badaniu normalnych cykli,
w wykrywaniu sporadycznych zak³óceñ lub te¿ w diagnozowaniu cykli
patologicznych. Tworz¹ tak¿e podstawê do badania cykli u m³odocianych
(dojrzewaj¹cych) oraz w okresie oko³omenopauzalnym czy te¿ przy regulacji cykli po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej. S¹ tak¿e istotne przy
testowaniu nowych technologii pomocnych w oznaczaniu fazy p³odnej
cyklu. Dlatego te¿ powinno siê odpowiedzieæ na zasadnicze pytanie, jak
subiektywne objawy samoobserwacji koreluj¹ z obiektywnymi parametrami kontroli cyklu. Takimi obiektywnymi parametrami klinicznego
monitorowania cyklu s¹ :liczba i wielkoæ pêcherzyków jajnikowych, inne
sonograficznie stwierdzalne oznaki
wyst¹pienia owulacji, indeks szyjkowy Inslera, oznaczenie stê¿enia hormonów: estradiolu, LH, FSH i proge-

steronu. W niniejszej pracy zosta³y
porównane parametry samoobserwacji z obiektywnymi badaniami stwierdzaj¹cymi owulacjê :ultrasonografi¹ i
testem stê¿enia LH w moczu.
Przebieg badañ
W badaniu dotycz¹cym stosowania
NPR w Niemczech, prowadzonym
przez 10 lat przez naukowców z uniwersytetu w Düsseldorfie, zosta³y ujête
dane z 23997 cykli pozyskane od 1268
kobiet, które przesz³y kurs wprowadzaj¹cy do metodyki NPR. Obok objawów samoobserwowanych na specjalnych arkuszach NPR podane
zosta³y tak¿e zak³ócenia w rejestrowaniu objawów i aktualne plany co do
poczêcia dziecka. 49 pañ zg³osi³o gotowoæ, aby ich cykle (w sumie 1518)
dodatkowo kontrolowaæ poprzez USG
i test LH w moczu. Zgromadzono w
ten sposób dane z 87 tak zwanych cykli kontrolnych. Kontrolowano cykle
przy pomocy USG przez pow³oki
brzuszne oraz USG przezpochwowego: od pierwszego dnia zaobserwowania luzu na sromie do wielkoci pêcherzyka dominuj¹cego 12mm i od tej
pory codziennie do drugiego dnia po
owulacji.
Od 6 do 25 dnia cyklu dodatkowo
codziennie mniej wiêcej o tej samej
porze dnia pozyskiwano mocz. Z tej
serii zosta³a okrelona wartoæ szczytowa LH (Ovu LH SelfTest, Biomar,
Marburg ). Jako termin owulacji okrelono czas 24-30 godzin po szczycie
LH w moczu wzglêdnie wyst¹pienie
znanych w USG oznak owulacji (najpierw wykazanym wzrocie pêcherzyka 18-24mm). W 65 z 87 cykli mo¿na
by³o okreliæ obiektywnie dzieñ owulacji przy pomocy obydwu metod.
Wyniki te porównano z danymi uzyFundamenty Rodziny  nr 2/2000

BADANIA
skanymi na podstawie prowadzonych
przez kobiety obserwacji szczytu objawu luzu szyjkowego (ostatni dzieñ
wystêpowania luzu p³odnego) oraz
podwy¿szenia podstawowej ciep³oty
cia³a (pierwszego wy¿szego pomiaru).
Dodatkowo uwzglêdniono tak¿e objawy szyjki macicy (miêkka, wysoko
umieszczona szyjka z rozszerzonym
ujciem zewnêtrznym) i bólu owulacyjnego.
Wyniki
57% kobiet uczestnicz¹cych w badaniach mia³o mniej ni¿ rok dowiadczenia w samoobserwacji i zapisywaniu objawów, 33% mia³o wiêcej ni¿
dwa lata dowiadczenia w metodzie.
77% uczestniczek mia³o maturê lub
ukoñczy³o szko³ê wy¿sz¹; 52% kobiet
by³o zamê¿nych, a 38% stanu wolnego. W obserwowanych cyklach by³y
uwzglêdnione tak¿e ró¿ne sytuacje
szczególne: po porodzie, po poronieniu, po odstawieniu pigu³ki. rednia
d³ugoæ cyklu wynios³a 27,95 dnia.
Regularnych by³o 59,6% cykli (tzn.
pochodz¹cych od kobiet, u których
80% cykli zmienia³o sw¹ d³ugoæ maksymalnie o 5 dni); 33,7% cykli pochodzi³o od kobiet , u których ponad 10%
cykli by³o krótszych ni¿ 25 dni. 2,9%
cykli pochodzi³o od kobiet, u których
ponad 10% cykli by³o d³u¿szych ni¿
35 dni. Tym samym badane cykle stanowi¹ próbê reprezentatywn¹.
W 81% cykli wzrost temperatury,
tzn.pierwszy wy¿szy pomiar przypada przeciêtnie 0,92 dnia po obiektywnie stwierdzonej owulacji. Szczyt wydzielania luzu przypada w 82% w
dniu obiektywnej owulacji. Objaw luzu rozpoczyna siê przeciêtnie na 7,63
dnia przed owulacj¹. Wymienione powy¿ej oznaki szyjki przypadaj¹ w 70%
na dzieñ przed obiektywn¹ owulacj¹
lub na sam dzieñ owulacji. Objaw bólu
owulacyjnego pojawia siê w 34%
przypadków w dniu owulacji. W 40%
cykli okrelenie dnia owulacji poprzez
samoobserwacjê zgadza siê z obiektywn¹ owulacj¹, za w 89% cykli obserwowane objawy zbiegaj¹ siê z okresem owulacji (z odchyleniem +/ 1
dzieñ). Wyniki te przemawiaj¹ za
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uznaniem miarodajnoci objawów
uzyskanych poprzez samoobserwacjê
oraz regu³ obserwacji stosowanych w
metodach NPR i ich u¿ytecznoci jeli chodzi o mo¿liwoæ samodzielnego wskazania czasu owulacji.
Wnioski
W omawianej pracy ukazano zbie¿noæ objawów uzyskanych poprzez
samoobserwacjê z diagnostycznymi
wskanikami owulacji uzyskanymi
przez badanie USG i okrelenie szczytu LH. Samoobserwacja objawów cyklu jest czêsto, jak siê okazuje  nies³usznie, oceniana jako niepewna i nie
daj¹ca podstaw do okrelenia czasu
jajeczkowania. Przedstawione wyniki
badañ pokazuj¹ jednak, ¿e przy pomocy samoobserwacji bardzo dobrze i
niezawodnie daje siê okreliæ w cyklu
czas owulacji, a co za tym idzie, praktykuj¹c metody NPR, mo¿na z du¿¹
pewnoci¹ okreliæ czas p³odny cyklu
w celu unikniêcia b¹d zainicjowania
poczêcia. Warunkiem jest nauczenie
siê regu³ metody objawowo-termicznej, takich jak zapis zaobserwowanych
objawów i zak³óceñ na karcie cyklu
NPR oraz ich interpretacja. Nie jest to
specjalnie trudne, skoro 57% uczestniczek przedstawionego badania praktykowa³o NPR krócej ni¿ 1 rok, a jednak okaza³o siê, ¿e i one potrafi³y
poprawnie prowadziæ obserwacje pozwalaj¹ce okreliæ czas owulacji.q
(Opracowanie artyku³u z: Zentralblatt fur
Gynakologie, nr 118/1996, s. 650  654,
opisuj¹cego badania przeprowadzone
na Uniwersytecie Heinricha -Heinego
w Duesseldorfie.
T³umaczenie Nikoleta Broda,
redakcja Maciej Tabor.
Wersja oryginalna wraz z bibliografi¹ 
w formacie pdf  dostêpna jest na naszych
stronach internetowych:
www.mateusz.pl/ligamm/npr/korrelation.pdf)

Jeli natrafi³e na
ciekawe opracowanie
naukowe dotycz¹ce metod
naturalnego planowania
rodziny - przylij nam jego
kopiê lub adres internetowy.

Odpowiadaj¹c na proby
czytelników zamieszczamy
raz jeszcze adresy szpitali
odznaczonych tytu³em
Szpital Przyjazny Dziecku
1. WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY w CIECHANOWIE; ul.Powstañców Wielkopolskich; 06-400 Ciechanów; (0-23) 6723271 fax 6732764
2. SZPITAL REJONOWY w CZARNKOWIE; ul. Kociuszki 91; 64-700
Czarnków (woj.pilskie); (0-67)
2552020, 2552024
3. SZPITAL REJONOWY w SOKÓ£CE; ul.Sikorskiego 40; 16-100 Sokó³ka
(woj.bia³ostockie); (0-85)7113241 fax
7112725
4. SZPITAL REJONOWY im. W. Oczki
w MIASTKU; ul.Gen.Wybickiego 30;
77-200 Miastko (woj.s³upskie); (0-59)
8572681 fax 8572973
5. SZPITAL PO£O¯NICZO-GINEKOLOGICZNY W.ZOFII w WARSZAWIE; ul.¯elazna 90; 01-004 Warszawa;
(0-22)8386041 fax 8382452
6. SZPITAL SPZOZ w GRÓJCU Samodzielny Publiczny ZOZ; ul.Piotra Skargi 10; 05-600 Grójec (woj.radomskie);
(0-48)6643081
7. SZPITAL SPZOZ w P£OÑSKU;
ul.Sienkiewicza 7; 09-100 P³oñsk
(woj.ciechanowskie); (0-23) 6613400
fax 6623214
8. SZPITAL GINEKOLOGICZNO-PO£O¯NICZY im.LUDWIKA RYDYGIERA w £ODZI; ul.Sterlinga 13; 90217 £ód; (0-42)6323465 fax 6323465
fax ZOZ 6320787; ZOZ £ÓD ródmiecie ul. Kociuszki 1 90-418 £ód
9. KLINIKA PO£O¯NICTWA i GINEKOLOGII L¥SKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ w BYTOMIU przy MIEJSKIM SZPITALU ZESPOLONYM;
ul.Stefana Batorego 15; 41-902 Bytom
(woj.katowickie); (0-32) 2810021 fax
2817106
10. SZPITAL L¥SKI w CIESZYNIE;
ul. Bielska 4; 43-400 Cieszyn; (0-33)
8520511
11. SZPITAL ZOZ im. MIKO£AJA KOPERNIKA w OLSZTYNIE; ul.Niepodleg³oci 44; 10-045 Olsztyn; tel (0-89)
5272542
12. SZPITAL MORSKI im. PCK w
GDYNI; ul. Powstania Styczniowego 1;
81-519 Gdynia  Red³owo; (058)6220051; fax 6223193
Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze
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ZDROWIE

Antykoncepcja
hormonalna
a zdrowie
Dokoñczenie rozpoczêtego
w poprzednim numerze
artyku³u o konsekwencjach
zdrowotnych stosowania
doustnych tabletek
antykoncepcyjnych

Stany zapalne przydatków i
pochwy
Poprzez gestagenne oddzia³ywanie
na luz szyjkowy doustne tabletki antykoncepcyjne (DTA) mog¹ zmniejszaæ czêstoæ wystêpowania zaka¿eñ
bakteryjnych przydatków (np. Rze¿¹czka). Z drugiej strony w przypadku kobiet stosuj¹cych DTA zauwa¿ono czêstsz¹ infekcjê chlamydialn¹.
Wiadomo za, ¿e drobnoustrój ten jest
odpowiedzialny za skrycie przebiegaj¹c¹ infekcjê narz¹du rodnego mog¹c¹ prowadziæ nawet do niep³odnoci.
Ponadto kobiety stosuj¹ce DTA czêciej choruj¹ na grzybicê pochwy. Czêsto odczuwaj¹ te¿ d³ugotrwa³e i mêcz¹ce uczucie suchoci.
Oddzia³ywanie na w¹trobê
Jest to narz¹d w którym odbywa siê
metabolizm sterydów p³ciowych. Estrogeny wywieraj¹ wp³yw na syntezê
w¹trobowego DNA, RNA; enzymów
w¹trobowych oraz wielu syntetyzowanych bia³ek w w¹trobie. Wykazano
wp³yw estrogenu i progesteronu na
transport ¿ó³ci!. Ten wp³yw ma zasadnicze znaczenie na mo¿liwoæ rozwoju min: ¿ó³taczki cholestatycznej oraz
kamicy pêcherzyka ¿ó³ciowego. Dlatego te¿ przeciwwskazane jest stosowanie DTA u kobiet z nieprawid³ow¹
funkcjonuj¹c¹ w¹trob¹ i przebyt¹ w
ci¹¿y cholestaz¹ ciê¿arnych.
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Inne dzia³ania uboczne DTA
 Nudnoci i wymioty (okresowe lub
nawracaj¹ce, zwi¹zane z komponent¹
estrogenow¹)
 Krwawienia (nieregularne incydenty g³ównie w pierwszych 2 3 miesi¹cach stosowania); rzadziej póne
krwawienia po d³ugotrwa³ym stosowaniu DTA. Obydwa typy krwawieñ najczêciej zwi¹zane s¹ z wp³ywem DTA
na b³onê luzow¹ macicy. Konieczne
jest wykluczenie przyczyn pozahormonalnych w tym ewentualnoci choroby nowotworowej
 Bóle g³owy. Uwaga  migrena jest przeciwwskazaniem do stosowania DTA,
bowiem dzia³anie DTA na uk³ad krzepniêcia zwiêksza ryzyko udaru mózgu.
 Przybór masy cia³a mo¿e byæ zwi¹zany z niew³aciwie dobran¹ DTA jak
równie¿ ogólnie zwiêkszonym ³aknieniem w czasie stosowania DTA
 Zmiany skórne: tr¹dzik pospolity,
³ojotoki, niektóre przypadki hirsutyzmu, tj. nadmiernego ow³osienia mog¹
ulec poprawie podczas stosowania
DTA. Efekt ten jest jednak najczêciej
krótkotrwa³y i dotyczy okresu stosowania DTA. Przy ekspozycji na s³oñcu u niektórych kobiet stosowanie
DTA mo¿e doprowadziæ do wyst¹pienia brunatnych przebarwieñ na skórze
(podobne do analogicznych w ci¹¿y).
Zmiany te s¹ odwracalne choæ w przypadku d³ugotrwa³ych stanowi¹ przeciwwskazanie do kontynuowania
DTA.
W niewielkiej grupie kobiet stosuj¹c preparaty DTA zaobserwowano te¿ zmiany o charakterze:
 Telangiektazji, tzw. paj¹czków na
skórze
 Tr¹dziku ró¿owatego
 Paj¹kowatych naczyniaków

W gospodarce witaminowo mineralnej DTA prowadz¹ do :
 Wzrostu poziomu ¿elaza i miedzi Cu
 Spadku poziomu cynku
 Spadku witamin z grupy B (B6; B12;
kwas foliowy)
 Spadku poziomu witaminy C
Podsumowanie
Przeciwwskazania do stosowania
DTA s¹ nastêpuj¹ce:
1. Choroby uk³adu kr¹¿enia, a wiêc
min.:
 aktywna postaæ zakrzepicy têtniczej
lub ¿ylnej (masywne ¿ylaki)
 choroba niedokrwienna serca, nadcinienie têtnicze
 zaburzenia gospodarki lipidowej (np.
hiepcholesterolemia rodzinna)
 zaburzenia gospodarki wêglowodanowej (cukrzyca)
 zaburzenia w uk³adzie krzepniêcia
 choroby antoimmunologiczne np.:
toczeñ rumieniowaty, twardzina uk³adowa
 migrena
2. Choroby w¹troby
3. Nowotwory estrogennozale¿ne (rak
sutka, rak endometrium)
4. Depresja endogenna lub w wywiadzie
5. Intensywne palenie papierosów
6. Anemia sierpowata
7. Otoskleroza
8. Wiek powy¿ej 35 lat
9. Hiperprolaktynemia
10. Zaburzenia miesi¹czkowania
(g³ównie sk¹pe lub brak krwawienia
bez wczeniejszej diagnostyki)
Skutecznoæ
Niektóre leki np. przeciwpadaczkowe, antybiotyki, diuretyki (odwadniaj¹ce), uspakajaj¹ce mog¹ mieæ wp³yw
na redukcjê skutecznoci DTA, podobnie wymioty, biegunki. Witamina C,
Paracetamol, Biseptol i Erytronycynê
mog¹ natomiast potencjalizowaæ dzia³anie DTA. Wedlug Dr Ellen Grant,
autorki ksi¹¿ki pt. Sexual Chemistry
 Understanding Our Hormones, The
Pill and HRT nie ma usprawiedliwienia dla zapisywania hormonów
zw³aszcza m³odym, zdrowym kobietom jedynie w celu ubezp³odnienia
czasowego. Dr Grant uczestniczy³a od
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NOWINKI
koñca lat 50-tych nad badaniami i skutkami ubocznymi pigu³ki antykoncepcyjnej. Mia³a okazjê ledziæ badania
nad pierwsz¹  Anovlar stworzon¹
min. przez grupê Dr Gregory Pineusa
w Londynie (Uniwersity College Hospital). Swoj¹ pracê naukow¹ kontynuowa³a miêdzy innymi w Princess
Margaret Migraine Clinic at Charing
Cross Hospital, jak równie¿ jako konsultant medyczny w Dyslexia Institute i Foresight Clinic.
Szczególnie interesuj¹ce wydaje
siê g³êbokie przekonanie autorki wynikaj¹ce z bogatego dowiadczenia
kliniczno  naukowego, ¿e dzia³ania
niepo¿¹dane hormonów znacznie przewy¿szaj¹ korzyci p³yn¹ce z ich stosowania.
Autorka ta zwraca uwagê na szereg bardzo powa¿nych komplikacji
zwi¹zanych z ich stosowaniem, miêdzy innymi na wczeniej wspomniane, jak równie¿ na te, które na pod³o¿u zaburzeñ komórkowych  jeszcze
w ¿yciu p³odowym (min. niedobór
mikroelementów, witamin i b³êdów
¿ywieniowych) mog¹ sprzyjaæ dysleksji, nadpobudliwoci, chorobom psychicznym (depresja, zachowania samobójcze),
homoseksualizm.
Przes³aniem ksi¹¿ki Ellen Grant jest
idea ¿ycia w zgodzie z natur¹.
Era pigu³ki antykoncepcyjnej
sprzyja postawie roszczeniowej wobec
¿ycia i wiata, promuje wczesn¹ inicjacjê seksualn¹ przed uzyskaniem
przez m³odych pe³nej gotowoci do
wziêcia odpowiedzialnoci rodzicielskiej. Dlaczego wci¹¿ milczymy w tej
tak wa¿nej sprawie?q
Ewa lizieñ  Kuczapska
Przychodnia

Pro Familia 2000

Warszawa, Pasa¿ Ursynowski 1
Pediatra, ginekolog  po³o¿nik,
internista, porady laktacyjne,
psycholog rodzinny,
porady w zakresie metod
naturalnego planowania rodziny
Tel. (0 22) 641 20 44
lub 0 501 376 996
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Fertility Friend Online rozpoznawanie p³odnoci przez Internet

Kochanie,
w³¹cz
komputer

W

szystko podobno zaczê³o
siê w 1997 roku, kiedy to
pewien Amerykanin przeczytawszy ksi¹¿kê Byæ wiadomym
w³asnej p³odnoci, postanowi³ napisaæ program komputerowy, który
pomóg³by jego ¿onie w prowadzeniu
obserwacji cyklu i ich interpretacji dla
wyznaczenia dni p³odnych. Wkrótce
potem Frederic Montoya, bo tak nazywa siê ten pan, pomyla³, ¿e mo¿na by udostêpniæ wynalazek w Internecie i w ten sposób powsta³ bardzo
ciekawy projekt nosz¹cy nazwê Fertility Friend Online - http://www.fertilityfriend.com/. Jest to serwis, za
porednictwem którego mo¿na uzyskaæ pomoc w wyznaczeniu dni najbardziej sprzyjaj¹cych poczêciu  jest
on wiêc adresowany g³ównie do tych,
którzy maj¹ trudnoci z zajciem w
ci¹¿ê. Wszystko jest bardzo proste:
garæ podstawowych informacji o obserwowaniu temperatury, luzu i szyjki macicy, mo¿liwoæ wpisania w³asnych wskazañ przez Internet do karty
obserwacji i ju¿ po chwili otrzymujemy informacjê o dniach najwiêkszej
p³odnoci, przy czym program zapamiêta wprowadzone przez nas dane z
poprzednich cykli, które mo¿emy w
ka¿dej chwili przywo³aæ; mo¿emy
tak¿e skorzystaæ z porad doradców
wspó³pracuj¹cych z serwisem lub
stworzyæ w³asn¹ spersonalizowan¹
stronê  a wszystko to za jedyne 90
dolarów rocznego abonamentu. Powie kto, ¿e to samo mo¿na mieæ o
wiele taniej, korzystaj¹c ze zwyk³ego zeszytu obserwacji i kontaktuj¹c
siê na przyk³ad z Lig¹ Ma³¿eñstwo
Ma³¿eñstwu? Có¿  ka¿demu wed³ug
potrzeb i upodobañ. Serwis jest bar-

dzo przyjazny i reprezentuje pozytywne nastawienie do rodzicielstwa,
byæ mo¿e dlatego, ¿e wed³ug podanych informacji tworz¹ go osoby, które same przesz³y przez dowiadczenie trudnoci z poczêciem. Jeli kto
akurat nie ma pod rêk¹ 90 dolarów,
mo¿e skorzystaæ z miesiêcznego
okresu próbnego (w tym czasie mo¿e
wprowadziæ dane z czterech cykli) lub
te¿ poprzestaæ na darmowym, ale
mniej rozbudowanym programie pozwalaj¹cym jednak skorzystaæ z analizy obserwacji luzu i temperatury.
Oprócz tego w serwisie znajdziemy
te¿ przyk³ady kilku kart obserwacji z
zapisanymi cyklami i mo¿emy zaprenumerowaæ elektroniczny biuletyn
powiêcony analizie p³odnoci.
Mamy te¿ szansê zapracowaæ na dodatkowy bezp³atny okres abonamentu, jeli kto z naszych znajomych zachêcony przez nas skorzysta z wersji
próbnej (1 dodatkowy dzieñ dla nas)
lub wykupi abonament (i mamy 7 dodatkowych dni). Rzecz godna uwagi,
a mo¿e i naladowania, chocia¿ my z
¿on¹ jak na razie jako sobie radzimy
bez ³ó¿ka z komputerem. No, ale podobno lenistwo - motorem postêpu
technologicznego.q
Maciej Tabor
Póki co nie mamy takich
wodotrysków, ale warto zajrzeæ
do naszego serwisu internetowego:

www.mateusz.pl/ligamm

Mo¿na w nim znaleæ ca³kiem
sporo ciekawych i praktycznych
materia³ów dotycz¹cych
p³odnoci, metod NPR
i ekologicznego karmienia piersi¹
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KARMIENIE

Karmi¹ca matka
i papierosy
dr Magdalena Nehring  Gugulska

W

naszym kraju mamy oko³o
12 milionów palaczy. Ka¿dy z nich codziennie wytwarza wokó³ siebie chmurê dymu. Na
szczêcie od 1994 roku liczba palaczy
w naszym kraju wyranie spada. Ale
nadal pali 17% kobiet i 30% mê¿czyzn
do 29 r.¿. Po trzydziestce pali 28%
kobiet i 48% mê¿czyzn. A¿ 40% ludzi
niepal¹cych mimo woli poch³ania szkodliwe zwi¹zki chemiczne pochodz¹ce
z papierosów. W grupie mimowolnych
poch³aniaczy dymu obserwuje siê
wzrost zachorowalnoci na choroby nowotworowe, uk³adu kr¹¿enia i uk³adu
oddechowego oraz zwi¹zane z tym
skracanie siê ¿ycia. Kobiety mieszkaj¹ce z pal¹cymi mê¿ami dwa razy czêciej zapadaj¹ na nowotwór p³uca ni¿
¿ony mê¿ów niepal¹cych.
Kobiety s¹ nara¿one na dym g³ównie we w³asnych domach, a tak¿e w
miejscach pracy. Domownicy i wspó³pracownicy czêsto nie zdaj¹ sobie
sprawy ze szkód, jakie wyrz¹dzaj¹ karmi¹cej matce. Czêsto pouczaj¹ mamê
karmi¹c¹, ¿e nie powinna jeæ ró¿nych
rzekomo szkodliwych potraw, piæ
kawy, alkoholu itp., a za to spokojnie
pal¹ przy niej papierosy. Tym samym
zaburzaj¹ jej laktacjê i nara¿aj¹ na choroby.
Wp³yw nikotyny na laktacjê:
 Nikotyna obni¿a poziom prolaktyny
 jednego z g³ównych hormonów steruj¹cych laktacj¹.
 Matki pal¹ce papierosy produkuj¹
mniej pokarmu, ich laktacja szybciej
wygasa, czyli krócej karmi¹ dzieci ni¿
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matki niepal¹ce.
 Matki karmi¹ce, które nie pal¹ papierosów, ale s¹ nara¿ona na dym tytoniowy w domu lub w rodowisku
pracy, karmi¹ krócej swoje dzieci.
Jeli matka karmi¹ca przebywa w
atmosferze dymu tytoniowego, substancje z dymu przechodz¹ do jej pokarmu. Pokarm matki nie jest jednak
g³ówn¹ drog¹ poch³aniania przez organizm dziecka substancji pochodz¹cych z papierosów. Dym papierosowy
wch³aniany bezporednio przez drogi
oddechowe dziecka wyrz¹dza mu wiêcej powa¿nych szkód zdrowotnych.
Niemowlêta i ma³e dzieci wzrastaj¹ce
w rodowisku dymu papierosowego s¹
czêciej nara¿one na choroby uk³adu
oddechowego, zapalenia ucha rodkowego, bakteryjne zapalenie opon mózgowych oraz zespó³ nag³ego zgonu
niemowl¹t. Nawet jeli matka karmi¹ca sama pali, ale nie przy dziecku, nie
jest to tak toksyczne dla dziecka jak
bierne palenie.
Aby stwierdziæ, w jakim stopniu
organizm dziecka czy doros³ego
wch³ania nikotynê bada siê w moczu

poziom nietoksycznej substancji zwanej kotynin¹. Poziom kotyniny w moczu dzieci, których rodzice pal¹ w
domu, jest wysoki, bez wzglêdu na
sposób karmienia.
Ustawa o ochronie zdrowia przed
nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych zabrania palenia w
szpitalach, przychodniach, szko³ach,
zak³adach pracy i innych obiektach
u¿ytecznoci publicznej po wyranie
wyodrêbnionymi miejscami.
Wymagajmy
 Masz prawo chroniæ siebie i swoje
dziecko przed dymem papierosowym!
 Nie pal papierosów i nie przebywaj
wród palaczy.
 Nie pozwalaj nikomu paliæ przy Tobie i przy dziecku.
 Wykorzystaj okres karmienia piersi¹ na zaprzestanie palenia i zdrowe
od¿ywianie.
 Najbli¿szych zmotywuj do rzucenia
palenia lub palenia na balkonie.
 Jeli trudno ci jest jeszcze ca³kowicie rozstaæ siê z papierosem, pal na
balkonie.q

NIE WIERZ
we wszystko, co mówi¹  dowiedz siê sama

z popularnego poradnika dr Magdaleny Nehring  Gugulskiej:

WARTO KARMIÆ PIERSI¥

Autorka  lekarka i matka czwórki dzieci wyjania:
 Dlaczego warto karmiæ piersi¹?  Jak zmienia siê pokarm?  Jak zacz¹æ
karmiæ?  Co robiæ, aby by³ pokarm?  Czy moje dziecko siê najada?  Kiedy
odci¹gaæ pokarm?  Jak postêpowaæ w okresie nawa³u i zastoju pokarmu? 
Jak wyleczyæ zapalenie piersi?  Jak karmiæ po cesarskim ciêciu.  Jak karmiæ
bliniaki?  Jak karmiæ wczeniaka?  Gdzy dziecko s³abo ssie.  Moje dziecko
ma ¿ó³taczkê.  Mam za ma³o pokarmu.  Moje dziecko ma kolkê.  Czy moje
dziecko ulewa?  Czy moje dziecko ma zaparcie?  Moje dziecko ma biegunkê
 Czy da siê ¿yæ z alergi¹?  Karmienie i praca.  Wprowadzamy nowe pokarmy.
 Kilka s³ów o pielêgnacji.  Karmienie, p³odnoæ i seks.  Odchudzanie,
opalanie i sport.  Jak d³ugo karmiæ i jak zakoñczyæ karmienie?
Zamów dla siebie lub dla przyjació³ki (zob. s. 15)
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PRAKTYKA

Ubranie i higiena wa¿ne drobiazgi

S

ta³y up³aw mo¿e nie tylko
uniemo¿liwiæ precyzyjn¹ obserwacjê luzu, ale mo¿e byæ tak¿e objawem utrzymuj¹cej siê infekcji
pochwy. Powa¿ne infekcje pochwy
trzeba oczywicie leczyæ. Przewa¿nie
konieczne jest tak¿e leczenie partnera. Jeli tak siê nie postêpuje, pacjentka mo¿e zaraz po zakoñczeniu leczenia ponownie zaraziæ siê od partnera.
Konieczne jest tu zastosowanie siê do
wskazañ lekarza. Wiele form up³awów
da siê zlikwidowaæ jeli uwzglêdni siê
poni¿sze uwagi. Skutecznoæ stosowania siê do wspomnianych uwag mo¿e
byæ ró¿na u poszczególnych kobiet.
Jeli kobieta nie stwierdza u siebie niekorzystnych objawów przedstawionych poni¿ej, nie musi oczywicie stosowaæ siê do odpowiednich uwag.
Powstawaniu up³awów sprzyja:
1. Bielizna ze sztucznych tworzyw.
Dlatego powinno siê nosiæ przynajmniej majtki z bawe³ny. W serii dowiadczeñ okaza³o siê, ¿e gdy kobiety
zrezygnowa³y z noszenia rajstop (wykonanych w praktyce zawsze ze
sztucznego w³ókna), osi¹gniêto najlepsze rezultaty. Niektóre kobiety wycinaj¹ z rajstop klin.
2. Sta³e stosowanie podpasek ze
wzglêdu na uci¹¿liwe up³awy.
Prowadzi to do sytuacji b³êdnego
ko³a: stosowany rodek potêguje stan
chorobowy. Podpaski maje przewa¿nie
od strony zewnêtrznej foliê, która zamyka wejcie do pochwy powoduj¹c przegrzanie sprzyjaj¹ce rozwojowi niepo¿¹danych bakterii. W tym wypadku
sprawdza siê znowu bielizna bawe³niana, który w razie potrzeby mo¿na zmieniæ parokrotnie w ci¹gu dnia. Jest to równie¿ wa¿ne podczas ci¹¿y, kiedy
wystêpuj¹ up³awy. Nie wolno wtedy
zatykaæ pochwy wata a w ¿adnym wypadku stosowaæ tamponów!
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3. Ciasne spodnie, uciskaj¹ce wejcie
do pochwy.
Najkorzystniej jest nosiæ spódnice
lub suknie. Z relacji wielu kobiet wynika, ¿e nawet zamiana pi¿amy na koszulê nocn¹ u³atwia obserwacjê luzu.
4. Bezcelowe u¿ywanie tamponów.
Najlepiej zrezygnowaæ z nich w
ogóle, a jeli w dniach silnego krwawienia wydaje siê to niemo¿liwe, zaniechaæ noszenia tamponu przynajmniej w ostatniej fazie s³abych
krwawieñ. W normalnych warunkach
pochwa zawiera bakterie wytwarzaj¹ce kwas mlekowy, zapewniaj¹ce utrzymanie jej naturalnej czystoci. Dojrza³a p³ciowo kobieta z normalnym
cyklem miesi¹czkowym powinna mieæ
zdrow¹ pochwê i nie odczuwaæ jakiegokolwiek wysiêku. Ch³on¹ce dzia³anie tamponów mo¿e doprowadziæ do
likwidacji korzystnych dla organizmu
bakterii, przede wszystkim w koñcowej fazie krwawienia. W ich miejsce
mog¹ przedostaæ siê do pochwy inne,
niepo¿¹dane bakterie, które spowoduje
z kolei powstanie up³awów. Mo¿e te¿
dojæ do infekcji grzybicznej, któr¹
trudno wyleczyæ. Powstaniu infekcji
grzybicznej sprzyja te¿ za¿ywanie
pigu³ki oraz leczenie antybiotykami
(dlatego nale¿y zapytaæ lekarza, czy
przy ka¿dym schorzeniu po³¹czonym
z gor¹czk¹ rzeczywicie konieczne jest
stosowanie antybiotyków).
5. Perfumowane dezodoruj¹ce myd³a, p³yny kosmetyczne, intymne
dezodoranty, rodki dezynfekuj¹ce.
Nale¿y z nich zrezygnowaæ. Do
zewnêtrznego podmycia siê najlepiej
stosowaæ ³agodne, bezalkaiczne myd³o, typu myd³a dla niemowl¹t lub tylko letni¹ wodê. Nie przep³ukiwaæ pochwy! Nie stosowaæ p³ynów do k¹pieli
ani rodków zmiêkczaj¹cych do p³ukania bielizny.

6. Oczyszczaj¹c siê po wypró¿nieniu,
przesuwaæ papier od przodu do ty³u - a
nie odwrotnie - aby unikn¹æ zanieczyszczenia pochwy bakteriami z jelit.
Reasumuj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e
w wielu wypadkach same tylko zmiany w ubiorze i higienie intymnej,
mog¹ doprowadziæ do oczyszczenia i
znormalizowania stanu pochwy, a w
konsekwencji do znikniêcia up³awów,
czy te¿ nawet ewentualnej infekcji
grzybicznej. Dalszym pozytywnym
skutkiem jest mo¿liwoæ lepszej obserwacji luzu szyjkowego i odczuwania pierwszej wilgotnoci zwiastuj¹cej pocz¹tek okresu p³odnego.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e istniej¹ te¿
up³awy powstaj¹ce na tle nerwowym,
np. przy przeci¹¿eniu, w sytuacjach
stresowych (np. u dziewcz¹t i m³odych
kobiet podejmuj¹cych trudne studia
czy naukê). Nale¿y wtedy zadbaæ o
wystarczaj¹cy sen i uregulowany tryb
¿ycia (tak¿e dobre od¿ywianie).
Na podstawie tego, co powiedziano wy¿ej, ³atwo zrozumieæ, dlaczego
kobiety w krajach trzeciego wiata
nie maj¹ niemal problemów z ustalaniem u siebie dni p³odnych tylko za
pomoc zewnêtrznej obserwacji luzu
szyjkowego i to najczêciej na podstawie odczuæ w wejciu do pochwy!
W tych krajach nosi siê zwykle tylko
lune kimona bez bielizny osobistej.
Ostatnie zdanie nale¿y traktowaæ tylko jako informacjê. Jeli dany klimat
uniemo¿liwia noszenie takiej odzie¿y,
mo¿na na pewno dokonuj¹c m¹drego
wyboru sporód wszystkich wymienionych tu wskazañ, znaleæ rozwi¹zanie dla siebie. Wiele kobiet
mówi, ¿e wykonuj¹c prace domowe
zak³adaj na koszulê nocn¹ porannik i
wtedy poruszaj¹c siê zauwa¿aj odczuwalne ró¿nice u wejcia do pochwy i
w samej pochwie, których normalnie
nie by³yby w stanie zauwa¿yæ. Pomaga to zwróciæ uwagê na ró¿nice jakie
wynikaj¹ z noszenia normalnej codziennej odzie¿y.q
Josef Roetzer

(Przedruk z ksi¹¿ki
Naturalna regulacja poczêæ,
Hlondianum, Poznañ 1994)
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PROPOZYCJE

Na stra¿y ¿ycia
CZYTELNIA

W naszym katalogu proponujemy
dwie nowe ksi¹¿ki, które maja ze sob¹
wiele wspólnego: przede wszystkim
obydwie mówi¹ o odnajdywaniu naturalnej równowagi w sferze p³ciowoci, wiêc i tytu³y maj¹ podobne: profesor W³odzimierz Fija³kowski
zatytu³owa³ swoj¹ ksi¹¿kê: Rodzicielstwo w zgodzie z natur¹. Ekologiczne spojrzenie na p³ciowoæ, za
Jacek Pulikowski nada³ swojej pracy
tytu³: Warto ¿yæ zgodnie z natur¹.
W³odzimierz Fija³kowski prezentuje rzadko dzi spotykany niezwykle
konsekwentnie krytyczny stosunek do
wspó³czesnych mitów zwi¹zanych z
p³ciowoci¹; pisze o czystoci, rodzicielstwie, antykoncepcji, aborcji, badaniach prenatalnych, koncentruj¹c siê
na wskazywaniu zagro¿eñ, jakie nios¹ one dla twórczego prze¿ywania p³ci.
W ksi¹¿ce nie dominuje jednak duch
negatywnego krytycyzmu, autor stara
siê obudziæ wra¿liwoæ czytelnika na
piêkno ludzkiego prze¿ywania seksualnoci. Poniewa¿ drukowalimy ju¿
kilka fragmentów tej ksi¹¿ki, mylê,
¿e nie trzeba zbytnio zachêcaæ do siêgniêcia po ni¹.
Jacek Pulikowski rozpoczyna tak:
Ksi¹¿ka jest dla tych, którzy chc¹ ¿yæ
w zgodzie z natur¹ ludzk¹. By umieli
dobrze wybieraæ albo utwierdziæ siê w
przekonaniu, ¿e wybrali dobrze. By
mogli pog³êbiæ sw¹ wiedzê na u¿ytek
w³asny i wzbogaciæ argumentacjê do
rozmów z innymi. Ta kolejna ksi¹¿ka
o metodach naturalnego planowania poczêæ wyró¿nia siê konkretnym, ¿yciowym podejciem do sprawy i barwnym
jêzykiem  nie jest to na pewno jeszcze
jeden nudny podrêcznik.
Gor¹co zachêcam do bli¿szego zapoznania siê z tymi ksi¹¿kami  formularz zamówieñ na stronie 15.q
Maciej Tabor
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... to temat przewodni trzeciego tegorocznego numeru G£OSU DLA
¯YCIA.
Kto jest odpowiedzialny za obronê
istoty ludzkiej od jej poczêcia, a¿ do
naturalnej mierci? Kto powinien
chroniæ rodzinê, w której cz³owiek
wzrasta? Czy w³adza wykonawcza,
ustawodawcza, a mo¿e ca³e spo³ecznoæ odpowiedzialne jest za stanowione prawo? Czy przepisy prawne powoduj¹ kryzys demograficzny jaki
obserwujemy na wiecie? Odpowied
na te pytania zawarta jest w artyku³ach prezentowanych w magazynie.
Prof. Alicja Grzekowiak w tekcie
Parlament jako stra¿nik prawa do
¿ycia pokazuje, ¿e prawo stanowione powinno byæ zgodne z prawem naturalnym. Za tê zgodnoæ odpowiedzialna jest nie tylko w³adza, ale
równie¿ spo³eczeñstwo, które tê w³adzê wybiera. Wyborcy powinni wymagaæ od parlamentarzystów takich
ustaw i przepisów, które bêd¹ chroniæ
¿ycie, a parlamentarzyci powinni ponad karierê polityczn¹ przedk³adaæ
wartoci moralne.
W artykule Zderzenie dwóch
wiatów, Christian Vollmer, przewodnicz¹ca Word Organization for the
Family, pisze o wojnie miêdzy cywi-

lizacj¹ mierci a cywilizacj¹ ¿ycia jaka
toczy siê w Organizacji Narodów Zjednoczonych.
14 kwietnia br. Sejm RP przyj¹³
doroczne Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji w roku 1998 ustawy
O planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoci przerywania ci¹¿y. Zadaje ono
k³am mitom o rozleg³ym podziemiu
aborcyjnym, wzrastaj¹cej liczbie porzucanych noworodków, wreszcie mitom o ³amaniu praw cz³owieka poprzez
zmuszanie kobiet do niechcianego
macierzyñstwa.
Na stronach Duszpasterstwa Rodzin spotkanie z pierwsz¹ Polk¹, która otrzyma³a Order w. Sylwestra Papie¿a  lek. med. Teres¹ Kramarek,
nauczycielk¹ wielu pokoleñ instruktorów naturalnych metod rozpoznawania p³odnoci. Oprócz tego w nr 3/
2000 G³osu wk³adka powiêcona
problemowi alkoholizmu w rodzinie
oraz sta³e rubryki: ze wiata, polityka,
psychologia i informacje na temat
obrony ¿ycia w Polsce i na wiecie.q
Dwumiesiêcznik G³os dla ¯ycia
mo¿na zamawiaæ, pisz¹c na adres:
Fundacja G³os dla ¯ycia, Poznañ,
ul. Forteczna 3, tel. (0/61) 653 03 91.

TANIEJ!
Prenumerata Przyjació³
Jeli trzy osoby wp³ac¹ wspólnie 60 z³, to na adres jednej z nich
przez ca³y rok bêdziemy wysy³aæ trzy egzemplarze Fundamentów Rodziny
W ten sposób roczna prenumerata kosztuje ka¿d¹ z osób tylko 20 z³otych.
Prenumeratê realizujemy po otrzymaniu z banku potwierdzenia wp³aty
dokonanej na konto:
LMM, ul. Spokojna 5, 05 502 Piaseczno 3
BPH SA O/Bochnia; nr konta: 10601640-320000632220
z dopiskiem Prenumerata Przyjació³
Fundamenty Rodziny  nr 2/2000
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SPRAWDZONY!
Domowy kurs NPR
Skorzystanie z naszego
Domowego kursu naturalnego planowania rodziny
to prosty i skuteczny sposób odkrycia tajników p³odnoci.
Przekona³o siê o tym ju¿ wiele ma³¿eñstw 
warto pójæ w ich lady
Komplet materia³ów Domowego kursu NPR
 ksi¹¿ka Johna i Sheili Kippleyów: Sztuka naturalnego planowania rodziny
 zeszyt do prowadzenia w³asnych obserwacji: trzynacie estetycznych i przejrzystych kart w wygodnym ma³ym formacie;
 trzy dodatkowe karty obserwacji dla korespondencyjnego skonsultowania w³asnych
obserwacji pierwszych trzech cykli;
 zeszyt æwiczeñ: dwadziecia zapisanych kart z obserwacjami, wraz z ich szczegó³owym omówieniem, do samodzielnego zinterpretowania w ramach pracy domowej;
 ulotki rozwijaj¹ce wybrane zagadnienia
 a dodatkowo tak¿e wliczona w cenê zestawu roczn¹ prenumeratê dwumiesiêcznika
Fundamenty Rodziny
 koszty przesy³ki pokrywa LMM
Zamówienia prosimy kierowaæ na adres: Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu,
Kopaliny 73, 32 720 Nowy Winicz, tel. (0/14) 685 69 61 (wieczorem).

#
T y tu ³

Nr
1

Cena

Ilo  æ

„D o m o w y k u rs N P R ”
( U W A G A : k o m p le t - z a w ie r a p o z y c je : 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 )

4 0 ,0 0 z ³

2

J . S . K ip p le y : „ S z t u k a n a t u r a l n e g o p l a n o w a n i a r o d z i n y ”

1 0 ,0 0 z ³

3

" P r z e w o d n ik d o m o w e g o k u r s u N P R ”

8 ,0 0 z³

4

Z e s z y t o b s e r w a c ji c o d z ie n n y c h

2 ,0 0 z ³

5

Æ w ic z e n ia

3 ,0 0 z ³

6

U lo tk a : „ A n t y k o n c e p c y jn e k ³a m s t w a 

0 ,2 0 z ³

7

u lo tk a : „ N P R – z d r o w e , s k u t e c z n e , b e z p ie c z n e ”

0 ,3 0 z ³

8

L a L e c h e L e a g u e : " S z t u k a k a r m ie n ia p ie r s i¹ " - z n a n y n a c a ³y m  w ie c ie
2 2 ,0 0 z ³

p o r a d n i k n a jw iê k s z e j o r g a n i z a c j i p r o m u j ¹ c e j k a r m i e n i e e k o l o g i c z n e w s p a n ia ³ a l e k t u r a d l a k a r m i ¹ c y c h m a m i d l a i c h m ê ¿ ó w
9

M a g d a le n a N e h r i n g - G u g u l s k a : " W a r t o k a r m i æ p i e r s i ¹ " - n o w e 1 2 ,0 0 z ³

p o p r a w io n e i p o s z e r z o n e w y d a n ie t e j b a r d z o p r a k t y c z n e j k s i¹ ¿ k i
10

P r e n u m e r a ta s z e  c iu n u m e r ó w  F u n d a m e n t ó w R o d z in y 

11

„ F u n d a m e n t y R o d z in y ” ( d o k o lp o r t a ¿ u - m i n i m u m 1 0 e g z . )

25 z³

12

N O W O  Æ ! W . F ij a ³ k o w s k i : „ R o d z i c i e l s t w o w z g o d z i e z n a t u r ¹ "

1 8 ,0 0 z ³

13

N O W O  Æ ! J . P u lik o w s k i : „ W a r t o ¿ y æ z g o d n i e z n a t u r ¹ "

1 5 ,0 0 z ³

14

J . P u l ik o w s k i: „ W a r t o b y æ o j c e m "

1 5 ,0 0 z ³

15

J . P u l ik o w s k i, G . A . U r b a n ia k o w ie : „ M ³ o d z i i m i ³ o  æ 

1 5 ,0 0 z ³

16

P a w e ³ V I: E n c y k lik a " H u m a n a e v it a e "

1 , 0 0 z ³/ e g z .

( n a le ¿ n o  æ u is z c z a s iê p o o t r z y m a n iu p r z e s y ³ k i)

1 ,5 0 z ³

Z a m a w ia m z a z n a c z o n e p o z y c je i z o b o w i¹ z u j ê s i ê z a p ³ a c i æ
z a n i e w c i¹ g u t y g o d n i a o d d a t y o t r z y m a n i a p r z e s y ³ k i

( D o ³¹ c z n e j k w o t y z o s t a n ¹ d o lic z o n e k o s z t y p r z e s y ³k i.
N i e d o t y c z y t o t y lk o k o m p le t u m a t e r ia ³ ó w „ K u r s u d o m o w e g o ” )

imiê i nazwisko

adres

telefon
podpis
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Profesor
W³odzimierz
Fija³kowski
napisa³ o naszym
DOMOWYM KURSIE NPR
Obserwuj¹c narastanie
wra¿liwoci ekologicznej w
ochronie rodowiska nas otaczaj¹cego: gleby, powietrza i wody,
czyli rodowiska ¿ycia, trudno nie
zauwa¿yæ nagl¹cej potrzeby objêcia t¹ wra¿liwoci¹ równie¿ wewnêtrznego rodowiska cz³owieka. NPR trafia jednak na
ogromne opory wobec pozornej
³atwoci stosowania ró¿nych
form antykoncepcji Aby je prze³amaæ, trzeba opracowaæ prosty,
przejrzysty i atrakcyjnie przedstawiony system nauczania, który
przyci¹gnie uwagê szerokich krêgów osób zainteresowanych zdrowym stylem ¿ycia. Wymogi takie
spe³nia w sposób  chcia³bym powiedzieæ  doskona³y metoda stosowana przez Ligê Ma³¿eñstwo
Ma³¿eñstwu, sprawdzona w kursach radiowych. Zestaw materia³ów "Kursu domowego NPR"
sk³ada siê z przewodnika, z ksi¿ki
pt. "Sztuka naturalnego planowania rodziny" J. i S. Kippleyów,
z æwiczeñ, z zeszytu obserwacji
codziennych, z ulotek i trzech dodatkowych kart obserwacji s³u¿¹cych do skonsultowania w³asnych zapisów z orodkiem
upowszechniania NPR w Piasecznie. Kurs umo¿liwia ma³¿onkom nauczenie siê w sposób bardzo konkretny podstaw metody
objawowo  termicznej, uwzglêdnia okres karmienia piersi¹, obejmuje sytuacje szczególne, jak powrót p³odnoci po porodzie, po
odstawieniu tabletki hormonalnej,
w przypadku nieregularnoci cykli, gdy kobieta pracuje na zmiany itp. Komplet materia³ów zosta³
wyceniony jak najtaniej, jak to
mo¿liwe, przy czym wydatek jest
jednorazowy, s³u¿y na ca³e lata.
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OJCIEC
WIÊTY
O
WIÊTOWANIU NIEDZIELI

P

rzez kilka stuleci chrzecijanie
prze¿ywali niedzielê wy³¹cznie
jako dzieñ kultu, nie mogli natomiast po³¹czyæ jej z odpoczynkiem,
który stanowi istotny sens szabatu.
Dopiero w IV w. prawo pañstwowe
Cesarstwa Rzymskiego uzna³o podzia³
czasu na tygodnie, stanowi¹c, ¿e w
«dniu s³oñca» sêdziowie, mieszkañcy
miast oraz cz³onkowie ró¿nych cechów rzemielniczych mieli nie pracowaæ. Chrzecijanie radowali siê z
usuniêcia przeszkód, które a¿ do tej
chwili sprawia³y, ¿e przestrzeganie
dnia Pañskiego wymaga³o nieraz heroicznej odwagi. Od tej pory mogli bez
trudnoci oddawaæ siê wspólnej modlitwie.
B³êdny by³by zatem pogl¹d, ¿e prawodawstwo respektuj¹ce podzia³ czasu na tygodnie jest tylko przypadkow¹ okolicznoci¹ historyczn¹, do
której Koció³ nie przywi¹zuje wagi i
z której móg³by zrezygnowaæ. Tak¿e
po upadku Cesarstwa Sobory nieustannie wydawa³y zalecenia dotycz¹ce
wi¹tecznego odpoczynku. Z kolei w
krajach, gdzie chrzecijanie s¹ niewielk¹ mniejszoci¹ i gdzie dni wi¹teczne przewidziane w kalendarzu urzêdowym nie przypadaj¹ w niedzielê, ta
ostatnia pozostaje mimo wszystko
dniem Pañskim, w którym wierni
uczestnicz¹ w zgromadzeniu eucharystycznym, co jednak wymaga od nich
niema³ych wyrzeczeñ. Dla chrzecijan

nie jest to sytuacja normalna, gdy niedziela, dzieñ wiêta i radoci, nie jest
tak¿e dniem odpoczynku, a w ka¿dym
razie trudno im «wiêtowaæ» niedzielê, jeli nie dysponuj¹ odpowiedni¹ iloci¹ wolnego czasu.
65. Z drugiej strony, zwi¹zek miêdzy dniem Pañskim a dniem odpoczynku ca³ego spo³eczeñstwa jest istotny i znacz¹cy nie tylko z punktu
widzenia cile chrzecijañskiego.
Cykl pracy i odpoczynku, wpisany w
ludzk¹ naturê, jest bowiem zgodny z
wol¹ samego Boga, co powiadcza
opis stworzenia z Ksiêgi Rodzaju (por.
2,2-3; Wj 20,8-11): odpoczynek jest
rzecz¹ «wiêt¹», pozwala bowiem
cz³owiekowi wyrwaæ siê z rytmu ziemskich zajêæ, czasem nazbyt go poch³aniajacych, i na nowo sobie uwiadomiæ, ¿e wszystko jest dzie³em Bo¿ym.
Cz³owiek, obdarzony przez Boga
ogromn¹ w³adz¹ nad stworzeniem,
móg³by zapomnieæ, ¿e to Bóg jest
Stwórc¹, od którego wszystko zale¿y.
Uznanie tej prawdy jest szczególnie
konieczne w naszej epoce, w której
dziêki nauce i technice rozszerzy³a siê
niezmiernie w³adza, jak¹ cz³owiek
sprawuje przez swoj¹ pracê.
66. Na koniec nie nale¿y zapominaæ, ¿e tak¿e w naszej epoce praca
pozostaje dla wielu ludzi bardzo uci¹¿liw¹ powinnoci¹, zarówno ze wzgledu na nieludzkie warunki i czas samej
pracy, zw³aszcza w ubo¿szych regio-

nach wiata, jak i na utrzymywanie siê
 tak¿e w spo³eczeñstwach wy¿ej
rozwiniêtych gospodarczo  zbyt
wielu form niesprawiedliwoci i wyzysku cz³owieka przez cz³owieka. Kiedy Koció³ w kolejnych stuleciach
wydawa³ przepisy prawne dotycz¹ce
wypoczynku niedzielnego, rozpatrywa³ przede wszystkim pracê s³ug i robotników, oczywicie nie dlatego jakoby by³a to praca mniej godziwa z
punktu widzenia duchowych wymogów zwi¹zanych z obchodzeniem niedzieli, ale raczej dlatego, ¿e bardziej
potrzebowa³a regulacji, która z³agodzi³aby jej ciê¿ar i pozwoli³aby wszystkim wiêtowaæ dzieñ Pañski. W tej
perspektywie mój poprzednik Leon
XIII w Encyklice Rerum novarum
wskazywa³, ¿e wi¹teczny odpoczynek
jest prawem cz³owieka pracy, które
pañstwo powinno gwarantowaæ.
Tak¿e w obecnej sytuacji historycznej mamy obowi¹zek tak dzia³aæ, aby
wszyscy mogli zaznaæ wolnoci, odpoczynku i odprê¿enia, które s¹ cz³owiekowi niezbêdne ze wzglêdu na jego
ludzk¹ godnoæ oraz zwi¹zane z ni¹
potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe i spo³eczne, trudne do zaspokojenia, jeli nie jest zagwarantowany
przynajmniej jeden dzieñ w tygodniu
daj¹cy wszystkim mo¿liwoæ wspólnego odpoczynku i wiêtowania.q
Jan Pawe³ II, Dies Domini,
list o wiêtowaniu niedzieli.
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