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Razem od pierwszych chwil
Katarzyna i Micha³ Jurkiewiczowie
Kilkakrotnie ju¿ pisalimy na
naszych ³amach o akcji
Szpital Przyjazny Dziecku tym razem zamieszczamy list
ma³¿onków, którzy opisuj¹,
jak w jednym z takich szpitali
prze¿ywali narodziny
swojego dziecka.
Zachêcamy tak¿e innych
do podzielenia siê
wra¿eniami i przemyleniami.

J

estemy ma³¿eñstwem z trzyletnim sta¿em, mamy dwójkê pe³nych ¿ycia ch³opców. Od pocz¹tku naszego zwi¹zku stosujemy metody naturalnego planowania rodziny,
których uzupe³nieniem by³y rodzinne
porody i naturalne karmienie. Chcielibymy siê podzieliæ z Wami prze¿yciami dotycz¹cymi narodzin drugiego
syna. Od samego pocz¹tku poszukiwalimy szpitala, w którym moglibymy
rodziæ wspólnie, w przyjaznych warunkach dla ca³ej rodziny. Wybór pad³
na Szpital Miejski nr 3 w Tarnowskich
Górach oddalony od naszego miasta
o 20km. Prze³o¿ona oddzia³u po³o¿niczego zachêci³a nas do przyjazdu i obejrzenia warunków na oddziale. Nasza
wizyta przesz³a nasze najmielsze
oczekiwania. Odremontowany oddzia³
by³ podzielony na dwie czêci: czêæ
po³o¿nicza i czêæ porodow¹, a wszystko to lni³o w ró¿owym kolorze. Na
dodatek tego pielêgniarki tego oddzia³u by³y ubrane w ró¿owe kubraczki.
Do porodów rodzinnych by³y przezna-

czone dwa pokoiki. Pokój rekreacyjny, w którym znajdowa³o siê ³ó¿ko,
wielki wygodny fotel, a tak¿e pi³ka i
worek do æwiczeñ. Obok znajdowa³a
siê ³azienka w przelicznych kafelkach
z kabin¹ natryskow¹. Drugie pomieszczenie, gdyby nie sprzêty medyczne
przypomina³oby domowy pokój. Po³o¿na odpowiedzia³a nam na wszystkie pytania i ku naszemu zdziwieniu
okaza³o siê, ¿e nie potrzebujemy ¿adnego skierowania do przyjêcia.
Mog³oby siê wydawaæ, ¿e za takie
wygody trzeba bêdzie sporo zap³aciæ
jednak faktyczna oplata za poród rodzinny by³a przystêpna dla ka¿dego.
Wczesnym kwietniowym rankiem dotarlimy do Tarnowskich Gór. Po krótkim przyjêciu udalimy siê na oddzia³
porodowy. Po³o¿na nie mog³a wyjæ
z podziwu, ¿e jestemy z tak daleka.
Nastêpn¹ niespodziank¹ by³o to, ¿e
moglimy przebywaæ na terenie oddzia³u w swoich zmiennych, jasnych
ubraniach i obuwiu. Mamy tutaj problem, jak najw³aciwiej okreliæ s³owami fachow¹ opiekê ale s¹dzimy, ¿e
s³owa: dyskretna, spokojna, ¿yczliwa
przynajmniej w czêci oddadz¹ klimat
panuj¹cy na oddziale. Dziêki temu
czulimy siê swobodnie i bezpiecznie,
moglimy w³aciwie prze¿ywaæ oczekiwanie momentu narodzin. Akcja
porodowa przebieg³a bardzo szybko
i sprawnie, a co najwa¿niejsze, oprócz
po³o¿nej i pielêgniarki by³ obecny lekarz. Nasz drugi syn, Karol, od pierwszych chwil na tym wiecie móg³ ws³u-

chiwaæ siê w serce mamy, a dumny tato
przeci¹³ jego pêpowinê. Po d³u¿szej
chwili Karolem zaopiekowali siê lekarz pediatra i pielêgniarka. Moglimy
zrobiæ sobie niezapomniane pierwsze
zdjêcia naszego syna i spokojnie odpocz¹æ ju¿ we troje w pokoju rekreacyjnym. Odwiedzi³ nas lekarz i zapyta³, czy chcemy pos³uchaæ jakiej
muzyki. Nasze miny musia³y byæ
dziwne, poniewa¿ pan doktor tylko
umiechn¹³ siê i zapyta³, czy czego
nie potrzebujemy. Dwugodzinny okres
obserwacji poporodowej min¹³ bardzo
szybko.

Dokoñczenie na s. 3

W tym numerze:

ü Nieregularne cykle (s. 2)
ü Uczmy siê od w. Józefa (s. 4)
ü Problemy z Viagr¹ (s.6)
ü Karmienie piersi¹ - porady (s. 8 - 9)
ü Elektroniczne testery p³odnoci (s. 10)
ü Problemy okresu przekwitania, cz.I (s.14)
ü Radoæ macierzyñstwa - list (s. 16)
ü Odpowiedzialne rodzicielstwo czy
wyrachowanie? - list i nasz komentarz (s. 17)
ü A poza tym: o nowym numerze G³osu
dla ¯ycia; kurs radiowy w Poznaniu,
z nauczania Ojca wiêtego.

W nastêpnym numerze:
Potrzeby seksualne matki karmi¹cej; Problemy okresu przekwitania - cz. II; Komputer
notuje obserwacje; M³odzi rodzice po czterdziestce; Mêska p³odnoæ; Czy w ma³¿eñstwie
wszystko wolno? Metody naturalne - trudne?

KARMIENIE

Nasza prawie czteromiesiêczna córeczka od urodzenia jest
karmiona wy³¹cznie piersi¹. Niczym jej nie dopajalimy. Przez pó³tora miesi¹ca cierpia³a na kolki, a kiedy one usta³y rozpoczê³y siê problemy z wypró¿nieniami  nagle i niespodziewanie. Kiedy Ani dokucza³y kolki, wypró¿nia³a siê kilka razy dziennie. Gdy kolki usta³y, w
ogóle przesta³a sama siê wypró¿niaæ. Próbowalimy podawaæ jej przed
karmieniem przegotowan¹ wodê, syrop Rhelax  bez skutku. Równie¿ zastosowanie czopków glicerynowych nic nie da³o. Gdy po 1  2
dniach, zaniepokojeni brakiem reakcji, wywo³ywalimy wypró¿nienie cewnikiem w masach ka³owych odnajdywalimy nierozpuszczony ca³y czopek. Jedyn¹ pomoc¹ jest cewnik, który zmuszeni jestemy
stosowaæ co 5  6 dni, czekaj¹c zawsze z nadziej¹, ¿e mo¿e Ania sama
siê wypró¿ni. Ten stan utrzymuje siê od oko³o dwóch miesiêcy. Jaka
jest tego przyczyna? Jak mo¿emy pomóc naszej córeczce?

S

tolce nowo narodzonego dziecka s¹ czarne, smoliste, gêste,
st¹d zwane s¹ smó³k¹. Noworodek przez pierwsze doby siusia niewiele - moczy 1-2 pieluszki (zdarza
siê, ¿e wcale), ale powinien oddawaæ
kilka stolców dziennie (minimum
dwa), tak ¿eby oko³o trzeciej doby
pozbyæ siê ca³ej smó³ki. Nastêpne wypró¿nienia, zwane przejciowymi s¹
luniejsze i brunatne. Kolejne stolec
s¹ ¿ó³tawe, prawic pó³p³ynne, z bia³awymi grudkami, zieleniej¹ce na powietrzu. Takich stolców jest czêsto
du¿o, mniej wiêcej tyle ile karmieñ.
Bywaj¹ noworodki oddaj¹ce tylko dwa
obfite stolce na dobê i te¿ jest to prawid³owe. Zdarzaj¹ siê jednak noworodki maj¹ce rzadszy rytm wypró¿nieñ. Poniewa¿ mo¿e to wskazywaæ na
niedobór po¿ywienia, nale¿y w takim
przypadku sprawdziæ, jak dziecko
przybiera na wadze. Jeli jest zdrowe,
zadowolone i ma dobry przybytek
masy, mo¿na nic nie robiæ, tylko cieszyæ siê, ¿e mamy mniejszy problem
z praniem pieluch.
Jeli dziecko gorzej przybiera na
wadze (to znaczy poni¿ej 125 g na tydzieñ), mo¿e mieæ objawy zwi¹zane z
maksymalnym wykorzystaniem spo-
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¿ytego pokarmu, czyli rzadkie wypró¿nienia. Wtedy nale¿y pomyleæ o
zwiêkszeniu laktacji lub o rozszerzeniu diety, na przyk³ad o kleik ry¿owy
na wywarze z jarzyn czy o zupkê jarzynow¹.
Oko³o 6  8 tygodnia zmienia siê
rytm wypró¿nieñ dziecka i liczba stolców maleje. W tym czasie mo¿e zdarzyæ siê kilka dni zupe³nie bez stolca,
po czym dziecko ustala swój rytm
wypró¿nieñ raz na dzieñ, raz na 2 - 3
dni czy inny. Nawet stolec po piêciu
dniach przerwy jest luny, papkowaty. Bywa, ¿e ten nowy rytm to nawet
raz na 7  10 dni. Jeli stolec jest papkowaty i luny, to wszystko w porz¹dku, poniewa¿ zaparcie to stan, w którym dziecko oddaje rzadziej ni¿
dotychczas stolec twardy, zbity i wyschniêty. Przyczyn takiego stanu nale¿y szukaæ z pomoc¹ lekarza. Czasem
prawdziwe zaparcie zwi¹zane jest z
przedawkowaniem witaminy D3, czasem z jak¹ anomali¹ jelitow¹ (mniej
gron¹, bo te grone ujawni³yby siê, i
to burzliwie, ju¿ wczeniej).
Nie nale¿y prowokowaæ stolców
termometrem czy cewnikiem (mo¿na
uszkodziæ luzówkê odbytu) ani czopkami, poniewa¿ dzia³anie takie mo¿e

Autorka jest Miêdzynarodowym Konsultantem Laktacyjnym, a tak¿e koordynatork¹ programu Szpital Przyjazny Dziecku.
Rys. Beata Piskór

Czy dziecko ma
zatwardzenie?

spowodowaæ zaparcia nawykowe. Organizm dziecka bêdzie czeka³, a¿ odbytnica zostanie podra¿niona do skurczu. Jeli, jak pisz¹ rodzice Ani,
cewnik u¿ywany jest ju¿ od oko³o
dwóch miesiêcy, to jest to wystarczaj¹cy okres, by maleñstwo mia³o takie
w³anie nawykowe zaparcia.
Je¿eli natomiast dziecko dobrze
przybiera na wadze i stolce s¹ lune, a
jedynie oddawane s¹ rzadko i powoduj¹ dolegliwoci u dziecka (napiêcie,
niepokój, prê¿enie siê), to mo¿na spróbowaæ pomóc poprzez zmianê diety
matki: wiêcej b³onnika, otrêby, ewentualnie pite przez mamê zió³ka przeczyszczaj¹ce w niewielkich ilociach.
Mo¿na tak¿e podaæ takiemu ma³emu
dziecku ³y¿eczkê przetartego jab³ka
lub wywaru z suszonych liwek lub z
jarzyn  najpierw raz dziennie, a jeli
nie ma efektu, to 2  3 razy dziennie.
W ogóle w przypadku problemów
brzuchowych u dzieci powy¿ej szóstego tygodnia - nale¿y zwróciæ uwagê na dietê matki i rozwa¿yæ mo¿liwoæ nadwra¿liwoci czy nawet
reakcji alergicznej organizmu dziecka
na niektóre jej sk³adniki.
Dzieci karmione piersi¹ nie zawsze
oddaj¹ stolce regularnie, ale jeli s¹
zdrowe i aktywne, nie nale¿y przywi¹zywaæ do tego zbyt du¿ej wagi, bo
mo¿emy wiêcej zaszkodziæ ni¿ pomóc.
Pamiêtajmy jednak, ¿e gdy zastosowanie siê do ogólnych porad (takich
jak powy¿sze) nie daje efektu, wtedy
trzeba uciec siê do pomocy m¹drego
pediatry.v
Magdalena Nehring - Gugulska
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Testery p³odnoci pomocne
czy zbêdne?

N

a fali obserwowanego w ostatnich latach zainteresowania
zdrowym trybem ¿ycia, w
tym metodami naturalnego planowania rodziny pojawi³y siê firmy, które
proponuj¹ ró¿ne urz¹dzenia maj¹ce
u³atwiæ obserwacjê i interpretowanie
objawów p³odnoci. Niedawno otrzymalimy kilka pytañ dotycz¹cych testerów p³odnoci, wiêc postanowilimy powiêciæ w tym numerze nieco
miejsca temu zagadnieniu. Na pocz¹tek przedstawiamy dwa urz¹dzenia:
produkowan¹ w Niemczech Personê i
szwajcarski Bioself; zamieszczamy te¿
artyku³ Roberta Cierniaka z Politechniki Czêstochowskiej  wynalazcy polskiego prototypu podobnego aparatu.
Wszystkie podane tu informacje
pochodz¹ od producentów, nie s¹ wynikiem dowiadczeñ znanych nam
osób  gdyby kto z naszych czytelników móg³ napisaæ co na ten temat, bêdziemy wdziêczni. Od siebie chcielibymy dodaæ tylko kilka refleksji.
Gdy rozmawialimy w gronie znajomych praktykuj¹cych naturalne planowanie rodziny o stosowaniu tego
typu urz¹dzeñ, zdania by³y podzielone. Jedni twierdzili, ¿e mog¹ one byæ
pomocne, szczególnie dla tych ma³¿onków, którym metody NPR wydaj¹
siê zbyt trudne; ¿e u¿ywanie testerów
nie stwarza jakiej odmiennej sytuacji,
bo w ma³¿onkowie unikaj¹cy poczêcia, b¹d odk³adaj¹cy je tak samo musz¹ powstrzymaæ siê od wspó³¿ycia w
okresie p³odnoci; ¿e mog¹ one byæ
u¿ywane dodatkowo; ¿e wa¿ne te¿ jest
to, i¿ nie s¹ to rodki antykoncepcyjne.
Inni z kolei wskazywali, ¿e stosuj¹c tester p³odnoci, w pewien sposób
przerzucamy odpowiedzialnoæ za
trafne wskazanie okresów p³odnoci i
niep³odnoci na aparat, który pomyli i poka¿e, co jest mo¿e i wygodne,
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ale ma³o wychowawcze i niezbyt rozwijaj¹ce. Gdy wskanik zawiedzie i
dojdzie do nieplanowanego poczêcia,
ma³¿onkowie, którzy nie znaj¹ wystarczaj¹co dobrze metod NPR, siêgn¹ po
bardziej ich zdaniem skuteczne formy
antykoncepcji. Ciekawy by³ pogl¹d, ¿e
taka zaawansowana technika, prowadzi do tego, ¿e ludzie przestaj¹ wierzyæ w mo¿liwoæ poradzenia sobie
bez niej, ¿e oddalaj¹ siê od natury.
Z pewnoci¹ takie testery jak Persona
(w mniejszym stopniu Bioself), mog¹
pomóc ma³¿onkom maj¹cym trudnoci z poczêciem w wyznaczeniu czasu
najwiêkszej p³odnoci.
Jeli mo¿emy pozwoliæ sobie na
osobist¹ refleksjê, to patrz¹c z perspektywy dziewiêciu lat ma³¿eñstwa, w
którym prze¿ywalimy ro¿ne sytuacje
(planowanie i odk³adanie poczêcia,
powrót p³odnoci po porodzie, karmienie ekologiczne, podró¿e itp.), nie
mamy ¿adnych w¹tpliwoci, ¿e zwyk³y rtêciowy termometr lekarski za

piêæ z³otych i zeszyt obserwacji za dwa
z³ote plus pewne dowiadczenie w
metodach naturalnych zupe³nie nam
wystarczaj¹. Po prostu nie widzimy
¿adnej potrzeby kupowania drogiego
urz¹dzenia (a opisywane testery musz¹ kosztowaæ ze wzglêdu na zastosowan¹ w nich zaawansowan¹ i zminiaturyzowan¹ elektronikê), skoro to
samo mo¿emy osi¹gn¹æ ma³ym kosztem. Wydaje nam siê poza tym, ¿e
warto poznaæ mechanizmy p³odnoci,
warto samodzielnie prowadziæ i zapisywaæ obserwacje  daje nam to satysfakcjê oswojenia siê z nasz¹ p³odnoci¹, która przesta³a byæ
niewiadom¹ i nie napawa nas lêkiem.
Wydaje siê jednak, ¿e jeli kto
odczuwa nieodpart¹ potrzebê pos³ugiwania siê tego typu urz¹dzeniami, to
nic nie stoi temu na przeszkodzie  pod
warunkiem, ¿e bêdziemy pamiêtaæ o
wskazaniach Kocio³a dotycz¹cych
odpowiedzialnego rodzicielstwa (w tym
wielkodusznoci w przyjmowaniu potomstwa) i etyki ma³¿eñskiej. Zreszt¹
Jan Pawe³ II kilkakrotnie przy okazji
ró¿nych sympozjów zachêca³ naukowców do podejmowania prac nad skonstruowaniem coraz doskonalszych
i prostszych w u¿yciu rodków s³u¿¹cych rozpoznawaniu p³odnoci.v
Bo¿ena i Maciej Taborowie

Moja ¿ona uwa¿a ze wszelkiego rodzaju mechaniczne rodki okrelaj¹ce kiedy
mo¿na, a kiedy nie w pewnym sensie og³upiaj¹ i przytêpiaj¹ to, co najwa¿niejsze
w ca³ym procesie obserwacji cyklu, a mianowicie poznawanie siebie, swojego cia³a
i procesów w nim zachodz¹cych. Ewa jest zdania, ¿e w³anie w tej obserwacji nikt i
nic nie zast¹pi kobiety. Ja osobicie zgadzam siê z tym do po³owy, poniewa¿ mylê, i¿ owszem, to wzajemne obserwacje procesów zachodz¹cych w ciele kobiety prowadz¹ do wspania³ej harmonii ¿ycia w zgodzie z naturalnymi procesami biologicznymi, jednak dlaczegó¿ nie wykorzystywaæ tego, co nam daje wspó³czesna medycyna.
Mo¿emy za³o¿yæ, i¿ wszystko jest kwesti¹ indywidualnego podejcia i powiedzieæ:
dobrze, ten rodek mechanicznej obserwacji jest czym, co nam tylko pomaga w
okrelaniu cyklu i nie jest g³ównym ród³em informacji, tylko czym towarzysz¹cym
temu procesowi. (...) W zwi¹zku z tym powstaje problem natury technicznej: otó¿
je¿eli w wyniku wnikliwej obserwacji naturalnej i jednoczesnego u¿ywania aparatu
typu Persona dojdziemy do wniosku, i¿ wyniki obydwu obserwacji siê pokrywaj¹, to
czy¿ nie jest po prostu wygodniej prze³o¿yæ punkt ciê¿koci na ów aparat? Ostatecznie celem jest uzyskanie informacji o przebiegu cyklu i moim zdaniem korzystanie z
wszelkich mo¿liwych rodków jest dobre - podkrelam s³owo: rodków. Korzystania z kilku róde³ informacji nie uwa¿am za cos niedobrego. Je¿eli rozum szuka prawdy,
a nasza wola kierunkuje siê na Dobro, to czemu¿ nie pomagaæ rozumowi w poznawaniu prawdy, a woli kszta³towanej przez nasz¹ wiarê pozwoliæ po prostu na dzia³anie?
Ewa i Karol
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NOWOCI

P

PERSONA

ersona to produkowany w Niemczech tester p³odnoci, który
poprzez pomiar poziomu hormonów w czasie cyklu okrela okresy
p³odnoci i niep³odnoci. W sk³ad zestawu wchodzi ma³y, podrêczny monitorek oraz komplet pasków testowych, s³u¿¹cych do mierzenia poziomu
hormonów w porannym moczu. Monitor odczytuje poziom hormonów z
paska, po czym oznajmia czerwonym
lub zielonym wiate³kiem, czy kobieta
ma dni p³odne czy niep³odne. A¿eby
uzyskaæ pe³ny obraz przebiegu cyklu
od samego pocz¹tku, nale¿y w pierwszym miesi¹cu obserwacji dokonaæ
szesnastu testów. Od drugiego cyklu
wystarczy przeprowadziæ osiem testów. Persona zapamiêtuje wszystkie dokonane testy, co umo¿liwia indywidualn¹ analizê przebiegu cyklu w
ka¿dym nastêpnym miesi¹cu.
W jaki sposób Persona rozpoznaje
dni p³odne i niep³odne?
Aparat mierzy zmiany poziomu koncentracji hormonu LH w moczu i na
bazie tych danych okrela, kiedy rozpoczyna siê i koñczy faza p³odna. Persona uwzglêdnia przy tym czas ¿ywotnoci plemników oraz komórki jajowej.
Dla kogo przeznaczona jest Persona?
Tester mo¿e byæ stosowany przez
kobiety, z cyklami trwaj¹cymi od 23
do 35 dni. W ulotce podana jest informacja, ¿e skutecznoæ urz¹dzenia
w przypadku unikania poczêcia wynosi 94% (przy w³aciwym zastosowaniu).
Persona nie jest przeznaczona jednak dla kobiet które:
- przechodz¹ terapiê hormonaln¹ (niep³odnoæ, menopauza, tabletki antykoncepcyjne)
- karmi¹ piersi¹
- maja objawy menopauzy
- cierpi¹ na pewne schorzenia nerek i
w¹troby
- choruj¹ na torbiele jajników
Do niepewnych wyników mo¿e te¿
prowadziæ stosowanie tetracyklin. Po
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zakoñczeniu karmienia lub po okresie za¿ywania tabletek antykoncepcyjnych trzeba odczekaæ kilka cykli, zanim zacznie siê stosowaæ tester.
Czy mo¿na stosowaæ Personê,
przy nieregularnym czasie snu
(np. praca na zmiany)
Producent informuje, ¿e tak, bowiem Persona posiada zdolnoæ okrelania poziomu hormonu przez szeæ
godzin w ci¹gu dnia, to znaczy mo¿na indywidualnie okreliæ czas, w jakim oddamy mocz do badania. Nastêpuje to w pierwszym dniu cyklu, kiedy
to za pomoc¹ specjalnego przycisku
ustalamy tzw. godzinê M, Jeli na
przyk³ad godzina M to 9.00, wtedy
czas, jaki mamy na dokonanie testu,
wynosi trzy godziny przed dziewi¹ta
oraz trzy godziny po dziewi¹tej tzn.
czas na test mieci siê w godzinach

P

od 6.00 do 12.00. W przypadku pracy
na zmiany wystarczy tak ustaliæ godzinê M, aby przypada³a w czasie,
kiedy w ci¹gu dnia wstajemy ze snu
po pracy. Je¿eli nie jest siê w stanie
pobraæ moczu w okrelonych szeciu
godzinach, to wystarczy zachowaæ zasadê, aby zawsze materia³ do badañ
pochodzi³ z moczu oddanego po g³ównym, najd³u¿szym wypoczynku. Tak
pobrany mocz mo¿na przechowaæ w
lodowce, a test przeprowadziæ póniej,
we wczeniej okrelonym szeciogodzinnym przedziale.
Persona kosztuje w Niemczech
oko³o 180 marek, a dodatkowo co miesi¹c trzeba zakupiæ komplet pasków
pomiarowych za 24 marki. Informacje w Internecie: http://www.unipath.com lub:http://www.vdgh.de/
inh4_1.htm.v
Bogdan Górnicki

(artyku³ opracowany na podstawie ulotki
informacyjnej przet³umacznej
z niemieckiego przez Karola Mazura 
serdecznie dziêkujemy)

BIOSELF

rodukowany w Szwajcarii Bioself jest urz¹dzeniem analizuj¹cym przebieg cyklu kobiecego na podstawie danych o d³ugoci
cykli oraz o przebiegu podstawowej
temperatury cia³a. Codziennie o tej samej porze, zaraz po przebudzeniu (jeli chcemy, to aparat obudzi nas o ustalonej godzinie) mierzy siê temperaturê
(pod jêzykiem, w pochwie lub w odbycie  stale w tym samym miejscu).
W pierwszym dniu cyklu musimy poinformowaæ o tym fakcie urz¹dzenie,
wciskaj¹c czerwony przycisk. Jeli zachodzi potrzeba zmiany godziny mierzenia, to mo¿emy j¹ (a tak¿e na przyk³ad dane o d³ugoci cykli)
wprowadziæ do pamiêci Bioselfu, korzystaj¹c ze specjalnego czarnego
przycisku. Tester zezwala na pomiar
w okresie od dwóch godzin przed do
dwóch godzin po ustalonym czasie
mierzenia.

Urz¹dzenie wyposa¿one jest w mikroprocesor analizuj¹cy wyniki pomiarów i jak zapewnia producent, poradzi sobie tak¿e z brakiem jednego
czy kilku pomiarów w trakcie cyklu,
jednak trzeba siê liczyæ z tym, ¿e jeli
zabraknie ich w okresie p³odnoci, to
Bioself opóni o dzieñ lub d³u¿ej wskazanie pocz¹tku okresu niep³odnoci.
W przypadku utrzymuj¹cej siê d³u¿ej
gor¹czki urz¹dzenie mo¿e w ogóle nie
wskazaæ dni niep³odnych w danym
cyklu. Bie¿¹ca ocena p³odnoci sygnalizowana jest przez dwie lampki zapalaj¹ce siê w momencie dotkniêcia koñcówki pomiarowej. Lampka zielona
oznacza okres niep³odny, czerwona
okres mo¿liwej p³odnoci a czerwona
migaj¹ca okres najwy¿szej p³odnoci.

Dokoñczenie na s. 12
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BIOSELF

Dokoñczenie se s. 11

Bioself przechowuje w pamiêci
dane o podstawowej temperaturze cia³a z ostatniego roku u¿ytkowania oraz
zapamiêtuje d³ugoci ostatnich dwunastu cykli. Dane te mog¹ byæ przegl¹dane na wywietlaczu lub wydrukowane w postaci wykresu, który mo¿e byæ
np. wykorzystany do konsultacji lekarskich czy te¿ dla okrelenia dok³adnej
przewidywanej daty porodu. Wykres
mo¿na wykonaæ w aptece wyposa¿onej w specjaln¹ drukarkê lub przesy³aj¹c dane z urz¹dzenia przez telefon transmisja danych trwa oko³o minuty.
Jeli chodzi o skutecznoæ urz¹dzenia, to producent podaje wyniki badañ*, z których wynika, ¿e Bioself
mo¿e s³u¿yæ pomoc¹ w okreleniu piêciu dni najbardziej sprzyjaj¹cych poczêciu w 93,2 procenta cykli, za jeli
chodzi o unikanie lub odk³adanie poczêcia, to w 1983 obserwowanych cyklach zanotowano dwa nieplanowane
poczêcia spowodowane nieprawid³owym wskazaniem Bioselfu. Jest to tzw.

skutecznoæ teoretyczna, czyli
koñcówka
zak³adaj¹ca prawid³owe stosopomiarowa
wanie urz¹dzenia i dostosowalampka
lampka
nie wspó³¿ycia do jego wskaczerwona
zielona
zañ.
dostêp
Tester mo¿e byæ u¿ywany sygnalizacja
do menu
przy d³ugociach cykli od 19 pocz¹tku
g³oniczek
cyklu
do 39 dni. Nie mog¹ go natobaterie
miast u¿ywaæ kobiety, które
stosuj¹ rodki hormonalne
(producent zaleca, by po odstawieniu pigu³ki zacz¹æ stosowaæ BioUrz¹dzenie kosztuje na Zachodzie
self dopiero po 2  3 cyklach), karmi¹ 99 dolarów plus 20 dolarów kosztów
piersi¹, za¿ywaj¹ leki mog¹ce mieæ wysy³ki, za w Polsce oko³o 350 z³owp³yw na podstawow¹ temperaturê tych. Informacje o Bioselfie w Intercia³a lub wesz³y w okres premenopau- necie: www.bioself.com (w jêzyku anzy. Równie¿ stany chorobowe i zwi¹- gielskim) lub www.rajax.polbox.com
zane z nimi d³u¿sze ni¿ kilka dni wa- (po polsku).v
hania temperatury mog¹ uniemo¿liwiæ
urz¹dzeniu prawid³ow¹ ocenê p³odno*Ismail M., Arshat M., Pulcrano J.,
ci. W przypadkach, gdy urz¹dzenie Royston R., Spieler J. An evaluation of the
nie jest w stanie (np. z powodu niety- Bioself 110. Fertil Steril 1989;52:604-8;
powych wyników pomiarów tempera- A. Flynn et al.; An evaluation of the Biotury lub zbyt ma³ej liczby danych) self 110 fertility indicator as a contraceptive aid;. Contraception, Aug 1991 vol.44
okreliæ rzeczywistej p³odnoci sygnanr.2; Drouin J. et al.; Contraceptive aplizuje stan p³odnoci. Warto te¿ pamiê- plication of the Bioself fertility indicator.
taæ o tym, ¿e Bioself nie uwzglêdnia Contraception1994:50, September 229
innych objawów p³odnoci, takich jak
luz szyjkowy, co w pewnych sytuBogdan Górnicki
acjach mo¿e powodowaæ nieadekwatn¹ interpretacjê cyklu.

Satysfakcja z karmienia
Pozdrawiam Was serdecznie,
Chcê podzieliæ siê moimi dowiadczeniami z karmienia piersi¹. Otó¿
mia³am prost¹ dewizê, ¿e przyk³ada³am naszego syna, Dawida, zawsze,
kiedy mia³ na to ochotê (okazywa³ to
w sposób doæ wymowny, no powiedzmy g³ony). Piszê w czasie przesz³ym,
poniewa¿ ju¿ teraz mamy pewien ustalony rytm, w którym karmiê 5-6 razy
na dobê. Uwa¿am, ¿e jest mo¿liwe
narzucenie sobie pewnej dyscypliny, która potem procentuje w postaci
relatywnie ustalonego rytmu posi³ków.
Nie ukrywam, ¿e te procenty to równie¿ to, i¿ Dawid pi prawie przez ca³¹
noc (od ok. 20.30 do 5.00 - 6.00). Jak
z tego wynika, g³ówne posi³ki Dawid dostaje w ci¹gu dnia (tzn. jest kar-
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miony tylko piersi¹). Sama w³aciwie
nie wiem, jak to siê sta³o, ale po ok. 8
tygodniach Dawid sam zacz¹³ przesypiaæ ca³¹ noc - stara³am siê tylko jak
najd³u¿ej przeci¹gn¹æ czas miêdzy
posi³kiem popo³udniowym a teoretycznie ostatnim wieczornym.
W czasie tego okresu mia³am dwa
razy k³opoty z rozpoczynaj¹cym siê
zapaleniem piersi. S³ysza³am ro¿ne
opinie, ¿e nale¿y w³anie czêciej przyk³adaæ dziecko do tej bol¹cej piersi,
ale sobie pomyla³am, ¿e to stymuluje
gruczo³y do jeszcze wiêkszej produkcji mleka, wiec przyk³ada³am Dawidka normalnie (a czasami nawet krócej), a tê bol¹c¹ pier ok³ada³am
zimnymi kompresami z zsiad³ego mleka lub z twaro¿ku. To podobno obkur-

cza kanaliki i porednio hamuje produkcjê mleka. Musia³o pomóc, bo ju¿
wiêcej nie mia³am z tym k³opotów.
Zawsze kiedy czu³am, i¿ piersi s¹ pe³ne, to stara³am siê je opró¿niæ z niezast¹pion¹ pomoc¹ Dawida. Po ok. 3
miesi¹cach przysz³a faza, kiedy Dawid
upomina³ siê o pokarm 8-9 razy na
dobê, a przy tym nie wypija³ wszystkiego - by³ to trudny moment chcia³am ju¿ odstawiæ, ale wiedzia³am, ¿e
taki moment przyjdzie i z pomoc¹ mê¿a
postanowi³am karmiæ a¿ do skutku. No
i siê op³aci³o. Karmiê do dzisiaj. Z takich technicznych spraw to zawsze
mia³am k³opoty z tym, do której piersi
mam teraz przyk³adaæ Dawida - na pasku biustonosza po stronie ostatniego
karmienia wi¹za³am sobie wst¹¿kê.
Dokoñczenie na s. 15
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NOWOCI
O polskim prototypie
testera p³odnoci pisze
jego wynalazca dr in¿. Robert Cierniak

E

kologia to dziedzina, która
wkracza w coraz wiêkszym
stopniu w ró¿ne sfery naszego
¿ycia. Nie wystarcza jednak ograniczaæ stosowania zasad ekologii jedynie do otaczaj¹cego wiata, nale¿y rozpocz¹æ od samego siebie, od ekologii
osobistej. Stosowanie naturalnych
metod planowania rodziny, rozumianych jako ekologiczna alternatywa dla
antykoncepcji, mo¿e byæ probierzem
ekologicznego mylenia u ka¿dego
cz³owieka.
W moim artykule nie bêdê wymienia³ licznych zalet naturalnych metod
planowania rodziny (metoda temperaturowa, metoda objawowa, po³¹czona
metoda temperaturowo-objawowa),
lecz zaproponowanie urz¹dzenia, które zmniejsza³oby uci¹¿liwoæ stosowania tych metod w praktyce.
Prototyp
Prototyp urz¹dzenia wspomagaj¹cego naturalne metody planowania
rodziny powsta³ w 1997 roku w Katedrze In¿ynierii Komputerowej Politechniki Czêstochowskiej. Aparat ten
sk³ada siê z dwóch czêci: urz¹dzenia
bazowego i specjalnego termometru
zdalnie przekazuj¹cego do niego wyniki pomiaru temperatury podstawowej kobiety w okresie poszczególnych
faz cyklu miesi¹czkowego.
Jak wiadomo, niewielkie zmiany
temperatury s¹ odbiciem zmian hormonalnych zachodz¹cych w organizmie zdrowej kobiety. Mówi¹ one
o okresach bardziej i mniej p³odnych
w cyklu miesi¹czkowym. Obserwacja
tego rodzaju przesuniêæ temperaturowych jest podstaw¹ jednej z najpopularniejszych wród naturalnych metod planowania rodziny - metody
temperaturowej.
Funkcjonowanie urz¹dzenia opartego na tej metodzie jest bardzo proste. Kobieta po przebudzeniu dokonuje pomiaru temperatury przy pomocy
termometru. Pomiar zaakceptowany
Fundamenty Rodziny  nr 1/1999

Polacy nie gêsi...
przez ni¹ jest przekazywany przy pomocy specjalnego przycisku do urz¹dzenia bazowego. Urz¹dzenie bazowe
odbiera wynik pomiaru temperatury i
umieszcza go w swojej pamiêci, przyporz¹dkowuj¹c mu aktualn¹ datê. Zebrane w ten sposób pomiary s¹ podstaw¹ do sporz¹dzenia wykresu zmian
temperatury cia³a kobiety w trakcie
trwania ca³ego cyklu miesi¹czkowego.
Wykres ten pojawia siê w postaci s³upków na graficznym wywietlaczu
LCD. W przedstawionym urz¹dzeniu
zastosowano dodatkowo algorytm
oparty na sieci neuronowej, analizuj¹cy przebieg temperatury w danym
cyklu miesi¹czkowym. Algorytm ten
ma tê niezwyk³¹ zaletê, ¿e pozwala
wyznaczyæ pocz¹tek fazy ca³kowicie
niep³odnej nawet w oparciu o niekompletne dane. Oznacza to, ¿e brak nawet kilku pomiarów temperatury w
obrêbie jednego cyklu nie wp³ywa na
jakoæ otrzymanego wyniku.
Zdaniem autora projektu urz¹dzenia, mo¿e ono byæ bardzo pomocne dla
osób, które s¹ zniechêcone do stosowania naturalnych metod planowania
rodziny ze wzglêdu na uci¹¿liwoæ,
która towarzyszy przeprowadzaniu
pomiarów przy pomocy tradycyjnego
termometru i notatnika oraz dla par
ma³¿eñskich, które dopiero ucz¹ siê
stosowania naturalnych metod planowania rodziny.
Urz¹dzenie bêdzie w przysz³oci
rozbudowanie w taki sposób, by wpisywaæ do jego pamiêci wyniki obserwacji luzu z szyjki macicy. Po³¹czona analiza (przy pomocy sieci
neuronowej) pomiarów temperatury i
obserwacji luzu bêdzie pozwala³a na
komputerow¹ interpretacjê wed³ug
metody znanej jako objawowo-termiczna. Na kolejnym etapie rozbudowy urz¹dzenia planowane jest takie
poszerzenie rozmiaru pamiêci w urz¹dzeniu bazowym, które umo¿liwi³oby
przegl¹danie pomiarów i obserwacji
danych pochodz¹cych z kilku cykli

Schematyczny rysunek opisywanego testera

miesi¹czkowych dla celów porównawczych. To z kolei by³oby tak¿e
pomocne w leczeniu bezp³odnoci
kobiet.
Wnioski
Konstrukcja i funkcje przedstawionego powy¿ej urz¹dzenia dowodz¹, ¿e
wspó³czesna technika daje cz³owiekowi mo¿liwoæ optymalnego wykorzystania darów natury i przyrody. Urz¹dzenie jest ca³kowicie bezinwazyjne,
a jego zalet¹ jest ogromna prostota
zastosowania. Nie wkracza ono w prawa natury, lecz jedynie pozwala na ich
w³aciw¹, przyjazn¹ dla cz³owieka interpretacjê. Dowodzi ono tego, ¿e nowoczesna technika mo¿e sprzyjaæ ekologicznemu podejciu do ¿ycia.
Oczywicie u¿ywanie powy¿ej przedstawionego urz¹dzenia nie mo¿e s³u¿yæ ca³kowitemu zawieszeniu zaanga¿owania jednostki w proces
kierowania swoim ¿yciem, ale mo¿e
uatrakcyjniæ stosowanie zasad ekologii w dziedzinie wiadomego kontrolowania p³odnoci cz³owieka.
Model naszego urz¹dzenia, jeli
mia³by on mieæ zastosowanie w praktyce, musia³by podlec miniaturyzacji.
W naszych warunkach technicznych
jest to niemo¿liwe, wiêc musielibymy
zwróciæ siê z tym problemem do wyspecjalizowanej firmy.v
dr in¿. Robert Cierniak
Zainteresowani zagadnieniem mog¹
skontaktowaæ siê z autorem: dr in¿. Robert Cierniak, Katedra In¿ynierii Komputerowej, Politechnika Czêstochowska, 42200 Czêstochowa, Al. Armii Krajowej 36 .
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Problemy okresu
przekwitania
dr Ewa lizieñ - Kuczapska

O

kres przekwitania przypada u
kobiet w Polsce najczêciej
pomiêdzy czterdziestym a
piêædziesi¹tym rokiem ¿ycia. Niewiele jest dobrze poznanych i udokumentowanych czynników, które maj¹
wp³yw na menopauzê, czyli ostatnie
krwawienie miesiêczne u kobiety.
Wiadomo, ¿e nieodpowiednia dieta i
palenie tytoniu sprzyjaj¹ wczeniejszej
menopauzie (papierosy mog¹ przypieszyæ jej wyst¹pienie nawet o dziesiêæ lat!).
Wiele kobiet uwa¿a hormonaln¹
terapiê zastêpcz¹ za panaceum na
wszelkie dolegliwoci zwi¹zane z tym
okresem przejciowym. Nie zapominajmy jednak, ¿e jest to jak najbardziej
naturalny czas przejcia od p³odnoci
do niep³odnoci. Ostateczn¹ decyzjê
co do rozpoczêcia terapii hormonalnej
powinien podj¹æ lekarz ginekolog
wspólnie z pacjentk¹. S¹ bowiem stany, w których taka pomoc mo¿e okazaæ siê skuteczna i pomocna. Wci¹¿
jednak nie dysponujemy jednoznacznymi danymi na temat efektów ubocznych, takich jak na przyk³ad zwiêkszenie ryzyka raka sutka. Zanim wiêc
zdecydujemy siê na podjêcie terapii,
warto rozwa¿yæ jeszcze inne mo¿liwoci.
Na pocz¹tek jednak przyjrzyjmy siê
pierwszym zwiastunom okresu przekwitania. Pojawiaj¹ siê one w zwi¹zku ze stopniowym wygaszaniem aktywnoci hormonalnej jajników.
Proces ten rozpoczyna siê ju¿ od oko³o 35 roku ¿ycia, ale ujawnia siê wyraniej po czterdziestce. Kobieta obserwuje skracanie siê (rzadziej
wyd³u¿anie) pierwszej, a zw³aszcza
drugiej fazy cyklu, krwawienia oko³oowulacyjne, przed³u¿aj¹ce siê nieregularne krwawienia, a niekiedy wrêcz
krwotoczne miesi¹czki, bolesnoæ i
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zmiany w piersiach. Do tych objawów
do³¹czaj¹ siê równie¿ trudnoci w ocenie luzu szyjkowego (przewa¿a tzw.
model suchy), cykle w oko³o 40 procentach staj¹ siê bezowulacyjne. Wiêkszoæ z tych dolegliwoci stanowi jedynie problem przejciowy i nie
wymaga leczenia, ale o tym powinien
zawsze zadecydowaæ najpierw lekarz
prowadz¹cy. Konieczne s¹ coroczne
wizyty kontrolne u ginekologa, po³¹czone z badaniem sutków, badaniem
ginekologicznym, cytologi¹ pochwy
oraz badanie USG narz¹dów rodnych,
jak równie¿ mammografia. Jeli lekarz
stwierdzi, ¿e dane dolegliwoci nie s¹
wynikiem jakich zmian patologicznych, nale¿y przede wszystkim pomyleæ o odpowiedniej diecie.
W naszym jad³ospisie nale¿y
szczególnie zwróciæ uwagê na roliny
z tzw. estrogenami rolinnymi, czyli fitoestrogenami (np. soja, len, sezam,
ziemniaki, pszenica, jab³ka). W celu
poprawy jakoci luzu mo¿na spróbowaæ witaminy E w kapsu³kach lub pochodz¹cej ze róde³ naturalnych (oleje rolinne, mas³o). Dobrze jest
po³¹czyæ tê witaminê z selenem (np.
preparat Selenium) oraz z witamin¹ A
(beta  karoten w tabletkach lub ze róde³ naturalnych, takich jak ¿ó³te i pomarañczowe warzywa), a tak¿e z cynkiem (preparaty Salfazin lub Zincas).
Poprawieniu jakoci i p³ynnoci luzu
sprzyja te¿ popularny syrop Guajazyl.
Ju¿ we wczesnym okresie wystêpowania objawów przekwitania warto pomyleæ o dobrym zestawie witamin dla
kobiet w premenopauzie (np. Vitafem
 1 tabletka dziennie) i ewentualnie
wzbogaciæ ten zestaw o ród³o nienasyconych kwasów t³uszczowych, np.
olej z wiesio³ka (Oeperol) lub z czarnej porzeczki (Glanolin 500). Wymienione tu witaminy i mikroelementy

wp³ynê tak¿e na poprawê wygl¹du i
zdrowia naszej skóry, co tak¿e nie jest
bez znaczenia dla samopoczucia pañ.
Z biegiem czasu do powy¿szych
dolegliwoci do³¹czaj¹ siê jeszcze
inne, takie jak uderzenia gor¹ca, nocne poty i ko³atania serca. Wed³ug najnowszych teorii zaburzenia te maj¹
zwi¹zek z dysharmoni¹ w tzw. neurotransmisji w orodkowym uk³adzie
nerwowym, miêdzy innymi na poziomie podwzgórza, gdzie znajduje siê
orodek termoregulacji organizmu.
Zauwa¿ono jednak, ¿e u 80 procent
Japonek, Indonezyjek i Meksykanek
dolegliwoci te s¹ s³abe lub nie wystêpuj¹ wcale. Badacze zwracaj¹ uwagê, ¿e jest to wynik stosowania diety z
du¿ym udzia³em wie¿ych jarzyn,
owoców, ziaren zbó¿, ryb, jogurtów
oraz olejów rolinnych.
Sporód preparatów zio³owych poleca³abym nastêpuj¹ce mieszanki:
- na uderzenia gor¹ca: po 50 g dziurawca i licia ruty, po 25 g rumianku i
malwy czarnej  z jednej ³y¿ki takiej
mieszanki sporz¹dzamy szklankê naparu i pijemy po 15 minutach parzenia
- na zaburzenia menstruacyjne: po 50
g kwiatu malwy i kwiatu jasnoty bia³ej, po 25 g przywrotnika, szyszek
chmielu, ziela serdecznika, lici sza³wii: 1 ³y¿ka na pó³ szklanki, parzymy
przez 20 minut i pijemy dwa razy
dziennie
- na zaburzenia kr¹¿enia: 10 gramów
lici lub ziela ruty, po 20 g rozdrobnionych k³¹czy tataraku, owocu g³ogu
i kwiatu rumianku, 30 g szyszek chmielu, po 50 g ziela jemio³y i serdecznika
 wsypaæ 1  2 ³y¿ki mieszanki do termosu, zalaæ dwoma szklankami wrz¹tku i odstawiæ na 1 - 2 godz. Piæ 2  4
razy dziennie miêdzy posi³kami.
Mo¿na te¿ zastosowaæ gotowe preparaty zio³owe, takie jak na przyk³ad:
Perfocrat, Klimatogran, Venoforton,
¿eñ-szeñ, py³ek kwiatowy lub leki homeopatyczne, np. Krople R10 (10  15
kropli trzy razy dziennie), Cimcifuga
(10 kropli trzy razy dziennie), Klimakt
Heel (1 tabletka pod jêzyk trzy razy
dziennie), Climaxol.
Druga grupa zaburzeñ obejmuje
objawy psychosomatyczne, których
Fundamenty Rodziny  nr 1/1999
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ród³o le¿y w nas samych. Mog¹ one
daæ znaæ o sobie ju¿ wczeniej i nasiliæ siê w okresie przejciowym. Nazbyt
krytyczna samoocena, poczucie up³ywaj¹cego czasu, brak poczucia w³asnej
wartoci mog¹ pog³êbiæ z³y nastrój,
depresjê, nadmiern¹ pobudliwoæ,
dra¿liwoæ, p³aczliwoæ, zaburzenia
snu, koncentracji i pamiêci. Warto siêgn¹æ do bogatego zasobu zió³, by
wspomóc siê w tym czasie: melisa,
waleriana, chmiel zestawy gotowe, np.
Psychotonizol, Bellargot, Kalms, Lecithin Nerven Tonicum oraz magnez
(Laktomag B6, Magne B6).
Miêdzynarodowy kongres powiêcony zagadnieniom menopauzy, który odby³ siê w Szwecji w 1993 roku,
potwierdzi³ ogromne znaczenie relaksacyjne i profilaktyczne æwiczeñ fizycznych, pod warunkiem ¿e s¹ one
wykonywane systematycznie. W tym
trudnym dla kobiety czasie szczególna rola przypada w udziale mê¿owi,
który swoj¹ cierpliw¹ mi³oci¹ mo¿e
pomóc ¿onie przejæ przez ten okres.
Zatrzymajmy siê teraz przy dolegliwociach, które z biegiem czasu ulegaj¹ wyciszeniu, a które pojawiaj¹ siê
po menopauzie, czyli po ostatnim
krwawieniu miesiêcznym. Do grupy
tej zaliczamy miêdzy innymi dolegliwoci uk³adu moczowo  p³ciowego,
takie jak:
- czêstsze oddawanie moczu
- wysi³kowe nietrzymanie moczu
- czêstsze infekcje dróg moczowych i
pochwy
- suchoæ pochwy
- czêstsze obni¿enie narz¹dów rodnych
Dolegliwoci te w du¿ym stopniu
maj¹ zwi¹zek z naturalnym os³abieniem aparatu zawieszaj¹cego i podporowego narz¹du rodnego, jak równie¿
zmian¹ pH pochwy. Na wyst¹pienie
tych k³opotów mo¿e mieæ wp³yw przebieg i iloæ odbytych porodów, ale nale¿y podkreliæ ogromne znacznie profilaktyczne æwiczeñ miênia Kegla tu¿
po porodzie. Mo¿na je stosowaæ tak¿e
póniej w celu wzmocnienia miêsni
krocza i utrzymania w³aciwych proporcji. Æwiczenia te polegaj¹ na rytmicznym zaciskaniu miêni krocza i
mog¹ byæ wykonywane na przyk³ad
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podczas oddawania moczu w celu
usprawnienia zwieraczy cewki moczowej. Poza tym mo¿na je wykonywaæ
w ka¿dej pozycji: chodz¹c, stoj¹c, siedz¹c  najwa¿niejsze aby by³y to æwiczenia systematyczne, powtarzane 100
 300 razy dziennie. Badania potwierdzaj¹ ich skutecznoæ. U czêci kobiet
mog¹ one równie¿ poprawiæ jakoæ
odczucia przyjemnoci podczas zbli¿eñ intymnych  warto poprosiæ o dok³adne instrukcje swojego lekarza prowadz¹cego. Problemy z suchoci¹
pochwy mo¿na z³agodziæ, stosuj¹c
miêdzy innymi ¿ele intymne, np. Feminum gel, KJ gel.
Nawracaj¹ce infekcje pochwy i
cewki moczowej maj¹ zwi¹zek z niedoborem estrogenów, podwy¿szonym
pH pochwy i zmniejszeniem iloci pa³eczek kwasu mlekowego w pochwie
oraz zmniejszeniem gruboci warstwy
nab³onka pochwy i cewki moczowej.
Nie nale¿y stosowaæ ¿adnych irygacji
ani te¿ nie przesadzaæ ze rodkami higieny. Do podmywania stosowaæ najlepiej myd³o o odczynie pH 5,5 lub
kwanym, a najlepiej p³yny do higieny intymnej AA, dodatkowo Vagosan
czy Vagolavit. W diecie szczególn¹
rolê odgrywaj¹ wspomniane ju¿ wczeniej: witaminy A i E, cynk, selen oraz
biojogurty. Warto przep³ukiwaæ nerki wod¹ mineraln¹ (np. Jan) oraz zakwaszaæ mocz witamin¹ C (1,5 g
dziennie). W przypadkach szczególnie
uci¹¿liwych czasem konieczne jest
zastosowanie krótkiej kuracji hormonalnej miejscowej w postaci globulek
lub kremów (Ovestin, Orthogynest).v
Ewa lizieñ - Kuczapska
W nastêpnym numerze druga czêæ
artyku³u - o tym, jak chroniæ siê
przed chorobami uk³adu
sercowo - naczyniowego
i przed osteoporoz¹)

Autorka jest ginekologiem, pracuje w warszawskim szpitalu przy ul. ¯elaznej, gdzie prowadzi tak¿e poradniê naturalnego planowania
rodziny, czynn¹ we wtorki w godz.15.00 - 20.00
tel. 838 60 41, wewn. 320.

Wród owoców, które dojrzewaj¹, gdy Prawo Bo¿e jest
gorliwie przestrzegane, niezwykle cenny jest ten, ¿e sami ma³¿onkowie czêsto pragn¹ podzieliæ siê z innymi wynikami
swoich dowiadczeñ. (...)
Wród tylu form chrzecijañskiego apostolatu ta wydaje siê
obecnie najpotrzebniejsza (Pawe³ VI)

ODPOWIEDZMY
WSPÓLNIE
NA TO WEZWANIE!
Zapraszamy do wspó³pracy
ma³¿eñstwa, które chcia³yby
uczyæ metod naturalnego
planowania rodziny - wiosn¹
rozpoczynamu kolejny cykl
szkoleñ naszych instruktrów
INFORMACJE:
Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu
Kopaliny 73
32720 Nowy Winicz

Satysfakcja
z karmienia
Dokoñczenie ze s. 12
Uwa¿am ze karmienie to wspania³e prze¿ycie, które buduje moj¹ wiê z
naszym synem. Trudno mi siê pogodziæ
z tez¹, i¿ niektóre matki (u których nie
ma przeciwwskazañ zdrowotnych), nie
karmi¹, mówi¹c ¿e po prostu nie maj¹
pokarmu. Teraz, kiedy Dawid ma ju¿
prawie 5 miesiêcy, nie czujê ju¿ takiego napiêcia piersi przed karmieniem,
ale to w³anie po przy³o¿eniu dziecka
do piersi odczuwam wyrany nap³yw
pokarmu - to w³anie samo karmienie
stymuluje produkcjê.
Przez ca³y czas karmienia nie mam
¿adnych objawów cyklu  a co siê z
tym wi¹¿e nie jestem w stanie dok³adnie okreliæ swojej p³odnoci. Nie przeszkadza nam to jednak we wzajemnym
odkrywaniu siê mo¿e w trochê inny
sposób.
Pozdrawiam
Ewa z rodzink¹
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Radoæ
macierzyñstwa
Kochani,
Jestem wie¿o po przeczytaniu artyku³u Ma³y kroczek w nowy roczek
z grudnia 1998. ¯yczê Wam i sobie
tego wszystkiego, o czym napisalicie
w tym artykule. Szczególnie przyjemnie by³oby mi, gdyby faktycznie uda³o siê Wam zorganizowaæ jaki zjazd
na po³oninie, hali czy innej prerii.
Chcia³abym i ja tam byæ.
Chcielicie, ¿eby czytelnicy do Was
pisali, wiêc piszê, chocia¿ nie mam za
wiele czasu. Pisanie listów to kolejna
czynnoæ, z której zmuszona jestem
rezygnowaæ pod presj¹ codziennych
obowi¹zków.
Mylê, ¿e mog³abym siê podzieliæ moimi dowiadczeniami z macierzyñstwa.
Kiedy 11 lat temu rodzi³am moje
pierwsze dziecko, karmienie piersi¹
dopiero zaczyna³o byæ modne. Poniewa¿ jestem osob¹, która stara siê we
wszystkim szukaæ zdrowego rozs¹dku, by³o dla mnie oczywiste, ¿e najlepszy dla dziecka jest pokarm w³asnej
matki. Nie by³am tylko pewna, czy
w³anie ja znajdê siê w gronie tych 95
procent kobiet mog¹cych karmiæ w³asne dziecko (te 5 procent pozosta³ych
 wed³ug literatury  z ró¿nych wzglêdów nie mo¿e). Z niecierpliwoci¹ czeka³am po porodzie na oznaki, ¿e nadajê siê do karmienia synka. Pragnê
jeszcze dodaæ, ¿e wtedy  11 lat temu
 szpital, w którym rodzi³am, praktykowa³ natychmiastowe od³¹czenie
dziecka od matki, trzymanie dzieci na
osobnym oddziale, dowóz dzieci do
matek co trzy godziny za dnia i wcale
w nocy, dokarmianie niemowlaków
sztucznymi mieszankami. Wiêc kiedy
wreszcie dowieziono mi mojego malucha, on  prawdopodobnie nafutro-
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wany jak ma³y b¹k  nawet nie obudzi³ siê na spotkanie ze mn¹. Przystawia³am go do piersi  bezskutecznie.
Nie by³ g³odny! Sytuacja powtarza³a
siê regularnie. Na moje ¿ale pielêgniarka od dzieci  m³oda i ¿yczliwa dziewczyna  odpowiedzia³a: Niech siê
pani nie martwi, jak bêdzie g³odny, my
go nakarmimy. Nie wiedzia³am wtedy, ¿e w szpitalach mog¹ panowaæ inne
zwyczaje.
Kiedy przyjechalimy do domu,
stwierdzi³am, ¿e w moich piersiach nie
ma pokarmu. Ale nie za³ama³am siê.
Przeczyta³am, ¿e w wiêkszoci przypadków decyduj¹ce znaczenie ma nastawienie psychiczne matki. To owo
chcenie jest odpowiedzialne za produkcjê mleka. I rzeczywicie  po tygodniu modlitw, obracania i przystawiania dziecka na wszelkie mo¿liwe
sposoby (biedactwo nie wiedzia³o ju¿,
co siê z cyckiem robi) zaczê³am wyciskaæ z piersi najpierw pojedyncze krople, a potem ca³y strumieñ mleka. By³am w euforii!
Pojawi³ siê jednak nowy problem.
Mia³am wci¹gniête brodawki w piersiach. Jako niedowiadczona matka nie
wiedzia³am, jak sprawiæ, ¿eby moja
kruszynka ci¹gnê³a pokarm. Nawet
po³o¿na, która pojawi³a siê po paru
dniach, stwierdzi³a: Rzeczywicie,
ono nie ma jak tego chwyciæ. Byæ
mo¿e gdyby powiêci³a mi wiêcej
uwagi, wszystko potoczy³oby siê inaczej. Ale kto w tamtych czasach martwi³ siê takimi szczegó³ami? By³o
tyle innych problemów: kobiety z zapaleniami piersi, infekcjami dróg rodnych. Mój k³opot by³ raczej niek³opotliwy.
Poradzi³am sobie tak. Kiedy Krzysiu by³ g³odny, karmi³am go swoim

pokarmem, ale odci¹gniêtym i przelanym do butelki. A zaraz po karmieniu
odci¹ga³am z piersi now¹ porcjê  ¿eby
by³o na potem. I tak ca³y czas  we
dnie i w nocy przez 7 miesiêcy. Szczêcie, ¿e trafi³o to na mnie, kiedy mia³am tylko Krzysia. Teraz, przy trójce
dzieci by³oby to chyba niemo¿liwe.
Dlaczego skoñczy³am karmiæ po
siedmiu miesi¹cach. By³o to na zasadzie samospe³niaj¹cej siê przepowiedni. W zwi¹zku z podjêciem pracy potrzebne mi by³o zawiadczenie od
lekarza o tym, ¿e karmiê. Uprawnia³o
to do siedmiogodzinnego dnia pracy.
W przychodni dzieciêcej poinformowano mnie, ¿e o niczym takim nie wiedz¹ (teraz mylê, ¿e chyba nie chciano wiedzieæ) i skierowano mnie do
poradni K. Pani doktor  bardzo zapracowana  poprosi³a mnie, bym pokaza³a, czy rzeczywicie mam pokarm.
Jako nie wyp³ynê³y wtedy strumienie,
wiêc stwierdzi³a: O tutaj za chwilê ju¿
nie bêdzie nic! Wypisujê zawiadczenie wa¿ne jeden miesi¹c. Chyba
uwierzy³am autorytetowi lekarskiemu,
bo za miesi¹c ju¿ faktycznie nie karmi³am.
Kiedy by³am w ci¹¿y z drugim
dzieckiem, mia³am jedno wielkie marzenie: móc karmiæ. Poród i pobyt w
szpitalu wspominam bardzo dobrze 
dziecko po odciêciu pêpowiny po³o¿ono mi na brzuch, aby mog³o trochê
possaæ. Po dwóch godzinach mog³am
siê ju¿ do woli nacieszyæ moim Piotrusiem. Specjalna pielêgniarka pilnowa³a nas, mamy, abymy potrafi³y karmiæ nasze dzieci. I rzeczywicie 
umia³am! By³am w siódmym niebie.
Ale zanim wróci³am do domu, moje
piersi ju¿ by³y w op³akanym stanie.
Nie zahartowane, wra¿liwe, zaczerFundamenty Rodziny  nr 1/1999
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wieni³y siê i bola³y przy ka¿dym karmieniu. Ale w szpitalu nasmarowano
mnie fioletem, dodano otuchy i zapewniono, ¿e to przejdzie. Faktycznie 
przesz³o po szeciu tygodniach. Chocia¿ mia³am dni, kiedy z bólu gryz³am
pieluchy i myla³am, ¿e wytrzymam
tylko dzieñ, dwa.
Radoæ z naturalnego karmienia i
mo¿liwoci bycia na ka¿de zawo³anie
dla mojego s³oneczka by³a ogromna. Prawd¹ jest to, co gdzie przeczyta³am: matki karmi¹ce szybko pragn¹
nastêpnego dziecka. Denerwowa³
mnie d³ugi okres niep³odnoci laktacyjnej. Trwa³ on 32 miesi¹ce.
W drugim owulacyjnym cyklu poczê³o siê moje trzecie dziecko  Janina. Obecnie ma 14 miesiêcy i ku utrapieniu pani doktor nie chce nic oprócz
piersi. Chocia¿ od kilku dni domaga
siê, aby daæ jej spróbowaæ wszystkich
jadalnych rzeczy  po spróbowaniu
traci zainteresowanie.
Co mi da³o i daje naturalne karmienie piersi¹? Chyba spe³nienie siê jako
kobiety i matki. Czujê siê tak bardzo
potrzebna moim dzieciom i wiem, ¿e
zapewni³am im dobry start. Nie jestem
idealn¹ matk¹ i czêsto mam wyrzuty
sumienia, ¿e powiêcam dzieciom
ma³o czasu, ¿e krzyczê. Pamiêæ o
okresie karmienia jest antidotum na
moje poczucie winy. Dowartociowujê siê przez to.
Dziêkujê Bogu, ¿e tak to cudownie obmyli³. Ma³o jest rzeczy równie
cudownych, jak to, kiedy mo¿na przytuliæ dziecko i byæ dla niego wszystkim. Mylê, ¿e macierzyñstwo to najpiêkniejsza rzecz, jaka mog³a mnie
spotkaæ w ¿yciu. (...)
Na koniec zapewniam Was, ¿e
Fundamenty Rodziny czytam z
wielkim zainteresowaniem. S¹ one jak
promyki s³oñca w tej powodzi bezsensu w telewizji, gazetach i chyba w naszych rozmowach. Mam wra¿enie, ¿e
mam w Was i w innych czytelnikach
prawdziwych przyjació³.
Z pozdrowieniami i podziêkowaniami.
Wiktoria Bry³a
Od redakcji: Dziêkujemy za ciep³e s³owa i wci¹¿ czekamy na listy.
Fundamenty Rodziny  nr 1/1999

Odpowiedzialne
rodzicielstwo
czy wyrachowanie?
List, który tu publikujemy,
otrzymalimy po ukazaniu
siê na pocz¹tku tego roku
w poznañskim Przewodniku
Katolickim wywiadu
z ma³¿eñstwem
praktykuj¹cym naturalne
planowanie rodziny.
Rozmowa zatytu³owana
Rok innego ¿ycia, by³a
drukowana wczeniej
w Fundamentach Rodziny
(nr 4/1995),
a teraz towarzyszy³a
rozpoczêtej przez
Katolickie Radio Poznañ
emisji przygotowanego przez
Ligê radiowego kursu NPR.
Na stronie 18 zamieszczamy
tak¿e redakcyjny komentarz
do listu.
Jestemy ma³¿eñstwem od 13 lat.
Mamy wy¿sze wykszta³cenie: lekarz i
fizyk. Mamy szecioro dzieci: trzech
ch³opców (12, 10 i 8 lat) i trzy dziewczynki (6, 3 i 0,5 roku). Nigdy nie stosowalimy ¿adnej metody regulacji
poczêæ.
Dlaczego? Poszlimy drog¹, któr¹
pokazuje Koció³. Encyklika Humanae vitae mówi, ¿e odpowiedzialne
rodzicielstwo polega na przyjêciu liczniejszego potomstwa (sytuacja normalna, standardowa), a jedynie w sytuacjach
wyj¹tkowych,
przy
poszanowaniu woli i planu Bo¿ego,
mo¿na unikaæ zrodzenia dalszego potomstwa (nie czyni¹c z tego metody).
Jakie s¹ tego owoce w naszym ¿yciu?
Po pierwsze: nauczylimy siê ufaæ
Bogu, ¿e nas kocha i nie zostawia nas
samych z naszymi trudnociami: finan-

sowymi, w wychowaniu dzieci, w k³ótniach ma³¿eñskich (wzrost wiary).
Po drugie: zobaczylimy, ¿e wychowuj¹c te dzieci, sami podlegamy wychowaniu, zmierzaj¹c do pe³ni cz³owieczeñstwa to znaczy, aby byæ
wszystkim dla kogo, aby oddaæ swe
¿ycie, jak naucza nas Jezus Chrystus.
Po trzecie: poniewa¿ takie ¿ycie nie
jest mo¿liwe do zrealizowania po ludzku, o w³asnych si³ach, potrzeba ci¹g³ej modlitwy oraz udzia³u w sakramentach Kocio³a, by otrzymaæ Ducha
wiêtego, który przychodzi i daje mi³oæ do mê¿a, ¿ony, dzieci - pomaga
otwieraæ siê na ¿ycie. List ten jest odpowiedzi¹ na rozmowê zamieszczon¹
w Przewodniku Katolickim nr 1/99
z której wynika, ¿e Bóg jest wrogiem
cz³owieka, ¿e dzieci poczynaj¹ siê
przypadkowo, a odpowiedzi¹ na ludzk¹ p³odnoæ jest naturalne planowanie rodziny. Mymy dowiadczyli
czego przeciwnego, ¿e id¹c konsekwentnie za Bogiem dowiadcza siê
Jego mi³oci, pomocy i opieki. Takiego dowiadczenia potrzeba nam, rodzinom chrzecijañskim, abymy, w
oparciu o nie, mogli g³osiæ wiatu mi³oæ Boga.
Mi³ujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym siê nie brzydzisz, co
uczyni³e, bo gdyby mia³ co w nienawici, nie by³by tego uczyni³. Jak¿eby co trwaæ mog³o, gdyby Ty tego
nie chcia³, jak by siê zachowa³o, czego by nie wezwa³? Oszczêdzasz
wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, mi³oniku ¿ycia.(Mdr 11, 24-26)
Piotr i Ma³gorzata Paprzyccy

Nasz komentarz na stronie 18
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Odpowiedzialne
rodzicielstwo
czy wyrachowanie?

L

ubimy dostawaæ takie listy jak ten
zamieszczony na poprzdniej stronie. To piêkne wiadectwo rodzicielskiej wielkodusznoci sk³ania do refleksji nad tym, jak wype³niamy swoje
powo³anie ma³¿eñskie. Poniewa¿ jednak ju¿ wielokrotnie spotkalimy siê z
podobnymi opiniami na temat naturalnego planowania rodziny, postanowilimy dodaæ parê zdañ redakcyjnego
komentarza.
Czego uczy nas Koció³?
W licie czytamy: jedynie w sytuacjach wyj¹tkowych, przy poszanowaniu woli i planu Bo¿ego, mo¿na unikaæ
zrodzenia dalszego potomstwa (nie czyni¹c z tego metody); autorzy pisz¹ te¿,
¿e nigdy nie stosowali ¿adnej metody regulacji poczêæ i mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e ich zdaniem jest to najbardziej
odpowiednia droga, zalecana przez nauczanie Kocio³a (przyk³ad encykliki
Humanae vitae).
Najprostszym sposobem sprawdzenia, czego Koció³ uczy nas w tej dziedzinie, jest zajrzenie do Katechizmu,
w którym czytamy:
- Pismo wiête oraz tradycyjna praktyka Kocio³a widz¹ w rodzinach wielodzietnych znak Bo¿ego b³ogos³awieñstwa i wielkodusznoci rodziców. (2373)
- P³odnoæ jest darem, celem ma³¿eñstwa... (2366) Ma³¿onkowie, powo³ani
do dawania ¿ycia, uczestnicz¹ w stwórczej mocy i ojcostwie Boga. (...) Przeto
maj¹ wype³niaæ zadanie swoje w poczuciu ludzkiej i chrzecijañskiej odpowiedzialnoci. Szczególny aspekt tej odpowiedzialnoci dotyczy regulacji poczêæ.
Z uzasadnionych powodów ma³¿onkowie mog¹ chcieæ odsun¹æ w czasie przyjcie na wiat swoich dzieci. Powinni
wiêc troszczyæ siê, by ich pragnienie nie
wyp³ywa³o z egoizmu, lecz by³o zgodne
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ze s³uszn¹ wielkodusznoci¹ odpowiedzialnego rodzicielstwa. (2367  2368)
- Okresowa wstrzemiêliwoæ, metody regulacji poczêæ oparte na samoobserwacji i odwo³ywaniu siê do okresów
niep³odnych s¹ zgodne z obiektywnymi
kryteriami moralnoci. Metody te szanuj¹ cia³o ma³¿onków, zachêcaj¹ do
wzajemnej czu³oci i sprzyjaj¹ wychowaniu do autentycznej wolnoci. (2370)
Równie¿ encyklika Humanae vitae
w ¿adnym miejscu nie mówi, ¿e unikaæ
poczêcia kolejnych dzieci mo¿na tylko
w sytuacjach wyj¹tkowych, a pojêcie
odpowiedzialnego rodzicielstwa jest w
encyklice (zob. punkt 10) potraktowane o wiele szerzej, jako:
- znajomoæ i poszanowanie w³aciwych
funkcji biologicznych
- koniecznoæ opanowania przez rozum
i wolê popêdów i namiêtnoci
- wreszcie Pawe³ VI stwierdza: Je¿eli za
uwzglêdnimy warunki fizyczne, ekonomiczne, psychologiczne i spo³eczne, nale¿y uznaæ, ¿e ci ma³¿onkowie realizuj¹
odpowiedzialne rodzicielstwo, którzy
kieruj¹c siê roztropnym namys³em i
wielkodusznoci¹, decyduj¹ siê na przyjêcie liczniejszego potomstwa, albo tez,
dla wa¿nych przyczyn i przy poszanowaniu nakazów moralnych, postanawiaj¹ okresowo lub nawet na czas nieograniczony, unikaæ zrodzenia dalszego
dziecka. (...) Dlatego do zadañ odpowiedzialnego rodzicielstwa nale¿y aby ma³¿onkowie uznali swe obowi¹zki wobec
Boga, wobec siebie samych, rodziny i
spo³eczeñstwa, przy nale¿ytym zachowaniu porz¹dku i hierarchii wartoci w tym akapicie Papie¿ nazywa odpowiedzialnymi rodzicami zarówno tych, którzy wielkodusznie przyjmuj¹ liczniejsze
potomstwo jak i tych, którzy - równie¿
kierowani odpowiedzialnoci¹ - decyduj¹ siê na ograniczenie liczby dzieci - i

taka postawa nie jest przekrelona ani
napiêtnowana. Tak¿e ca³y punkt 16 Humanae vitae jest powiêcony temu zagadnieniu.
Postawa LMM
Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu, ucz¹c
naturalnego planowania rodziny, nie
przedstawia go wy³¹cznie jako sposobu
unikania dzieci - wrêcz przeciwnie  zawsze staralimy siê na naszych kursach
zaszczepiaæ postawê otwartoci na przyjêcie dziecka, nie traktujemy metod NPR
czysto technicznie, jako zdrowej antykoncepcji, lecz mówimy o aspektach
moralnych, o wspólnej odpowiedzialnoci, o budowaniu wiêzi ma³¿eñskiej, o
wychowaniu, o ekologicznym karmieniu piersi¹. Nie uczymy w stylu: po naszym kursie bêdziecie wiedzieæ, kiedy
mo¿na, a kiedy nie. S¹dzimy, ¿e w³anie taka postawa, jak i to, ¿e naszymi
instruktorami mog¹ byæ tylko pary ma³¿eñskie, decyduje o specyfice Ligi poród innych organizacji zajmuj¹cych siê
podobn¹ problematyk¹.
Zapewne mo¿e siê zdarzyæ, ¿e kto
zacznie nadu¿ywaæ metod NPR w sposób egoistyczny, zamykaj¹c siê na nowe
¿ycie. Jednak wydaje siê, i¿ ludzie nastawieni negatywnie wobec rodzicielstwa, na ogó³ nie zawracaj¹ sobie g³owy powci¹gliwoci¹ i wyznaczaniem
okresów niep³odnoci, tylko siêgaj¹ po,
ich zdaniem, prostsze sposoby. Z drugiej strony moglibymy przytoczyæ wiele przyk³adów ma³¿onków, którzy dziêki gruntownemu poznaniu swej
p³odnoci, dziêki odpowiedzialnoci,
dziêki pog³êbieniu swojej wiêzi stawali
siê bardziej otwarci, pozbywali siê lêku
i odkrywali piêkno rodzicielskiego powo³ania.v
Redakcja
Fundamenty Rodziny  nr 1/1999
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Nowy numer G£OSU DLA ¯YCIA:

Czy prawu i medycynie
brakuje moralnoci?

Hodujemy ró¿e, pomidory i cielêta, aby otrzymaæ nowy, bardziej
doskona³y produkt. Dlaczego nie
podj¹æ hodowli najcenniejszego gatunku ¿yj¹cego na ziemi  ludzi?
(J.Cavanaugh-OKeefe EUGENIKA TO BRZMI GRONIE). Wprowadzenie praktyki sztucznego zap³odnienia, a potem pigu³ki
antykoncepcyjnej, otwar³o drogê do
akceptowania przez spo³eczeñstwo
szeroko praktykowanych: aborcji,
selekcji genetycznej i eksperymentowania na embrionach  a ostatnio
do prób klonowania cz³owieka.
Najnowszy numer G³osu dla ¯ycia powiêcony jest zagadnieniom
eksperymentów medycznych  skali i
mo¿liwociom in¿ynierii genetycznej,
oraz ich etycznej ocenie.
M.in. prof. Z. Ryn w artykule POZNANIE GENOMU LUDZKIEGO
pisze o najwiêkszym przedsiêwziêciu
naukowym, jakim jest projekt badawczy HUGO  poznanie i opis genomu

ludzkiego. Wewnêtrzna struktura genomu ludzkiego jest tak z³o¿ona, ¿e
zapis kolejnoci nukleotydów które go
tworz¹, zaj¹³by 14 kompletów Encyklopedii Brytannica. Dlaczego ten
projekt jest tak wa¿ny i jakie s¹ mo¿liwoci jego wykorzystania? Jakie niesie ze sob¹ zagro¿enia ? Jakie dzia³ania miêdzynarodowe s¹ podejmowane?
A prof. A.Paszewski w MANIPULACJE GENETYCZNE  PROBLEM
GRANIC ETYCZNYCH szeroko
omawia stosowane dzi zabiegi genetyczne i stawia pytanie o problem granic etycznych i odpowiedzialnoci
wspólnoty miêdzynarodowej, podejmuj¹cej regulacje prawne, samych
uczonych  prowadz¹cych eksperymenty medyczne, a tak¿e ka¿dego z
nas.....
Styczniowy numer, zawiera tak¿e
wk³adkê Duszpasterstwa Rodzin.
Znajdziemy tam S³owo biskupa Stanis³awa Stefanka  Przewodnicz¹cego Rady Episkopatu ds. Rodziny, ad-

#
Tytu³

Cena

Domowy kurs NPR (komplet)

40,00 z³

J.S. Kippley Sztuka naturalnego planowania rodziny

10,00 z³

Przewodnik Domowego kursu NPR

7,00 z³

Karty obserwacji codziennych

2,00 z³

Æwiczenia

2,50 z³

ulotka Antykoncepcyjne k³amstwa

0,20 z³

ulotka: NPR - zdrowe, skuteczne, bezpieczne

0,30 z³

Fundamenty Rodziny (minimum 10 egz.)

Iloæ

Nale¿noæ

1,00 z³/egz.

Warto karmiæ piersi¹

7,00 z³

M³odzi i mi³oæ

8,00 z³

Encyklika "Humanae vitae"

1,50 z³

"Ludzka p³ciowoæ: prawda i znaczenie..."

5,50 z³
Razem do zap³aty:

(Do ³¹cznej kwoty zostan¹ doliczone koszty przesy³ki.
Nie dotyczy to tylko kompletu materia³ów Kursu domowego)
Zamawiam zaznaczone pozycje i zobowi¹zujê siê zap³aciæ
za nie w ci¹gu tygodnia od daty otrzymania przesy³ki

imiê i nazwisko

adres

Fundamenty Rodziny  nr 1/1999

telefon

Podpis

resy Diecezjalnych Orodków Duszpasterstwa Rodzin oraz fragmenty najwa¿niejszych wypowiedzi z obrad Parlamentarnej Komisji Rodziny.
Poza tym nasze sta³e rubryki: prof.
W.Fija³kowski omawia prawid³ow¹
terminologiê w cyklu S£OWNICZEK PRO LIFE; dr H.Jarosiewicz
pisze o odpowiedzialnoci w planowaniu rodziny, a o zagro¿eniach, pornografii i deprawacji w mediach pisze dr.
J.K³ys.(ts)

G³os dla ¯ycia od 1999 roku
wydawany jest jako
48-stronnicowy dwumiesiêcznik.
Dostêpny w zasadzie tylko
w prenumeracie.
Wystarczy wp³aciæ na podane ni¿ej
konto Fundacji kwotê 30 z³ z dopiskiem Prenumerata 99:
REDAKCJA
G£OS DLA ¯YCIA
UL. FORTECZNA 3
61-362 POZNAÑ
TEL.061/8750135;
TEL, FAX 061/8753151
KONTO:WBK III/O POZNAÑ
10901359-23634-128-00-0

Wype³niony kupon zamówienia proszê
wys³aæ na adres:
Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu
Maciej Tabor, Kopaliny 73
32720 Nowy Winicz
tel. (0/14) 685 69 61
Prenumeratorów Fundamentów,
którzy zamierzaj¹ zmieniæ adres,
prosimy o poinformowanie nas
o tym fakcie.
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WARTOCI ¯YCIA
«Wstañ, we Dzieciê i Jego Matkê
i uchod do Egiptu» (Mt 2, 13)

T

akie s³owa us³ysza³ Józef we
nie. Anio³ ostrzeg³ go, aby ucieka³ z Dzieciêciem, bo grozi Mu
miertelne niebezpieczeñstwo. (...) W
ten sposób liturgia s³owa naprowadza
nasz¹ myl na sprawê ¿ycia i jego obrony. Józef z Nazaretu, który uchroni³ Jezusa od okrucieñstwa Heroda, staje w
tej chwili przed nami jako wielki rzecznik sprawy obrony ¿ycia ludzkiego od
pierwszej chwili poczêcia a¿ do naturalnej mierci. (...) Okiem wiary w sposób szczególnie wyrany mo¿emy dostrzec nieskoñczon¹ wartoæ ka¿dej
ludzkiej istoty. Ewangelia g³osz¹c dobr¹ nowinê o Jezusie jest równie¿ dobr¹ nowin¹ o cz³owieku - o jego wielkiej godnoci. Uczy wra¿liwoci na
cz³owieka. Na ka¿dego cz³owieka. «Zostalimy nazwani dzieæmi Bo¿ymi».
Koció³ broni¹c prawa do ¿ycia odwo³uje siê do szerszej, uniwersalnej p³aszczyzny obowi¹zuj¹cej wszystkich ludzi. Prawo do ¿ycia nie jest tylko
kwesti¹ wiatopogl¹du, nie jest tylko
prawem religijnym, ale jest prawem
cz³owieka. Najbardziej podstawowym
prawem cz³owieka! Bóg mówi: «Nie
bêdziesz zabija³!» (Wj 20, 13). Przykazanie to jest zarazem fundamentaln¹
zasad¹ i norm¹ kodeksu moralnoci,
wpisanego w sumienie ka¿dego cz³owieka. Miar¹ cywilizacji - miar¹ uniwersaln¹, ponadczasow¹, obejmuj¹c¹

wszystkie kultury - jest jej stosunek do
¿ycia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zas³uguje na miano barbarzyñskiej. Choæby nawet mia³a wielkie
osi¹gniêcia gospodarcze, techniczne,
artystyczne oraz naukowe. Koció³,
wierny misji otrzymanej od Chrystusa,
mimo s³aboci i niewiernoci wielu
swych synów i córek, konsekwentnie
wnosi³ w dzieje ludzkoci wielk¹ prawdê o mi³oci bliniego, ³agodzi³ podzia³y spo³eczne, przekracza³ ró¿nice etniczne oraz rasowe, pochyla³ siê nad
chorymi i nad sierotami, nad ludmi
starszymi, niepe³nosprawnymi i bezdomnymi. Uczy³ s³owem i przyk³adem,
¿e nikogo nie mo¿na wykluczyæ z wielkiej rodziny ludzkiej, ¿e nikogo nie
wolno wyrzucaæ na margines spo³eczeñstwa. Obrona ¿ycia nie narodzonych jest konsekwencj¹ tej wielkiej
misji Kocio³a. Je¿eli Koció³ broni prawa do ¿ycia nie narodzonych, to dlatego ¿e pochyla siê ze szczególn¹ mi³oci¹ i trosk¹ nad ka¿d¹ kobiet¹, która
ma rodziæ. Tu, w Kaliszu, gdzie wiêty
Józef, ten wielki obroñca i troskliwy
opiekun ¿ycia Jezusa, jest czczony w
szczególny sposób, pragnê przypomnieæ wam s³owa matki Teresy z Kalkuty, skierowane do uczestników Miêdzynarodowej Konferencji ONZ na
temat Zaludnienia i Rozwoju, jaka mia³a miejsce w Kairze w 1994 roku: «Mówiê dzi do was z g³êbi serca  do ka¿dego cz³owieka we wszystkich krajach
wiata (...) do matek, ojców i dzieci w

miastach, miasteczkach i wsiach. Ka¿dy z nas jest dzi tutaj dziêki mi³oci
Boga, który nas stworzy³, i naszych rodziców, którzy nas przyjêli i zechcieli
obdarzyæ nas ¿yciem. ¯ycie jest najpiêkniejszym darem Boga. Dlatego z tak
wielkim bólem patrzymy na to, co dzieje siê w wielu miejscach wiata: ¿ycie
jest umylnie niszczone przez wojnê,
przemoc, aborcjê. A przecie¿ zostalimy stworzeni przez Boga do wy¿szych
rzeczy - by kochaæ i byæ kochanymi.
Wiele razy powtarzam - i jestem tego
pewna - ¿e najwiêkszym niebezpieczeñstwem zagra¿aj¹cym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Je¿eli matce wolno zabiæ
w³asne dziecko, có¿ mo¿e powstrzymaæ
ciebie i mnie, bymy siê nawzajem nie
pozabijali? Jedynym, który ma prawo
odebraæ ¿ycie, jest Ten, kto je stworzy³.
Nikt inny nie ma tego prawa: ani matka, ani ojciec, ani lekarz, ¿adna agencja, ¿adna konferencja i ¿aden rz¹d. (...)
Przera¿a mnie myl o tych wszystkich,
którzy zabijaj¹ w³asne sumienie, aby
móc dokonaæ aborcji. Po mierci staniemy twarz¹ w twarz z Bogiem, Dawc¹
¿ycia. Kto wemie odpowiedzialnoæ
przed Bogiem za miliony i miliony dzieci, którym nie dano szansy na to, by
¿y³y, kocha³y i by³y kochane? (...)
Dziecko jest najpiêkniejszym darem dla
rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru Bo¿ego» To wszystko,
ten d³ugi cytat, to s¹ s³owa Matki Teresy z Kalkuty. Cieszê siê, ¿e Matka Teresa mog³a przemówiæ w Kaliszu.v

F UNDAMENTY R ODZINY dwumiesiêcznik L IGI M A£¯EÑSTWO M A£¯EÑSTWU  stowarzyszenia o charakterze niedochodowym,
którego celem jest nauczanie i popularyzowanie naturalnego planowania rodziny. Redaktor prowadz¹cy: Maciej Tabor.
Wspó³praca: Magdalena Nehring  Gugulska, ks. Janusz Kaleta, Aleksandra i Roman Strusowie, Ewa lizieñ  Kuczapska, Maria Turuk. Szeæ kolejnych numerów F UNDAMENTÓW R ODZINY wysy³amy uczestnikom kursów NPR prowadzonych
przez LMM oraz jako wyraz naszej wdziêcznoci wszystkim ofiarodawcom, którzy wespr¹ dzia³alnoæ Ligi darowizn¹
w kwocie co najmniej 25 z³, wys³an¹ przekazem na konto LMM: PKO BP O/Gostynin, numer: 10204014331672701
(prosimy o pisanie na przekazie, ¿e jest to dar na rzecz LMM). Liga Ma³¿eñstwo Ma³¿eñstwu, ul. Spokojna 5, 05502
Piaseczno 3; tel. (0/22) 756 96 56; email:lmm@logonet.com.pl; www.mateusz.pl/goscie/ligamm/
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