
Oświadczenie złożone 

przez senatora Antoniego Szymańskiego 

na 8. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 stycznia 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła 

Na moje ręce Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny złożyło postulaty 

istotne do uwzględnienia w tworzonym Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016–2020. 

Ze względu na ich wagę przesyłam je do wiadomości Pana Ministra z nadzieją, że znajdą swoje miejsce 

w przygotowywanym Narodowym Programie Zdrowia. 

1. Promocja edukacji prozdrowotnej od narodzin poprzez wspieranie karmienia wyłącznie piersią do szó-

stego miesiąca życia dziecka, wraz z zaleceniem kontynuowania laktacji do drugiego roku życia. 

2. Ochrona naturalnej płodności i troska o nią jako profilaktyka zaburzeń prokreacji oraz kształtowanie 

świadomości szkodliwości przedwczesnej inicjacji seksualnej i antykoncepcji, zwłaszcza przed dwudziestym 

pierwszym rokiem życia. 

3. Edukacja i promocja w zakresie rozpoznawania płodności oraz monitorowania w ten sposób stanu 

zdrowia prokreacyjnego. Dostęp do szeroko pojętego poradnictwa rodzinnego w poradniach K. 

4. Przygotowywanie młodzieży do przyszłego podejmowania rodzicielstwa, z podkreśleniem wymogu 

tzw. dziewictwa immunologicznego, zdrowego stylu życia oraz dwurodzicielstwa przed trzydziestym rokiem 

życia. 

5. Edukacja przed- i poporodowa w zakresie przygotowania do porodu naturalnego, a w razie rozpoznania 

wad lub chorób nieuleczalnych u płodu – dostęp do etycznej diagnostyki i poradnictwa oraz fachowego 

wsparcia podczas ciąży i po narodzinach. 

6. Promocja wielodzietności jako odpowiedzialnej i owocnej społecznie postawy rodzicielskiej. 

7. Edukacja i promocja adopcji jako rodzicielstwa serca w sytuacji nieuleczalnej niepłodności małżeń-

skiej. 

8. Uznanie metod rozpoznawania płodności jako elementu terapeutyczno-diagnostycznego w leczeniu 

niepłodności małżeńskiej. 

9. Wykorzystanie potencjału organizacji upowszechniających naturalne planowanie rodziny (PSNNPR, tj. 

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, LMM, tj. Liga Małżeństwo Małżeń-

stwu, INER, tj. Instytut Naturalnego Planowania Rodziny według metody prof. J. Rötzera, MiO, tj. Miłość 

i Odpowiedzialność, oraz FCCP, tj. FertilityCare Centers of Poland) do promocji zdrowia prokreacyjnego 

w szkołach, na uczelniach i w poradniach K. 

10. Wspieranie na uniwersytetach medycznych programów edukacji etycznej i profesjonalnej kadry uzna-

jącej płodność za zintegrowany element zdrowia prokreacyjnego oraz całościowego dobrostanu psychofi-

zycznego. 

11. Próba utworzenia zawodu, jakim jest konsultant z zakresu metod rozpoznawania płodności i odpowie-

dzialnego rodzicielstwa. 

Antoni Szymański 

 

 

 
 


