
Oświadczenie złożone 

przez senatora Antoniego Szymańskiego 

na 7. posiedzeniu Senatu 

w dniu 31 grudnia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła 

Na moje ręce Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z Krakowa złożyło uwagi dotyczące 

projektu rozporządzenia w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. 

Autorzy uwag stwierdzają, że w projekcie rozporządzenia pominięto szereg istotnych zagadnień, ważnych 

z punktu widzenia właściwej polityki zdrowotnej. Zwracają oni szczególną uwagę na brak zagadnienia 

profilaktyki zdrowotnej w obszarze zdrowia prokreacyjnego. 

Autorzy uwag piszą: 

„W tym zakresie szczególnie ważna jest szeroko rozumiana oświata sanitarna, realizowana nie tylko przez 

jednostki powiązane organizacyjnie z Ministerstwem Zdrowia, ale także przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, media publiczne i współpracę z organizacjami pozarządowymi, które w oparciu o rzetelną 

wiedzę służą ochronie życia i zdrowia wszystkich obywateli. (…) 

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka postulują wpisanie do Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016–2020 poniższych zagadnień w odniesieniu do problematyki zdrowia 

prokreacyjnego: 

1. współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej i mediami publicznymi w realizacji właściwej 

edukacji seksualnej typu A, 

2. promowanie i realizowanie nauczania ekologicznych metod planowania rodziny i tworzenie poradni 

naturalnego planowania rodziny, 

3. zintensyfikowanie działań w odniesieniu do szeroko rozumianej higieny ciąży w aspekcie ochrony 

życia i zdrowia kobiety ciężarnej i jej poczętego dziecka, 

4. tworzenie, popularyzacja i zapewnienie finansowania ośrodków leczenia niepłodności, 

5. w ramach szeroko pojętej oświaty sanitarnej, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, 

mediami i organizacjami pozarządowymi, przekazywanie wiedzy o tym, że prezerwatywy nie stanowią 

skutecznego zabezpieczenia przed wirusem HIV i wieloma innymi wirusami przenoszonymi drogą płciową, o 

szkodliwości środków antykoncepcyjnych, o wczesnoporonnym działaniu pigułki «dzień po», wkładek 

wewnątrzmacicznych, 

6. dokonanie oceny oddziaływania uzależnień od telewizji, internetu na rozwój psychofizyczny dzieci i 

młodzieży oraz poinformowanie opinii publicznej o wynikach takiej oceny, 

7. przeprowadzenie analizy naukowej, dotyczącej skutków pornografii u dzieci i młodzieży, ale także u 

osób dorosłych i małżeństw”. 

Waga zgłoszonych uwag jest istotna, dlatego moim zdaniem winny być one uwzględnione w Narodowym 

Programie Zdrowia. 

Antoni Szymański 
 

 


