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Zdrowie prokreacyjne 

•  Całość dobrostanu fizycznego, 
psychicznego oraz społecznego a nie 
tylko brak choroby czy zaburzeń w 
zakresie funkcji i procesów związanych z 
prokreacją . 

• Program kompleksowej  ochrony zdrowia prokreacyjnego na lata 2016-2020

• Odnosi się do kobiet i mężczyzn we 
wszystkich fazach /etapach ich życia 



Zdrowie prokreacyjne

• Obejmuje  zagadnienia pokwitania i 
przekwitania, płodności i niepłodności, 
planowania rodziny, zdrowia podczas 
ciąży, porodu i połogu, nowotworów 
narządów płciowych i piersi. 

• Stanowi składową całościowego 
dobrostanu zdrowia każdego człowieka. 



Płodność

• Jest integralną częścią zdrowia każdego człowieka 
• Stanowi o zdolności do poczęcia istoty ludzkiej.
• Jest wspólna  tzn. cykliczna u kobiety i stała 

u mężczyzny
• Charakteryzuje się zindywidualizowanym zegarem  

biologicznym 
• Łatwo ulega rozregulowaniu i/ lub uszkodzeniu
• Wymaga szczególnej troski i opieki 
• Warunkuje ciągłość biologiczną…



Prawidłowy rozwój płodności 

Warunkują :
• Procesy przebiegające w okresie 

embrionalnym 
determinacja płci człowieka 
proces kształtowania nn. płciowych oraz 

potencjału rozrodczego 



Prawidłowy rozwój płodności 

Warunkują :
• Procesy przebiegające w okresie dojrzewania 
Zharmonizowany proces kształtowania się 

sprzężeń w osi mózg i organy płciowe  
Zintegrowany proces dojrzewania fizycznego, 

psychicznego i duchowego
Wychowanie do integracji seksualnej powinno 

wiązać się z odkrywaniem potrzeby zachowanie 
czystości / dziewictwa do czasu małżeństwa  

Teoria dziewictwa immunologicznego Wostrom 1992



Męski/żeński  potencjał rozrodczy 

• Żeński
• Nieodnawialny
• Kształtowany od 

okresu życia 
płodowego 

• Ujawnia się w okresie 
dojrzewania i 
ograniczony do 
menopauzy

• Męski
• Odnawialny 

Kształtowany od 
okresu życia 
płodowego 

• Ujawnia się  okresie 
dojrzewania i trwa do 
późnej starości 



 Wybrane zagrożenia naturalnego rytmu 
płodności ludzkiej 

• Wiek
• Nieprawidłowy styl życia – brak ruchu ,otyłość, brak snu , przewlekły 

stres 
• brak prawidłowych wzorców wychowania w domu oraz niekompetentna 

edukacja szkolna i akademicka abstrahująca od zagadnień troski o 
płodność i zdrowie prokreacyjne 

• Podejmowania zachowań ryzykownych zwłaszcza w okresie dojrzewania 
np. choroby przenoszone drogą płciowa 

• używki  (papierosy, alkohol, narkotyki)
• Choroby ostre lub przewlekłe 
• Stosowane leki , środki antykoncepcyjne 
• zanieczyszczenia środowiska naturalnego np. GMO, wysoka temperatura 

, metale ciężkie, środki chemiczne …
•  



• niepłodność to objaw 
przewlekłych i złożonych 
zaburzeń dobrostanu- zdrowia 
człowieka 

P. Boyle ,J.Stanford .Natural procreative technology – a multifactoral approach to the chronic problem of infertility  2011
chronic problem of infertility  2011



Roczne oczekiwanie na potomstwo jest wskazaniem do 
rozpoczęcie diagnostyki i leczenia  szczególnie gdy wiek  
kobiety przekracza  35 lat, mężczyzny 45 lat ,  występują 
poważne problemy zdrowotne jednego lub obojga 
małżonków . 

Wg Hilgersa oraz ArbetsgruppeNFP z Niemiec już po 6 
miesiącach współżycia naturalnego  ukierunkowanego na 
poczęcie w tzw. oknie płodności  można wyodrębnić grupę 
par o prawdopodobnej płodności lub niepłodność tj . ok.10-
12%. obniżonej 



Główne przyczyny zaburzeń płodności 

Endokrynopatie
Stany zapalne narządów płciowych i układu moczowego
Choroby przewlekłe:
• Cukrzyca
• Choroby nerek
• Choroby wątroby i inne 
Choroby autoimmunologiczne
Zaburzenia hematologiczne
Przyjmowanie leków
Otyłość/niedowaga
Stres



Podstawą diagnostyki jest  czas 

• Staranny i wyczerpujący wywiad czyli  
badanie podmiotowe, przedmiotowe z 
badaniem ginekologicznym/ 
andrologicznym  oraz w miarę dostępności 
zlecone wybrane badania hormonalne , 
badania obrazowe i inne 

• Proces diagnostyki i terapii jest 
wieloetapowy , często żmudny i z 
wykorzystaniem pomocy wielu specjalistów. 



W diagnostyce i terapii używamy 

• Wybranej metody rozpoznawania 
płodności celem poprawy jakości 
wywiadu dotyczącego przebiegu cyklu 
miesiączkowego, ustalenia poprawnej 
diagnozy , monitorowania postępów 
leczenia oraz oceny jakości relacji w 
związku  

Wg FEMM ( Fertility Education and Medical Management )
Tylko 3% kobiet na świecie potrafi rozpoznać sygnały dotyczące ich zdrowia 
prokreacyjnego  i zidentyfikować owulację na podstawie obserwacji cyklu 



Wywiad + karta obserwacja cyklu  

Badanie  lekarskie czasem wielospecjalistyczne ( ginekolog, 
urolog, androlog, internista, psychiatra..) oraz badania 
obrazowe , inwazyjne zabiegi chirurgiczne …

Konsultacje dodatkowe:  instruktor  MRP , dietetyk, psycholog, 
doradca rodzinny … 

Diagnostyka zaburzeń płodności najlepiej wspólna od początku  Diagnostyka zaburzeń płodności najlepiej wspólna od początku  

Leczenie obejmuje okres minimum 2 lat od etapu wywiadu przez rozpoznanie 
problemów  i tzw. optymalizację zdrowia pary z wykorzystaniem metod zachowawczych 
i /  lub chirurgii . 
W procesie postępowania z parą uwzględnia się także poradnictwo adopcyjne 

Leczenie obejmuje okres minimum 2 lat od etapu wywiadu przez rozpoznanie 
problemów  i tzw. optymalizację zdrowia pary z wykorzystaniem metod zachowawczych 
i /  lub chirurgii . 
W procesie postępowania z parą uwzględnia się także poradnictwo adopcyjne 


	Slide 1
	Zdrowie prokreacyjne
	Zdrowie prokreacyjne
	Płodność
	Prawidłowy rozwój płodności
	Prawidłowy rozwój płodności
	Męski/żeński potencjał rozrodczy
	Wybrane zagrożenia naturalnego rytmu płodności ludzkiej
	Slide 9
	Slide 10
	Główne przyczyny zaburzeń płodności
	Podstawą diagnostyki jest czas
	W diagnostyce i terapii używamy
	Slide 14

