
18  W CIENIU CZEPKA

Położnictwo

Naprotechnologia, to nowocze-

sna metoda diagnozowania i le-

czenia niepłodności na podstawie 

tzw. Modelu Creightona, służące-

go precyzyjnej obserwacji organi-

zmu kobiety w czasie jej naturalne-

go cyklu.

W schemacie diagnostyczno-terapeu-

tycznym wg Naprotechnologii mo na wy-

ró ni! trzy etapy:

1. ZidentyÞkowanie problemu (trwa on od 

2-6 miesi cy). Polega na nauce modelu 

Creightona, interpretacji, kart obserwa-

cji cyklu, badaniach USG, monitorowa-

niu owulacji, diagnostyce zabiegowej, 

w tym laparoskopii bliskiego kontaktu, 

histeroskopii;

2. Leczenie (trwa od 1-6 miesi cy), obser-

wacja wg Creighton Model System oraz 

wdro!enie leczenia farmakologicznego, 

b"d# zabiegowego z wykorzystaniem 

technologii laserowej, mikrochirurgii 

(w tym udro!nienie jajowodów), strate-

gii przeciwzrostowych, plastyce narz"-

du rodnego i innych;

3. Utrzymanie 12 efektywnych „dobrych” 

cykli: obserwacji wg Creightona Model 

System oraz m.in. utrzymanie prawi-

d$owego przebiegu krwawienia, rozwo-

ju %luzu, owulacji, d$ugo%ci trwania oraz 

jako%ci fazy poowulacyjnej, prawid$owe-

go st !enia hormonów.

Jak wskazuj" badania, na !adnym eta-

pie stosowania naprotechnologii nie docho-

dzi do niszczenia pocz tych istot ludzkich, 

naruszenia godno%ci ma$!onków i pocz tej 

istoty ludzkiej oraz zachowywane s" ekolo-

giczne zasady prokreacji.

Naprotechnologia, jako metoda nie tyl-

ko leczy niep$odno%&, ale ustala jej przyczy-

ny. Jest alternatyw" dla wielu schorze' me-

dycznych, w których lekarze stosuj" hormo-

nalne leki antykoncepcyjne usuwaj"ce np. 

bolesne miesi"czkowanie, czy zespó$ napi -

cia przedmiesi"czkowego, ale nie pozwala-

j"ce na niwelowanie ich przyczyn. St"d na-

protechnolodzy uwa!aj", i! metod" t" mo!-

na leczy& takie schorzenia jak: endometrio-

z , torbiele jajników, nieregularne cykle 

miesi"czkowe, policystyczne jajniki, poro-

nienia nawykowe, depresje porodowe.

Lekarze ginekolodzy wskazuj" na to, !e 

obecnie, %rodki antykoncepcyjne s" nad-

u!ywane. Nie wykonuje si  bada' w celu 

ustalenia przyczyny choroby, ale od razu 

podejmuje si  „leczenie”, które jest ukierun-

kowane na usuni cie objawów przy pomocy 

tych!e %rodków. Nale!y stwierdzi& otwar-

cie, !e niezwykle silne naciski, aby tak" 

drog  wybra&, wywieraj" Þrmy farmaceu-

tyczne, którym zale!y na wdro!eniu swoje-

go produktu i na jak najwy!szej jego sprze-

da!y. Przy czym powstaje prze%wiadczenie, 

!e choroba jest leczona, bo pacjentka czuje 

si  lepiej, a tymczasem wygl"da to tak, jak 

z nabrzmia$ym ropniem: póki nie zostanie 

naci ty i zdrenowany, sieje spustoszenie 

w ca$ym organizmie. Takie spustoszenie 

daj" równie! %rodki antykoncepcyjne.

Niestety, brak jest rzetelnych informa-

cji na temat naprotechnologii i jej wyso-

kiej skuteczno%ci. Jak zauwa!a prof. Bog-

dan Chazan, program rozwoju naturalnych 

metod planowania rodziny musi obejmo-

wa& identyÞkacj  nowych markerów p$od-

no%ci, rozwój nowych metod przewidywa-

nia i rozpoznawania p$odnej fazy cyklu, 

popraw  efektywno%ci i akceptacj  obec-

nych metod oraz rozszerzenie dost pno-

%ci metod naprotechnologicznych. Taki 

program zosta$ przygotowany. Obejmuje 

on wspó$prac  z akademiami medyczny-

mi, obejmuj"cy równie! szkolenie studen-

tów, po$o!nych i piel gniarek, ale niestety 

nie uzyska$ akceptacji w mediach i nie zo-

sta$ wdro!ony.

Bardzo wa!nym czynnikiem w napro-

technologii jest nietolerancja pokarmowa. 

Do niedawna termin „nietolerancja pokar-

mowa” oznacza$ ka!d" reakcj  na po!y-

wienie, w której uk$ad immunologiczny nie 

by$ brany pod uwag . Obecnie coraz cz -

%ciej mianem „nietolerancji pokarmowej” 

okre%la si  nieprawid$ow" reakcje organi-

zmu z udzia$em systemu odporno%ciowego i 

swoistych przeciwcia$ klasy G (IgG). Przy-

puszcza si , !e immunotoksyny, czyli kom-

pleksy immunologiczne utworzone z prze-

ciwcia$ IgG i fragmentów bia$ek pokarmo-

wych, mog" wywiera& szkodliwy wp$yw 

na funkcjonowanie organizmu, indukuj"c 

stan zapalny – ogólnoustrojowy, lub zloka-

lizowany w okre%lonych tkankach.

Ostatnio badania pokaza$y, !e zaburze-

nia p$odno%ci, zespó$ policystycznych jajni-

ków oraz endometrioza, maj" bardzo du!y 

zwi"zek ze spo!ywanymi pokarmami.

Jedn" z najskuteczniejszych metod lecze-

nia objawów nietolerancji pokarmowej jest 

unikanie szkodliwego pokarmu, czyli die-

ta eliminacyjna w oparciu o wynik testu w 

kierunku pokarmowo-swoistych IgG. Dieta 

eliminacyjna ma za zadanie wyciszy& reak-

cje alergiczno-immunologiczne w obr bie 

przewodu pokarmowego, zminimalizowa& 

prawdopodobie'stwo tzw. reakcji pseudo-

alergicznych, zmniejszy& przepuszczalno%& 

bariery %luzówki jelita dla nowych trofoaler-

genów (innych pokarmów) oraz poprawi& 

czynno%& absorpcyjno-trawienn" przewo-

du pokarmowego. Aby osi"gn"& zamierzo-

ne cele, nale!y unika& nietolerowanej !yw-

no%ci przez okres kilku tygodni, miesi cy 

b"d# lat, w zale!no%ci od rodzaju szkodli-

wego pokarmu, wieku, zaawansowania cho-

roby i ogólnego stanu zdrowia.

St"d, je!eli istnieje podejrzenie, !e stoso-

wana dieta mo!e mie& niekorzystny wp$yw 

na zdrowie, najskuteczniejszym i najszyb-

szym sposobem, aby si  o tym przekona& 

jest wykonanie testu na IgG – zale!n" nie-

tolerancje pokarmow", w celu zidentyÞko-

wania pokarmów powoduj"cych przyczy-

n  dolegliwo%ci.

Jednym ze sposobów leczenia chirur-
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gicznego w naprotechnologii jest laparo-

skopia bliskiego kontaktu, w ramach której 

wykonuje si  takie zabiegi jak: chirurgicz-

ne usuni cie endometriozy, klinowa resek-

cja jajników, leczenie rozleg$ych zrostów, 

lub te! przezszyjkowe cewnikowanie jajo-

wodów. Takie specjalistyczne zabiegi do-

wodz", !e nie mamy tutaj do czynienia z 

metodami medycyny %redniowiecznej (jak 

oceniaj" to niektóre media), lecz z nowo-

czesn" technik" medyczn" opart" na do-

branej diagnostyce ustalaj"cej przyczyny 

choroby i w zale!no%ci od nich celowym 

leczeniem.

Skuteczno%& leczenia metod" naprotech-

nologii wynosi 80%. A w%ród innych zalet 

tego leczenia nale!a$oby wymieni& nast -

puj"ce: mniejsze koszty ni! rozreklamowa-

na metoda „in vitro”, zachowanie integral-

no%ci osoby ludzkiej, nie stwarzanie dyle-

matów moralnych, zachowanie !ycia po-

cz tych istot ludzkich, uczenie si  i obser-

wowanie organizmu ludzkiego wg nauko-

wych metod.

Dla osób zainteresowanych podaj" ad-

resy lekarzy i instruktorów oraz o#rod-

ków naprotechnologicznych w Polsce:

1. dr T. Wasilewski, kierownik Kliniki Na-

promedica w Bia$ymstoku, ul. Antoniuk 

Fabryczny 10, Bia$ystok, www.naprome-

dica.pl, adres e-mail: klinika@naprome-

dica.pl, tel. 85 653 12 70 

2. dr A. Ku#nik, Poradnia Rodzinna, ul. Spor-

towa, 43-430 Skoczów, adres e-mail: 

adam.kuznik@creightonmodel.com.pl, 

tel. 33 479 00 62

3. dr Leszek Lachowicz, Specjalistyczna 

Praktyka Lekarska, ul. (witezianki 3/2, 

Kraków, tel. 663 178 699

4. prof. Bogdan Chazan, dyrektor Szpitala 

Ginekologiczno-Po$o!niczego w War-

szawie

5. dr Piotr Klimas, chirurg po$o!nik, War-

szawa, tel. 22 409 19 06

6. mgr Agata Aniszczyk, Instruktor Mode-

lu Creightona, Specjalistyczny O%rodek 

Odpowiedzialnego Rodzicielstwa przy 

Fundacji Evangelium Vitae, ul. Rydygie-

ra 22-28, Wroc$aw, tel. 71 78 28 261, 697 

782 456, e-mail: agata.aniszczyn@boro-

meuszki.pl

7. M. Barczentewicz, Lublin, e-mail: ma-

ciej.barczentewicz@macierzynstwoizy-

cie.pl

8. www.naprotecznologia.pl

9. www.fertilitycare.net

10. www.naprotechnology.com

11. Instytut Mikroekologii, ul. Sielska 10, 

60-129 Pozna', e-mail: biuro@instytut-

-mikroekologii.pl

12. Cambridge Diagnostics (Polska) s.c., 

ul. Walecznych 56/2, 03-926 Warszawa, 

e-mail: info@cambridge-diagnostics.pl
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