
Wychowanie do Życia w Rodzinie  

 

 

 

Dzisiejszy  temat :  

Niepłodność i wielkie pragnienie 

dziecka. 

Na tej lekcji dowiecie się :   

o przyczynach niepłodności i bezpłodności, o technikach sztucznego zapłodnienia, o wsparciu 

naturalnej prokreacji i leczeniu bezpłodności  

W siódmej klasie na lekcjach wychowania do życia w rodzinie dowiedzieliście się o 

funkcjach płciowości. Przypomnijmy ; 

 wyrażanie miłości 

 budowanie więzi 

 rodzicielstwo, prokreacja czyli przekazywanie życia 

 

     Kiedy kochający się ludzie biorą ślub, po pewnym czasie zaczynają myśleć o powiększeniu 

rodziny. Zdarza się jednak , że z nieznanych powodów nie dochodzi do poczęcia dziecka. 

Problem niepłodności  jest poważny – dotyczy już półtora miliona polskich par ( na podstawie 

podręcznika ) 

 

Niepłodność czy bezpłodność ? To nie to samo ! Niepłodność można leczyć, 

bezpłodność jest trwała i nieodwracalna, poczęcie dziecka jest niemożliwe. 

 

Jakie są przyczyny niepłodności i czynniki obniżające płodność? 

CZYNNIKI SPOŁECZNE : 

 późniejsze zawieranie małżeństw 

 świadome opóźnianie macierzyństwa ze względu na większe zainteresowanie kobiet 

karierą zawodową – maksymalna płodność kobiety występuje w wieku 20-24 lata 

 stres i ciągły pośpiech 

CZYNNIKI ZAWODOWE I ŚRODOWISKOWE : 

 narażenie na substancje toksyczne, promieniowanie, wysoką temperaturę  

 



CZYNNIKI BIOLOGICZNE 

 zaburzona funkcja jajników 

 patologia jajowodów i macicy (choroby ) 

 endometrioza – występowanie endometrium, czyli błony śluzowej macicy poza jamą 

macicy 

 obniżona liczba i słaby ruch plemników 

 większa skuteczność antykoncepcji 

 nadwaga i otyłość  

 palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków 

 nieprawidłowe odżywianie 

 choroby układu pokarmowego 

 alergie 

 zakażenia (choroby) przenoszone droga płciową  

 zaburzenia seksualne 

Większość  powyższych czynników dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet. 

Niepłodność zawsze dotyczy pary- jest to ich wspólne wyzwanie. 

W ostatnich latach trudności z poczęciem dziecka zaczęto nazywać chorobą cywilizacyjną, 

ale problem niepłodności istniał od zawsze. 

 Jak może pomóc współczesna medycyna w przypadku niepłodności? 

1. Leczenie farmakologiczne - podawanie leków dla kobiety albo mężczyzny 

2. Leczenie zabiegowe - zabiegi usuwające przeszkodę w poczęciu dziecka, usuwanie 

polipów, zrostów  

3. Metody wspomaganego rozrodu - in vitro ( łac.w szkle) poniżej zamieszczam przebieg 

metody in vitro oraz inseminacja- czyli wprowadzenie nasienia mężczyzny do narządu 

rodnego kobiety 

Metoda  in vitro ma wielu zwolenników i przeciwników. 

Szczególnie ich moralnej ocenie podlega selekcja embrionów, przechowywanie (zamrażanie ) 

niewykorzystanych embrionów. Wzbudza również wiele zastrzeżeń procedura przebiegu in 

vitro. 

Pamiętajmy  jednak !!! 

KRYTYKA JAKIEJKOLWIEK PROCEDUR WSPOMAGANIA 

ROZRODU NIE MOŻE BYĆ KRYTYKĄ DZIECI, KTÓRE 

POCZĘŁY SIĘ TĄ DROGĄ I MAJĄ PRAWO DO AKCEPTACJI 

I MIŁOŚCI. KAŻDE DZIECKO, RÓWNIEŻ TO NA 

WCZEŚNIEJSZYM ETAPIE ROZWOJU JEST ISTOTĄ 

LUDZKĄ , KTÓRA MA SWOJĄ GODNOŚĆ. 



 

 

 

 

 

Medycyna również w inny sposób wychodzi naprzeciw parom z problemem 

niepłodności. Pojawia się termin NAPROTECHNOLOGIA Natural 

Procreative Technology ( metoda naturalnej prokreacji) powstała w Stanach 

Zjednoczonych i polega na umiejętności rozpoznawania własnej płodności 

przez małżonków starających się o potomstwo. Jest adresowana do 

pacjentów, których niepłodność jest uleczalna. 



ADOPCJA  CZY RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE 

Zdarza się również , że małżeństwa postanawiają  adoptować dzieci kiedy nie 

mogą nimi zostać w sposób naturalny. Adopcja jest szansa na stworzenie 

niechcianym przez biologicznych rodziców dzieciom domu, w którym będą 

mogły przeżyć szczęśliwe chwile. Adopcja nie jest łatwa decyzją, wymaga 

wielu starań , cierpliwości i samozaparcia. Każde dziecko ma swoja historię, 

czasami bolesna i trudną, z którą rodzice musza się zmierzyć. Wiele 

przykładów pokazuje , że taka wzajemna miłość się udaje  

Inna forma pomocy dzieciom to jest rodzicielstwo zastępcze. Rodzina 

zastępcza to rodzina przejściowa. Dziecko po przezwyciężeniu przez rodzinę 

biologiczną (naturalną , w której się urodziło) trudności może powrócić do 

domu . Rodzina zastępcza jest alternatywą dla domu dziecka . 

 

 


