
Procedura „in vitro” – NIE! Naprotechnologia – TAK!

 

 

Obywatelski Projekt Uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie dofinansowania programu pn. „Leczenie niepłodności metodą Naprotechnologii” 

L.p. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Nr PESEL Podpis Oświadczenie 

1.     Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji projektu uchwały w trybie 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

………………………… 
podpis 

2.     Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji projektu uchwały w trybie 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

………………………… 
podpis 

3.     Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji projektu uchwały w trybie 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

………………………… 
podpis 

4.     Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji projektu uchwały w trybie 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

………………………… 
podpis 

5.     Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji projektu uchwały w trybie 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 
………………………… 

podpis 

 

 

UCHWAŁA RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z  dnia …………………………

w  sprawie dofinansowania programu pn. „Leczenie niepłodności metodą Naprotechnologi i”

Na podstawie art.   7 ust. 1 pkt 5, art.   1 8 ust. 1 ustawy z  dnia 8 marca 1 990 r. o  samorządzie gmin-
nym (j.   t.   Dz. U. 201 3 Nr 594 z  późn. zm.) oraz art.   7 ust. 1 pkt 1 i   4 oraz art.   48 ust. 1 ,2,3 ustawy z  dnia
27 sierpnia 2004 r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publ icznych (tj . Dz.
U. z  2008 r. Nr 1 64, poz. 1 027 z  późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy, kierując się troską dla dążeń
małżonków pragnących poczęcia i   urodzenia dziecka:

§ 1 .
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Częstochowy do:
1 . Stworzenia programu zdrowotnego pn. „Leczenie niepłodności metodą Naprotechnologi i”.
2. Dofinansowanie programu z  budżetu miasta Częstochowy.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w  życie z  dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Problem niepłodności dotyczy od 1 0% do 1 5% par, przy czym jedynie w  20% przypadków stwier-

dza się niepłodnością id iopatyczną, to jest jednostkę chorobową, której przyczyn nie da się jednoznacz-
nie określ ić. Oznacza to, iż w  80% przypadków, przeprowadzenie profesjonalnej d iagnostyki i   właściwego
leczenia może pozwol ić na przywrócenie płodności . Temu właśnie celowi służy Naprotechnologia, któ-
ra jest metodą leczenia niepłodności , opartą na wnikl iwej anal izie jej przyczyn i   wdrażaniu przez lekarzy
specjal istów stosownych procedur terapeutycznych. Co istotne, statystycznie Naprotechnologia jest
najskuteczniejszym sposobem leczenia niepłodności . Metoda ta nie zakłada przeprowadzenia drogich
zabiegów, co pozwol i na skorzystanie z  dofinansowania przez wszystkie grupy społeczne, również te,
które nie będą wstanie przeznaczyć na własne leczenie znacznych środków finansowych. Wobec po-
wyższego, dofinansowanie Naprotechnologi i doprowadzi do poprawy poziomu usług medycznych świad-
czonych na lokalnym rynku osobom, borykającym się z  problemem niepłodności oraz przyczyni się do
przyrosty naturalnego, którego wsparcie jest szczególnie istotne w  świetle powszechnie występujące-
go niżu demograficznego.

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu internetowego: www.pro-life.pl

Naprotechnologia – TAK!
Naprotechnologia to

metoda rozpoznawania
i   leczenia niepłodności .
Kluczowym narzędziem
jest tak zwany Model Cre-
ighton, oparty o  bardzo
szczegółową obserwację
organizmu kobiety podczas
naturalnego cyklu mie-
sięcznego.

Naprotechnologia do
diagnostyki niepłodności
używa również badań so-
nograficznych, hormonalnych, endoskopowych, na-
tomiast do leczenia niepłodności – leków stymulu-
jących jajeczkowanie, wspomagających prawidłowy
przebieg cyklu miesięcznego, a  także metod chirur-
gicznych przywracających płodność.

Naprotechnologia z  powodzeniem czyni starania
w  kierunku podnoszenia zaburzonej płodności mę-
skiej . Naprotechnologia umożl iwia niepłodnym mał-
żeństwom uzyskanie poczęcia dziecka z  dużym
prawdopodobieństwem – według twórcy tej metody
sięgającym około 80 procent w  czasie do 2 lat lecze-
nia. Jest więc około 2–3 razy bardziej skuteczna niż
procedura „in vitro”. Naprotechnologia to nie tylko
leczenie niepłodności . To także sposób obserwacj i
nieprawidłowości w  organizmie każdej kobiety. Na
tej podstawie można skutecznie rozpoznawać wcze-
sne stadia chorób i   odpowiednio wcześnie wdrażać
leczenie wielu kobiecych schorzeń. Metoda ta odrzu-
ca użycie programu „in vitro” i   inseminacj i . Zapew-
nia możl iwość kontynuacj i życia dla każdego istnienia
ludzkiego od chwil i poczęcia, szanując godność każ-
dego człowieka.

dr  n. med. RafałMichalik

Nóżki dziecka
ok. 11 tygodni od poczęcia

Obywatelska inicjatywa mieszkańców Częstochowy
Złóż podpis pod projektem uchwały Rady Miasta!

Uwaga, pilne! Wytnij poniższy formularz i zbierz podpisy. Wypełnione formularze będą odbierane w dniach: 1 2 (wtorek) i 1 3 (środa) listopada 201 3 r.
w godzinach: 1 4.00 – 1 8.00 w Punkcie Rozpoznawania Płodności Poradni Rodzinnej przy Parafi i Św. Wojciecha, ul. Brzeźnicka 59, Częstochowa.




