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„Naprotechnologia” pochodzi od anglojêzycznego terminu NaProTechnology – Natural Procreative Technology – Wsparcie Naturalnej
Prokreacji. Termin ten zosta³ zaproponowany w Instytucie Papieskim
Paw³a VI w Omaha, w Stanach Zjednoczonych.
Naprotechnologia to metoda rozpoznawania i leczenia niep³odnoœci.
Kluczowym narzêdziem jest tak zwany Model Creightona, oparty na
bardzo szczegó³owej obserwacji organizmu kobiety podczas naturalnego
cyklu miesiêcznego. Naprotechnologia do diagnostyki niep³odnoœci
u¿ywa równie¿ badañ sonograficznych, hormonalnych, endoskopowych,
natomiast do leczenia niep³odnoœci – leków stymuluj¹cych jajeczkowanie, wspomagaj¹cych prawid³owy przebieg cyklu miesiêcznego,
a tak¿e metod chirurgicznych przywracaj¹cych p³odnoœæ. Naprotechnologia z powodzeniem czyni starania w kierunku podnoszenia zaburzonej
p³odnoœci mêskiej.
Naprotechnologia umo¿liwia niep³odnym ma³¿eñstwom uzyskanie
poczêcia dziecka z du¿ym prawdopodobieñstwem – wed³ug twórcy tej
metody siêgaj¹cym oko³o 80 procent w czasie do 2 lat leczenia. Jest wiêc
oko³o 2–3 razy bardziej skuteczna ni¿ procedura „in vitro”.
Naprotechnologia to nie tylko leczenie niep³odnoœci. To tak¿e sposób
obserwacji nieprawid³owoœci w organizmie ka¿dej kobiety. Na tej podstawie mo¿na skutecznie rozpoznawaæ wczesne stadia chorób i odpowiednio wczeœnie wdra¿aæ leczenie wielu kobiecych schorzeñ.
Metoda ta odrzuca u¿ycie programu „in vitro” i inseminacji. Zapewnia
mo¿liwoœæ kontynuacji ¿ycia dla ka¿dego istnienia ludzkiego od chwili
poczêcia, szanuj¹c godnoœæ ka¿dego cz³owieka.
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Procedura „in vitro” mimo ukierunkowania na osi¹gniêcie szlachetnego celu, jakim jest poczêcie i narodzenie dziecka, jest g³êboko nieetyczna i sprzeczna z polskim prawem.
W ramach tej procedury sztucznie, hormonalnie przyspiesza siê
dojrzewanie kilku, kilkunastu ¿eñskich komórek jajowych, pobiera siê je
i w probówce zap³adnia mêskimi gametami. Zazwyczaj poczêtych zostaje
kilka, kilkanaœcie istot ludzkich; nastêpnie dokonuje siê ich selekcji.
Poczête dzieci wykazuj¹ce wady niszczy siê, a jedn¹ lub kilka wybranych
istot ludzkich transferuje siê do ³ona matki celem umo¿liwienia im
dalszego rozwoju i urodzenia. „Nadliczbowe” poczête embriony ludzkie
zamra¿a siê dla ich ewentualnego, póŸniejszego wykorzystania.
Ogromna wiêkszoœæ poczynanych w czasie procedury „in vitro” istot
ludzkich ginie – wed³ug danych z ró¿nych oœrodków od 60 do 80%:
w czasie selekcji, transferu, zamra¿ania i odmra¿ania.
Procedura „in vitro” narusza godnoœæ ludzk¹ zarówno samych
rodziców eliminuj¹c ich personalistyczny, g³êboko intymny akt ma³¿eñski i zastêpuj¹c go dzia³aniami technicznymi, jak i godnoœæ cz³owiecz¹
dziecka poczêtego poprzez stosowanie wobec niego selekcji, transferu,
procesu zamra¿ania i odmra¿ania oraz przetrzymywanie w bankach
ludzkich embrionów.
Procedura „in vitro” narusza wiêc trzy artyku³y Konstytucji RP:
art. 30. chroni¹cy godnoœæ cz³owieka, art. 38. chroni¹cy ¿ycie cz³owieka,
art. 40. zabezpieczaj¹cy przed okrutnym, nieludzkim traktowaniem, a tak¿e art. 157a kodeksu karnego.
Wspó³czesna medycyna opracowa³a naprotechnologiê – etyczn¹,
ekologiczn¹, efektywn¹ i ekonomiczn¹ metodê pomocy ma³¿onkom
pragn¹cym poczêcia i urodzenia dziecka.
Procedura „in vitro” jest po prostu niepotrzebna, gdy¿ mamy lepsz¹,
tañsz¹, nowoczesn¹ metodê naprotechnologiê.
Negatywne konsekwencje medyczne „in vitro”:
W fachowej, medycznej literaturze podaje siê, ¿e œmiertelnoœæ
noworodków poczêtych „in vitro” jest ok. dwukrotnie wy¿sza ni¿ dzieci
poczêtych w naturalny sposób. U dzieci poczêtych „in vitro” stwierdza siê
2–3 krotny wzrost ró¿nych wad wrodzonych. Wed³ug Aleksandra
Baranowa, g³ównego pediatry Federacji Rosyjskiej i wiceszefa Rosyjskiej
Akademii Nauk Medycznych, a¿ 75 proc. dzieci poczêtych „in vitro” to
inwalidzi. W literaturze medycznej opisano tak¿e zgony kobiet wskutek
komplikacji po „in vitro”.
dr in¿. Antoni Ziêba
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obroñców ¯ycia Cz³owieka
Zapraszam na stronê internetow¹ www.pro-life.pl, gdzie w czasopiœmie „S³u¿ba ¯yciu” podano obszerne informacje i dane Ÿród³owe.

Wiêcej informacji na temat naprotechnologii i oœrodków stosuj¹cych
j¹ w Polsce: www.problemyzplodnoscia.pl
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Na rêce Pana Marsza³ka kierujê proœbê do wszystkich Parlamentarzystów o wprowadzenie ca³kowitego, ustawowego zakazu
stosowania procedury „in vitro” jako metody nieod³¹cznie zwi¹zanej z niszczeniem poczêtych istot ludzkich.
Postulujê jak najszybsze, szerokie wprowadzenie do naszej s³u¿by zdrowia naprotechnologii – etycznej, skutecznej i relatywnie
taniej metody pomocy ma³¿eñstwom pragn¹cym urodzenia dziecka oraz zabezpieczenie œrodków na jej finansowanie w ramach NFZ.
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