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1. Įţanga

• Bloga NŠP reputacija

• NŠP “mokslinio lygio” trūkumas

• Ţinių trūkumas tarp sveikatos specialistų

• Poroms sudėtinga naudoti NŠP metodus, 

jei jų gydytojas nepalaiko jų pasirinkimo



Vaisingumo 

supratimas

Šeimos planavimo pelenė



Nesimokyk NŠP tokiu būdu!!!



1. Įţanga

“Ţinios, nuostatos ir patirtis mokant NŠP 

medicinos studentus ir gydytojus”*

 Labai aukšti įgytų ţinių balai

 Labai ţemi esamų ţinių balai

 Labai teigiamas poţiūris į 

organizuojamus NŠP mokymus

*De Irala, J. Doctoral thesis. University of 

Navarra, 1990



Išvados: Dauguma gydytojų mūsų 

studijoje nepakankamai įvertino NŠP 

metodų efektyvumą ir tik nedidelė dalis 

gydytojų perteikia informaciją apie NŠP 

per konsultacijas apie kontracepciją. 

Gydytojams reikia geresnio supratimo 

apie šiuolaikinius NŠP metodus ir mokslu 

pagrįstą informaciją, norint kosultuoti 

pacientus, kurie yra motyvuoti pasirinkti 

NŠP metodus kaip būdą atidėti nėštumą.

Natūralus šeimos planavimas: 

Gydytojų ţinios, nuostatos ir 

praktika



Jei toks tavo požiūris į natūralų šeimos 

planavimą, tuomet laikas atnaujinti žinias!
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NŠP studijos Navaros Universitete (Ispanijoje):

• Nuo 1990-ųjų

 Viena paskaita apie NŠP ginekologijos kurse

(4-aisiais medicinos studijų mokslo metais)

• 1997

 “Ţmogaus seksualumas ir vaisingumas” 

(pasirenkamas dalykas)

 Slaugos studijų fakultetui ir kitiems 

universiteto studentams

2. Universitetinės studijos



NŠP studijos Navaros Universitete (Ispanija):

• Ţmogaus seksualumas (medicinos ir gamtos 

mokslų fakultetams)

• Ţmogaus seksualumas ir vaisingumas (slaugos 

fakultetas)

• Ginekologija (medicinos fakultetas)

• Santuokos ir šeimos studijų magistratūros 

studentams

• Bioetikos magistratūros studentams

2. Universitetinės studijos



• Ţmogaus seksualumas:

 Pasirenkamas dalykas (bet kurio kurso 

studentams)

 3 ECTS (kreditai)

 Daugiadiscipliniškumas

 Metodai: paskaitos, seminarai, mokslinis darbas

 Galutinis egzaminas: testas, kuriame iš kelių 

pateiktų atsakymų pasirenkamas vienas; lentelių 

interpretacija

 Studentų įvertinimas

 2010-2011: registruota 218 studentų

2. Universitetinės studijos



• Ţmogaus seksualumas:

 Programa: 

− Vaisingumo pažinimas (vyrų ir moterų)

− Apvaisinimas, naujos gyvybės pradţia

− Implantacija, embriogenezė

− Kamieninės ląstelės, klonavimas

− Ţmogaus seksualumas

− Homoseksualumas

− Lytiniu būdu plintančios infekcijos ir neplanuoti 
nėštumai

2. Universitinės studijos



Ţmogaus seksualumas:

• Programa: 

− Natūralus šeimos planavimas: metodai, lentelės, 
efektyvumas, privalumai, trūkumai, tyrinėjimų sritys

− Kontraceptiniai metodai

− Nėštumo nutraukimas

− Nevaisingumas

− Naprotechnologija, asistuojamos reprodukcinės 
technologijos, įvaikinimas

2. Universitetinės studijos
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Stendinis pranešimas 10-ame Europos

kontraceptologijos draugijos kongrese (Praha,

2008 04 30-05 03)





Kultūra, komunikacija, kontracepcija

11-as Europos kontraceptologijos 

draugijos ir reprodukcinės 

sveikatos kongresas
Haga, Olandija, 2010 05 19-22

Išvados:

a) Ankstesnėje publikacijoje (1) (dabar 

nebėra) PSO tinkamai pristatė 

simtoterminį metodą. Paskutinė 

P.Frank-Herrmann ir kolegų studija (2), 

parodė jo aukštesnius efektyvumo 

rodiklius. Kitos apţvalgos tai jau 

atskleidė.

b) Būtų išmintinga, jei PSO sušauktų FAM

ir LAM ekspertų komitetą prieš 

paskelbiant vėliausias gaires.

c) PSO turėtų sušaukti tokį susirinkimą 

prieš paskelbiant naujausias ţinias, 

tokiu būdu atitinkami skyriai geriau 

atspindės šių metodų ţinių ir praktikos 

lygį. Taip PSO skleis tikslią informaciją 

tarp sveikatos specialistų ir 

visuomenės, labiau gerbs moters teisę 

suprasti savo vaisingumą ir sudarys 

sąlygas informuotam pasirinkimui.

http://www.multiwebcast.com/esc/2010/11th


http://www.aafcp.org/

Amerikos vaisingumo profesionalų 

Akademija

28-as metinis susitikimas

2009 07 15-18

Vieningi moters sveikatos, vaisingumo 

ir NaProTechnologijų autentinei laisvei

Amerikos vaisingumo profesionalų Akademija

30-as metinis susitikimas

2011 07 20-23

Geresnė moters sveikata

Vaisingumas ir NaProTechnologijos



CONOCIMIENTO 

DE LA FERTILIDAD HUMANA 

ACODIPLAN ACODIPLAN ACODIPLAN ACODIPLAN 

IX SYMPOSIUM INTERNACIONAL

La Coruña, 

19-20 noviembre de 2010

Portada: Secreción endocervical P6.Dia 11º del ciclo. MO 40x.

Sede:

Auditorio Fundación Caixa Galicia

C/ Cantón Grande, 21-24

Organiza:

Colabora:

Escuela Universitaria 
de Enfermería A Coruña

Inscripciones:

Curso Presymposium

50€ y Asociaciones 30€ respectivamente. Antes del 15 de 

octubre

Despues de esa fecha: 50€. Asociaciones* 45€.

Symposium 180€. Asociaciones* 150€.
(antes del 15 de octubre 150€ y 100€ respectivamente)

La Caixa  c.c. 2100 0541 85 0200317572. 

Titular RENAFER 

Información y secretaría:

RENAFER. Dña. Esperanza Coll, Nuria Recto. 

Bonaplata, 42-54 08034 Barcelona 

Teléfono: 93 280 56 83  

Fax: 93 204 72 14 

fertilidad@renafer.org

www.renafer.org/IXSym.inter.cfh

* Asociaciones organizativas y personal sanitario en formación

Diseño gráfico: Silverio Lemos
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Interpretación de indicadores fertilidad

– En situaciones especiales:

− Premenopausia

− Postpíldora

− Tto. con tamoxifeno (cáncer mama)

– Días máxima fecundabilidad (relación con día pico)

– Proyecto Peak Day (web Utah)

– Nuevas tecnologíasNustatant vaisingumo PIKO DIENĄ

Jūsų organizmo galimybės pastoti nėra tos pačios kasdien. Kiekviena moteris 

gali pastoti maţdaug šešias dienas vieno ciklo metu. Kai kurie jūsų kūno 

pokyčiai, kuriuos galite jausti ir matyti, gali padėti nustatyti šias dienas, kuomet 

didţiausia galimybė pastoti. PIKO DIENOS studijos tikslas įvertinti, kaip gerai 

moterys gali išmokti nustatyti savo vaisingumo PIKO DIENĄ, skaitydamos ir 

sekdamos rekomendacijas paprastame mokomajame lankstinuke. Jei 

parodysime, kad moteris gali nustatyti savo vaisingumo PIKO DIENĄ, 

naudodamasi šiuo paprastu mokomuoju įrankiu, tuomet ateities studijos apie 

vaisiaus vystymąsi ir aplinką nėštumo metu galėtų labiau pritaikyti šį metodą 

nei remtis bragiais laboratoriniais testai.  



Gleivių stebėjimas vaisingo lango metu: geresnis 

pastojimo rodiklis nei lytinių santykių laiko numatymas

Santrauka: Lytiniai santykiai sąlygoja nėštumą tik, jei jie vyksta per 6 vaisingų dienų  intervalą, kai 

paskutiniai lytiniai santykiai būna ovuliacijos dieną. Stiprus ryšys tarp lytinių santykių laiko su šiuo 

intervalu ir galimybe pastoti paaiškina ribotą kiaušinėlio ir spermatozoido gyvavimo laiką. Metodai:

įtrauktos 782 moterys iš Europos natūralaus šeimos planavimo centrų, gauta 7288 menstruacinių 

ciklų prospektyviniai duomenys. Surinkti kasdieniai lytinių santykių, bazinės kūno temperatūros ir 

gimdos kaklelio gleivių uţrašai. Pastojimo galimybės paskaičiuostos remiantis lytinių santykių ir 

ovuliacijos ryšiu bei 1-4b. įvertintomis gleivėmis. Rezultatai: Stebėtas stiprus didėjantis ryšys tarp 

galimo pastojimo dienos ir didėjančio gleivių kiekio. Išvados: Gleivių pokyčiai vaisingomis dienomis 

gali atskleisti didţiausią pastojimo galimybę. Siekiant padidinti pastojimo galimybę, lytiniai santykiai 

turėtų būti tomis dienomis, kai gleivės yra tam labiausiai tinkamos, nepaisant tikslaus numatyto 

ovuliacijos laiko.



Ovuliacinis 

ciklas
Anovuliacinis 

ciklas

Elektrinio ir šviesinio mikroskopavimo studija, tirianti moterų, 

sergančių policistinių kiaušidţių sindromu, gimdos kaklelio gleives

Išvados

Remiantis tyrimo radiniais nustatėme, kad yra 

skirtumai tarp akytumo ir kristalizavimosi būdo

gimdos kaklelio gleivių tarp normalių moterų ir

sergančių PKS. Šie pokyčiai gali būti paaiškinti

lytinių steroidinių hormonų lygių pokyčiais PKS

sergančių moterų anovuliaciniuose  menstruaci-

niuose cikluose; šie skirtumai įtakoja gimdos 

kaklelio gleivių skirtumus. Svarbu paţįmėti, kad

moterys, sergančios PKS gali būti vaisingos ir

turėti ovuliacinius ciklus, šiais atvejais gimdos

kaklelio gleivės yra normalios.



1 Institute for Natural Family Planning, Marquette University , Milwaukee, Wisconsin.

Menstruacinio ciklo charakteristikos po 

oralinių kontraceptikų nutraukimo

Reziumė

Santrauka: Menstruacinis ciklas gali pasikeisti nutraukus oralinių kontraceptikų (OK) vartojimą. Kelios studijos yra 

paskelbtos apie OK įtaką menstruaciniam ciklui, tačiau nė viena iš jų nevertino netekto kraujo kiekio menstruacijų

metu ir gimdos kaklelio gleivių pokyčių. Tikslas šios retrospektyvinės kohortinės analizės nustatyti menstruacinio 

ciklo nutraukus OK ţymenis. 

Metodai: Surinktos dvi grupės moterų, kurios kasdien stebėjo ir ţymėjo menstruacinio ciklo pokyčius, vieną grupę

sudarė 70 moterų, neseniai nutraukusių OK vartojimą, kitą – panašaus amţiaus ir charakteristikų 70 moterų grupė,

kurios nevartojo OK maţiausiai 1m. Tirta ciklo trukmė, liuteininės fazės trukmė, apskaičiuojant ją pagal ovuliacijos

dieną, mėnesinių trukmė ir gleivių balai. Skirtumai tarp šių grupių palyginti statistine  analize. 

Rezultatai: Neseniai vartojusios OK moterys turėjo statistiškai patikimai maţesius gleivių balus pirmo ir antro ciklo

metu. Taip pat, jos turėjo vėlesnę ovuliacijos dieną 2 cikle ir maţiau gausias mėnesines pirmus keturis mėnesius

(statistiškai patikimi duomenys). Susumavus visus rodiklius, analizuoti duomenys skyrėsi per pirmus šešis mėnesius. 

Išvados: Menstruacinio ciklo ţymenys skiriasi maţiausiai du ciklus, nutraukus OK, tai gali paaiškinti laikiną

vaisingumo sumaţėjimą, susijusį su neseniai vartotais OK.
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5. Iš universitetų į vidurines 

mokyklas

Analizė esamos seksualumo ir ţmogaus reprodukcinės 

sveikatos situacijos mokyklos vadovėliuose Ispanijoje

Santrauka: Stebimas lytiniu keliu plintančių infekcijų bei nėštumų paauglių tarpe didėjantis

paplitimas. Taip pat pastebėtas maţėjantis jaunuolių vidutinis amţius pirmųjų lytinių 

santykių metu. Seksualinio lavinimo programos mokyklose turi  didelę įtaką šioms

problemoms spręsti. Šios studijos tikslas išanalizuoti vadovėlių turinį apie seksualumą ir 

reprodukcinę ţmogaus sveikatą siekiant įvertinti, kaip šie vadovėliai prisideda prie 

Sveiko reprodukcinio gyvenimo būdo populiarinimo, vengiant rizikingo elgesio tarp paauglių.



 

Skyrius “Seksualumas, gyvybė ir sveikata” biologijos vadovėlyje

(12-13m. moksleiviams)

CD de
Recursos

www.educarhoy.org



El Congo
Prancūsų k.

Argentina
Moksleivio knyga
Tėvų ir mokytojo 
knyga

México 

www.educarhoy.org





FERTILITY SIGNS IN 

THE WOMAN

Moters ciklas yra nuostabus ir stebinantis

procesas, kuris paruošia moters kūną

motinos tapimu.

Moteris gali lengvai išmokti nustatyti

kūno vaisingumo ţenklus.



www.educarhoy.org

Vadovėlio pratimai



Šeima, auklėjimas ir visuomenė

Šeima perţengia vien santykius tarp skirtingų šeimos narių ribas ir tampa

centriniu vystymosi elementu, kadangi ji yra svarbiausias ţmogiškumo ir

visuomenės elementas. Tai svarbiausia auklėjimo vieta, pirma ir nepakeičiama 

taikos auklėjimo erdvė ir pirmoji vieta, kur praktikuojamas vieningumas.

Atsiţvelgiant į šią svarbą, universitetas skiria erdvę šeimos tyrinėjimams.



Ţmogaus emocionalumo ir seksualumo ugdymas

Subprojektai

Tiriamasis projektas įtraukia keturis subprojektus su ilgalaikiais

ir trumpalaikiais tikslais. Subprojektai įtraukia jau nuveiktus darbus

bei inicijuoja naujų projektų įgyvendinimą. 

Trys iš jų įtraukia epidemiologinius tyrimus, įskaitant ir naujų 

duomenų rinkimą ir analizę, ir visuose subprojektuose yra 

numatyta mokomosios medţiagos kūrimas ir gamyba (popieriniu ir 

skaitmeniniu formatu) siekiant pagerinti jaunų ţmonių seksualinį 

ugdymą. 

1. Subprojektas: Ugdymo gairės tėvams

2. Subprojektas: Mokymo šaltiniai dėstytojams

3. Subprojektas: Mokyklų seksualinio ugdymo programų

efektyvumo kokybės vertinimas 

4. Subprojektas: Ugdymo socialinės aplinkos forma
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6. Išvados

• Mokyti apie vaisingumą ir NŠP yra 

įmanoma ir priimtina universitetuose

• Yra didelis susidomėjimas tarp studentų

• Universitetinė aplinka yra naudinga: 

 Padidinti supratimą apie NŠP kaip realią ir 

šiuolaikinę alternatyvą.

 Pagerinti NŠP mokslinį lygį ir jo priimtinumą, 

specifiškumą moksliniuosėse konferencijose.

 Pagerinti NŠP paslaugų teikimą ir paramą.



AČIŪ UŢ JŪSŲ DĖMESĮ

Prevencinės medicinos ir visuomenės 
sveikatos mokslų daktarė Cristina 
Lopez-del Burgo

cldelburgo@unav.es


