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Temat: Metody naturalnego planowania rodziny 

 

 Wymagają powstrzymywania się od stosunków pochwowych 

lub stosowania innej metody 

zabezpieczającej przed ciążą przez około 9-12 dni w miesiącu. 

Wyznacza się je na podstawie 

obserwacji okresu płodnego w cyklu miesięcznym kobiety. Istnieją 

następujące metody planowania 

rodziny: 

1) Kalendarzyk małżeński – na podstawie obserwacji długości 

cyklu miesięcznego wyznacza się dni 

płodne. 

Należy pamiętać, że: 

- Jajeczkowanie następuje na 14 (+/-2) dni przed spodziewaną 

miesiączką. 

- Plemniki w sprzyjającym środowisku, jakim jest pochwa, są 

zdolne do przeżycia około 48-72 godzin. 

- Komórka jajowa żyje około 24-48 godzin po owulacji. 

2) Metoda termiczna – polega na sprawdzaniu temperatury, 

zaraz po obudzeniu się rano, najlepiej 

przed wstaniem z łóżka, przed posiłkiem. Temperaturę mierzy się 

przez 5 minut w jamie ustnej, 

pochwie lub odbytnicy. Przed owulacją temperatura ciała 

nieznacznie spada, zaś w okresie owulacji 

podwyższa się i pozostaje na podwyższonym poziomie aż do 

krwawienia. 



3) Metoda objawowa – polega na obserwacji śluzu. W okresie 

płodnym jest on śliski, przezroczysty, 

szklisty i ciągnący się. W okresie niepłodnym ma kolor białawo-

żółty, jest mętny. Niestety można mieć problemy z interpretacją 

objawów. Uwaga – infekcje i grzybice narządów płciowych 

zwiększają ryzyko błędu. 

4) Metoda objawowo-termiczna – jest to połączenie wszystkich 

wyżej wymienionych metod 

(kalendarzyk, śluz, temperatura). Dodatkowo warto zwrócić uwagę 

na objawy sugerujące możliwość 

jajeczkowania, jak np. ból jajników – silny, krótkotrwały ból w 

dole brzucha, poprzedzający na ok. 1-2 

godziny uwolnienie komórki jajowej z jajnika. 

Skuteczność metod naturalnych – nie jest wysoka, najwyższą z 

nich ma metoda objawowo-termiczna 

(75%). 

 

Zalety metod naturalnych: 

 Są całkowicie obojętne dla zdrowia. 

 Są akceptowane przez Kościół katolicki. 

Wady metod naturalnych: 

 Niska skuteczność. 

 Metody te są bardzo podatne na zniekształcenia, ponieważ 

cykl miesięczny może ulegać 

zmianom pod wpływem chorób, wysiłku fizycznego, zmian w 

diecie, stresu, podróży, picia alkoholu i innych czynników.  

 Nie poleca się kobietom, które mają nieregularne cykle, 

zwłaszcza nastolatkom i kobietom w okresie 

okołomenopauzalnym. 

 


