
ANTYKONCEPCJA 
(konferencja) 

 
Definicja 

Anty – przeciw 
Conceptio – pocz�cie 
 
Antykoncepcja jest to wi�c uniemo�liwienie pocz�cia nowego �ycia, przy pomocy sposobów, 
które w czasie współ�ycia nie dopuszczaj� do poł�czenia si� komórek rozrodczych, 
wzgl�dnie je niszcz�. 
Inny rodzaj antykoncepcji powoduje nieprawidłowe działanie hormonów w miesi�czkowym 
cyklu kobiety. 
 

Metody antykoncepcyjne i ich skutki 
�rodki antykoncepcyjne s� technicznymi narz�dziami (farmakologicznymi, mechanicznymi 
lub chemicznymi), staraj�cymi si� usun�� płodno��. Słu�� do tego, aby akt seksualny mógł 
si� odby� nie poci�gaj�c za sob� przypuszczalnego pocz�cia. 
Wyró�niamy nast�puj�ce metody antykoncepcyjne: 

1. Sterylizacja – jest ona zabiegiem chirurgicznym, który czyni kobiet� lub m��czyzn� 
niezdolnym do przekazywania �ycia. Zabieg ten pozbawia człowieka pełnego 
zdrowia, niesie za sob� ryzyko powikła� a tak�e �mier�. Zabieg ten czyni człowieka 
niepłodnym na całe �ycie i jest nieodwracalny. 

2. Stosunek przerywany – prowadzi on do znerwicowania na skutek l�ku o pocz�cie. U 
kobiety mo�e prowadzi� do zmian chorobowych narz�du rodnego. U m��czyzny mo�e 
doprowadzi� do impotencji. 

3. �rodki antykoncepcyjne – dzielimy je na: 
a) mechaniczne 
b) chemiczne 
c) hormonalne. 

�rodki mechaniczne: 
- u�ywane s� przez m��czyzn� i przez kobiet�, stanowi� one zapor� dla 

plemników, nie dopuszczaj�, aby przenikn�ły one w gł�b narz�du 
rodnego (np. kapturek, kr��ek, prezerwatywa), 

- zgodnie z opini� lekarzy nie ma takiego �rodka mechanicznego 
wprowadzanego do organizmu kobiety, który nie wywoływałby u 
niej stanu zapalnego, stany te mog� powodowa� powa�ne schorzenia, 
a nawet konieczno�� operacji. 

�rodki chemiczne: 
- zawieraj� substancje plemnikobójcze (np. pasty, galaretki, �rodki pieni�ce),  
- powoduj� miejscowe stany zapalne i reakcje alergiczne, mog� te� uszkodzi� 

inne komórki np. komórki jajowe lub macicy, poniewa� pozostaj� przez wiele 
dni w drogach rodnych kobiety i przyległych tkankach, 

- wywołuj� te� wady rozwojowe u dzieci matek stosuj�cych �rodki 
plemnikobójcze (deformacja szkieletu, zaburzenia neurologiczne układu 
kr��enia, układu pokarmowego, mongolizm, deformacj� ko�czyn czy zło�liwe 
guzy mózgu). 



�rodki hormonalne: 
- blokuj� w przysadce mózgowej wydalanie hormonów odpowiedzialnych za 

jajeczkowanie, 
- ingeruj� nie tylko w stan narz�dów rodnych kobiety, ale równie� w całokształt 

funkcji organizmu, 
- działania niepo��dane przy stosowaniu doustnych leków antykoncepcyjnych: 

stany skrzepowo – zatorowe, uszkodzenia w�troby, zaburzenia w 
miesi�czkowaniu, zaburzenia emocjonalne. 

 
 
 

�rodki wczesnoporonne (abortywne) i ich skutki 
Czasami bł�dnie zaliczane s� do �rodków antykoncepcyjnych. Nie przeszkadzaj� we 
współ�yciu ani w zespoleniu si� rozrodczych komórek rodzicielskich. Uniemo�liwiaj� dalszy 
rozwój zarodka powoduj�ce wczesne poronienie, �mier� pocz�tego, rozwijaj�cego si� 
dziecka. 
Do �rodków wczesnoporonnych zaliczamy: 

1. Spirale (wkładki) wewn�trzmaciczne – spirala jest typowym narz�dziem słu��cym do 
przerwania ci��y we wczesnym stadium rozwoju dziecka; działanie wkładki polega na 
ci�głym uszkadzaniu błony �luzowej macicy; inne działanie wkładki polega na 
przyspieszeniu przesuwania si� zarodka z miejsca zapłodnienia do macicy, 
prawidłowo powinien znale�� si� tam po 6-7 dniach, je�eli znajdzie si� tam wcze�niej 
– zagnie�d�enie si�, w jeszcze nieprzygotowanym miejscu, jest niemo�liwe – wi�c 
zostaje skazany na �mier�; spowiednik nie mo�e da� rozgrzeszenia kobiecie nosz�cej 
wkładk� wewn�trzmaciczn�, dopóki wkładka nie zostanie usuni�ta. 

2. Pigułki hormonalne o działaniu abortywnym – w skład tabletek o działaniu poronnym 
wchodz� syntetyczne hormony płciowe w zmniejszonych ilo�ciach, ale w takich 
porcjach, �e hamuj� prawidłowy rozwój błony �luzowej macicy; zarodek nie mo�e 
zagnie�dzi� si� i rozwija� w uszkodzonej �luzówce macicy, i dlatego ginie; 
produkowane s� równie� tabletki, których działanie sprawia, i� po zapłodnieniu 
niemal od razu wszczynaj� akcj� porodow�, na skutek skurczów macicy pocz�te �ycie 
jest wydalane i niszczone. 

 
Konsekwencje stosowania �rodków antykoncepcyjnych 

1. Mog� powa�nie zaszkodzi� zdrowiu. 
2. Skłaniaj� mał�onków do przywi�zywania wi�kszej wagi do ilo�ci aktów seksualnych, 

a nie do ich jako�ci. 
3. Kształtuj� w partnerach psychologi� posiadania (ka�de z nich pragnie posiada� ciało 

drugiego, aby odczuwa� egoistyczn� rozkosz (konsumizm seksualny)). 
4. Mał�onkowie zamykaj� si� na �ycie, które jest podstawowym darem, najwi�kszym, 

jaki mo�na da� własnym dzieciom. 
5. Nie maj� oni w poszanowaniu jednocze�nie procesu aktu seksualnego (stosunek 

przerywany) oraz bezpo�redniego zwi�zku ciał (prezerwatywy). 
6. Przyzwyczajenie mał�onków do zwracania wi�kszej uwagi na egoistyczne pragnienie 

ni� na dar z siebie oraz przyj�cie mał�onka. 
7. Praktykowanie wzajemnej masturbacji. 

 



Dlaczego Ko�ciół sprzeciwia si� antykoncepcji? 
1) Antykoncepcja jest wyrazem braku szacunku dla tajemnicy �ycia i płodno�ci. 

Płodno�� uwa�a si� za wroga, przed którym trzeba si� broni� i mie� si� na baczno�ci. 
2) Antykoncepcja sprzeciwia si� ustanowionym przez Boga prawom natury. Dawc� 
�ycia jest Bóg. Rodzice s� bezpo�rednimi współpracownikami Stwórcy w dziele 
stworzenia nowego człowieka. Dawc� �ycia jest jednak sam Bóg, który obdarowuje 
dziecko dusz� nie�mierteln�. Akt mał�e�ski z zastosowaniem antykoncepcji jest 
samowolnym działaniem wbrew prawu Bo�emu. 

3) Pan Bóg jest Panem �ycia i dawc� �ycia, a rodzice s� współpracownikami. Przez 
stosowanie antykoncepcji porz�dek zostaje odwrócony. Partnerzy stawiaj� siebie w 
roli Pana Boga – dawcy �ycia. Stosuj�c antykoncepcj� przywłaszczaj� sobie niejako 
kompetencje Pana Boga, uzale�niaj�c wył�cznie od własnej woli ostateczn� decyzj� w 
powołaniu do �ycia ich dziecka. 

4) Stosunek przerywany mo�e doprowadzi� do nerwicy, tym bardziej, �e partnerzy s� 
�wiadomi zawodno�ci tej metody. 

 
 
 

�wiadectwo 
 
„Dziecko, które chciałam usun��, prze�yło”  
Z ostatnich prze�y�, które mo�na by powiedzie� mn� wstrz�sn�ło, był poród kobiety, która 
rodziła czwarte dziecko. Przebiegał całkiem normalnie. Urodziło si� zdrowe, ładne dziecko. 
Był to chłopczyk. Problem zacz�ł si� w momencie rodzenia ło�yska. Nie mogło si� urodzi�. 
Pytamy pacjentk�, czy przy poprzednich ci��ach były problemy z ło�yskiem. Ona odpowiada, 
�e nie było �adnych problemów. Wi�c pytamy, czy kiedykolwiek usuwała ju� ci���. 
Pacjentka po chwili przerwy odpowiada: usuwałam t� ci���. Jak to pani usuwała? No bo 
akurat tak si� zdarzyło, �e kiedy stwierdziłam, �e jestem w ci��y, w domu zacz�ły si� 
problemy. M�� zacz�ł nadu�ywa� alkoholu, ja miałam ze sob� mas� problemów i 
zdecydowałam si� na bardzo drastyczn� metod�. Chciałam pozby� si� dziecka. Poszłam 
usun�� ci���. Prze�yłam to strasznie, ale po dwóch miesi�cach poczułam ruchy. Byłam 
zszokowana, a zarazem pewna, �e to jest to dziecko, które miało �y�. Czułam si� po cz��ci 
usprawiedliwiona i bardzo si� cieszyłam, �e jednak dziecko si� urodzi. Bałam si� przez cały 
czas o to, jakie b�dzie. Teraz – stwierdziła – ju� mi zupełnie nie zale�y, co si� ze mn� b�dzie 
działo, czy b�d� problemy z ło�yskiem, czy nie, byle ono było całe i zdrowe. 

(Anna – poło�na) 
 
 
„Przez działanie antykoncepcyjne mał�onkowie uwa�aj� si� nie za współtwórców ze 
Stwórcz� moc� Bo��, lecz sami za ostateczn� instancj� ludzkiego �ycia. Tak poj�ta 
antykoncepcja musi by� obiektywnie os�dzona, jako z gruntu niedozwolona, do tego 
stopnia, i� nigdy nie da si� jej �adnymi racjami usprawiedliwi�”. 

(Ojciec �wi�ty Jan Paweł II) 

 
 
 
 
 



STEROWANIE PŁODNO �CI� – ANTYKONCEPCJA 
(spotkanie w grupie) 

 
Tre��: 
Metody i �rodki antykoncepcyjne: ró�nice w działaniu, ich wpływ na zdrowie i psychik� 
kobiety. 
Cele: 
Po przeprowadzonym spotkaniu uczestnik powinien: 

- zna� działanie �rodków antykoncepcyjnych i skutki uboczne ich stosowania, 
- chcie� by� odpowiedzialny za swoje działania seksualne, �ywi� szacunek dla �ycia. 

�rodki dydaktyczne: 
Po dwie karteczki samoprzylepne dla ka�dego uczestnika oraz jedna karteczka zwykła, tablica 
anatomiczna przedstawiaj�ca schemat narz�du rozrodczego kobiety oraz „Mechanizmy 
działania �rodków antykoncepcyjnych”, ulotki ró�nych �rodków antykoncepcyjnych. 

 
PRZEBIEG SPOTKANIA 
 
1. Animator zadaje pytanie: Co to jest antykoncepcja? Uczestnicy swoje wypowiedzi zapisuj� 
na kartkach, które wrzucaj� do koszyczka. Niektóre z nich animator odczytuje i wyja�nia: 
Wyraz antykoncepcja ma �ródło w j�zyku greckim i łaci�skim i oznacza: greckie anti – 
przeciw (przeciwie�stwo, zwalczanie czego�) oraz łaci�skie concepcio – pocz�cie. Słowo to 
oznacza wi�c zamierzone działanie przeciw pocz�ciu. Współ�ycie seksualne, b�d�c 
szczytowym momentem okazywania sobie miło�ci, z punktu widzenia biologii ma na celu 
przekazywanie �ycia. Cz��� par, chc�c unikn�� pocz�cia dziecka, przed lub podczas 
współ�ycia stosuje �rodki antykoncepcyjne. Ingeruj� one w naturalny rytm płodno�ci. 
 
2. Animator poleca wykonanie nast�puj�cego zadania: 
Ustalcie 3 najwa�niejsze kryteria, jakie waszym zdaniem powinien spełnia� �rodek 
antykoncepcyjny. 
Animator spisuje na arkuszu zgłoszone pomysły (je�li niektóre kryteria si� powtarzaj�, to 
zaznacza „+” przy danym sformułowaniu). 
Kryteria zgłaszane przez uczestników to: 

- du�a skuteczno��, 
- nieszkodliwo�� dla zdrowia, 
- łatwo�� w stosowaniu, 
- przyst�pna cena. 

Nast�pnie animator poleca: 
Przeanalizujmy teraz – maj�c na uwadze podane przez was kryteria, jakie powinny spełnia� 
�rodki antykoncepcyjne – mechanizmy ich działania i skutki uboczne najbardziej znanych: 

- tabletki hormonalnej, 
- prezerwatywy, 
- �rodków plemnikobójczych (chemicznych). 

 



3. Animator pokazuje plansz�: 
 

Mechanizmy działania najbardziej znanych �rodków antykoncepcyjnych 
�rodki hormonalne 
(doustna pigułka hormonalna) 

- powoduj� zaburzenia czynno�ci jajników 
(hamowanie owulacji) 
- zmiany w �luzie szyjkowym 
- zmiany w �luzówce macicy 
(uniemo�liwiaj� zagnie�d�enie si� pocz�tego dziecka) 

�rodki barierowe (np. prezerwatywa) -stwarzaj� mechaniczn� przeszkod� dla plemników 
�rodki plemnikobójcze - niszcz� plemniki 

 
Animator wyja�nia: 

Skuteczno�� hormonalnych tabletek (nazywanych potocznie pigułkami) jest wysoka, 
bo si�ga ok. 98 %. Najbardziej popularna tabletka hormonalna zawiera estrogen i progesteron 
– syntetyczne hormony podobne do wydzielanych przez jajnik w czasie cyklu 
miesi�czkowego. Jej działanie polega m.in. na zakłóceniu naturalnego cyklu kobiety. Blokuje 
ona wydzielanie hormonów produkowanych przez przysadk� mózgow�, stymuluj�cych 
okre�lone procesy w jajnikach, polegaj�ce na dojrzewaniu komórki jajowej, jajeczkowaniu i 
czynno�ci ciałka �ółtego. 
Tabletka hormonalna ma 4 kierunki działania: 

- blokuje poprzez przysadk� jajeczkowanie, 
- zag�szcza �luz szyjkowy, który staje si� nieprzepuszczalny dla plemników, 
- zwalnia przesuwanie si� zarodka ludzkiego w kierunku macicy, 
- powoduje zmiany w błonie �luzowej macicy uniemo�liwiaj�ce zagnie�d�enie si� 

zarodka ludzkiego. 
Działania antykoncepcyjne wykazuj� tylko 1 i 2 kierunek. 3 i 4 powoduj� obumarcie zarodka. 
Tabletki najnowszej generacji zawieraj� bardzo mał� ilo�� hormonów, dlatego prawie 
wył�cznie działaj� w dwóch ostatnich wymienionych kierunkach. S� równie� tabletki 
zawieraj�ce tylko 1 hormon – syntetyczny progesteron. Nazywa si� je minipigułkami. 
Zmieniaj� one wy�ciółk� macicy, przeciwdziałaj� zagnie�d�eniu si� pocz�tego dziecka w 
macicy, uniemo�liwiaj�c jego rozwój. 
Tabletki hormonalne maj� szkodliwy wpływ na zdrowie kobiety, np. mog� przyczyni� si� do 
powikła� zatorowo-zakrzepowych (pod wpływem syntetycznych hormonów mog� tworzy� 
si� zakrzepy zagra�aj�ce �yciu). 
Nast�pnie animator odczytuje ostrze�enie producenta �rodka hormonalnego o nazwie Cilest: 
U�ywanie doustnych �rodków antykoncepcyjnych jest zwi�zane ze wzrostem ryzyka 
ci��kich chorób, takich jak: zmiany zakrzepowo-zatorowe, zawał serca czy udar. 
Tymczasem prawda o skutkach stosowania tabletek hormonalnych jest taka, �e obok tych 
wymienionych mog� jeszcze wyst�pi� inne powikłania. 
Konsekwencj� stosowania antykoncepcji mog� by� równie� choroby w�troby, otyło��, 
niepłodno��, choroby nowotworowe łagodne i zło�liwe, zaburzenia rozwoju 
psychoseksualnego, wtórna niepłodno��, wi�ksza podatno�� na infekcje oraz zaburzenia 
psychiczne – depresja, ozi�bło��. 

Kolejnym �rodkiem jest prezerwatywa. Jest to �rodek antykoncepcyjny �rednio 
skuteczny. Powodem zawodno�ci jest to, �e prezerwatywa czasem ze�lizguje si� – ze wzgl�du 
na specyficzne wła�ciwo�ci spermy. Guma lateksowa, z której wykonana jest prezerwatywa, 
ma mikropory, przez które mo�e przenikn�� plemnik. Powoduje uczulenia. 
 �rodki chemiczne w postaci globulek, past, kremów, u�ywane dopochwowo, s� mało 
skuteczne. Ich działanie w zało�eniu polega na zabiciu plemników, co w rzeczywisto�ci nie 
zawsze ma miejsce.  



Zdarza si�, �e plemnik nie zostaje całkowicie zniszczony, a jedynie uszkodzony. Taki 
plemnik mo�e zapłodni� komórk� jajow�, skutkiem czego mo�e urodzi� si� dziecko z wadami 
rozwojowymi. 
 Nale�y wspomnie� o jeszcze jednym �rodku, bardzo popularnym, zwanym tak�e 
�rodkiem antykoncepcyjnym, którego działanie jednak nie jest antykoncepcyjne, bo nie 
zapobiega pocz�ciu, lecz utrudnia zagnie�d�enie si� i rozwój dziecka w błonie �luzowej 
macicy. Jest to wkładka wewn�trzmaciczna, inaczej nazywana spiral�. Jej obecno�� w jamie 
macicy wywołuje stan zapalny błony �luzowej macicy. Doprowadza do licznych wybrocze� z 
niej i uniemo�liwia dalszy rozwój dziecka.  
 
4. Animator przypomina definicj� antykoncepcji i zadaje pytanie: 
A co si� stanie z dzieckiem, je�li zostanie pocz�te mimo zastosowania �rodka 
antykoncepcyjnego? 
Prosz�, aby�cie wszyscy wypowiedzieli si� na ten temat. 
Animator podsumowuje ró�ne rozwi�zania. Je�li jednym z rozwi�za� jest aborcja, animator 
dodaje, �e wbrew oczekiwaniom, swobodny dost�p do �rodków antykoncepcyjnych nie 
zmniejsza liczby aborcji. 
 
5. Animator rozdaje ka�demu uczestnikowi po 2 samoprzylepne kartki i mówi: 
Odwołuj�c si� do informacji, które zdobyli�cie na dzisiejszym spotkaniu, wpiszcie na 
kartkach argumenty „za” i „przeciw” antykoncepcji. Kartki te przypniemy do planszy i potem 
odczytamy. 

 
Argumenty 

za antykoncepcj�       przeciw antykoncepcji 
 
 
 
 
 
 
 
Uczestnicy podchodz� do planszy i przylepiaj� karteczki w odpowiednim miejscu. 
Animator na zako�czenie przytacza słowa ameryka�skiego lekarza Johna Kippleya: 
 

Człowiek powinien rozwi�zywa� problemy �ycia w sposób, który nie niszczy 
autentycznych warto�ci ludzkich. 

John Kippley 

 
 


