
ROZPOZNAWANIE PŁODNOŚCI 
w trosce 

o ZDROWIE PROKREACYJNE

jeśli chcesz  
monitorować swoją płodność w celu uzyskania 

poczęcia dziecka lub uniknięcia poczęcia 
bez stosowania  antykoncepcji 

  

poznaj  
metodę rozpoznawania płodności 

(objawowo-termiczną podwójnego sprawdzenia) 
oraz prozdrowotny, ekologiczny  

styl życia z płodnością! 
 

skorzystaj  
z pomocy nauczyciela 

metody rozpoznawania płodności

Porozmawiajmy
o zdrowiu prokreacyjnym!

Znasz i stosujesz metodę rozpoznawania 
płodności podwójnego sprawdzenia? 
 
Potrzebujesz pomocy w interpretacjiobjawów 
płodności w obserwowanym cyklu? 
 
Chcesz porozmawiać o trudnościach jakich 
doświadczasz w obserwacji cyklu? 
 
Chcesz skorzystać z pomocy dyplomowanego 
nauczyciela metody? 
 
Mimo starań macie trudności z uzyskaniem 
poczęcia dziecka?

otrzymasz fachową  
odpowiednią dla Ciebie 
pomoc nauczyciela metody

wejdź na stronę:
pogaduchyozdrowiu.psnnpr.com

napisz: 
poradniaonline@psnnpr.com

Niepokoisz się
czy Twoje cykle są prawidłowe?
czy jesteś zdrowa?

Obserwując objawy płodności 
w cyklu miesiączkowym możesz 
dostrzec zaburzenia zdrowia 
prokreacyjnego. 
Twój lekarz będzie mógł 
prowadzić diagnostykę i leczenie 
oparte o zapis obserwacji cyklu.



DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
RZĄDOWY PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Aktywni w sieci nauczyciele metod rozpoznawania płodności
 dofinansowanie: 239 590,00 zł  całowita wartość: 239 590,00 zł
Krótki opis zadania:
Celem projektu „Aktywni w sieci Nauczyciele Metod Rozpoznawania Płodności” jest zaktywizowanie Nauczycieli zrzeszonych w Polskim Sto-
warzyszeniu Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny do udzielania porad przez sieć internetową. Odbiorcami tych porad będą wszystkie 
zainteresowane osoby (kobiety, pary, małżeństwa) na terenie całej Polski.
Projekt przebiega w trzech etapach: • wypracowanie narzędzi pomocnych do udzielania porad online (strona Panel Doradcy, aplikacja Karta Cy-
klu); • zaktywizowanie i przeszkolenie grupy 60 nauczycieli NMRP w formie webinarów oraz warsztatów z zakresu nabycia kompetencji miękkich, 
koniecznej wiedzy prawniczej oraz umiejętności informatycznych koniecznych w kontakcie internetowym ; • uruchomienie dyżurów poradni 
online i przeprowadzenie kampanii „Porozmawiajmy o zdrowiu prokreacyjnym”. 

PSNNPR 
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli 
Naturalnego Planowania Rodziny

kształci dyplomowanych Nauczycieli metody 
rozpoznawania płodności objawowo-termicznej 
podwójnego sprawdzenia

publikuje materiały edukacyjne dostępne przez 
stronę www.psnnpr.com

prowadzi kursy dla użytkowników metody 
rozpoznawania płodności:

• w cyklach typowych
• w okresie po porodzie 
• w okresie poprzedzającym menopauzę  

dostępne na stronie www.psnnpr.com

prowadzi indywidualne poradnictwo online 
w zakresie rozpoznawania płodności:
pogaduchyozdrowiu.psnnpr.com

Metody Rozpoznawania Płodności
polegają na obserwacji i interpretacji objawów 

płodności w cyklu miesiączkowym

umożliwiają wyznaczenie czasu fizjologicznej płodności 
i niepłodności w cyklu miesiączkowym

skuteczne dla osiągnięcia poczęcia dziecka lub 
odkładania poczęcia

łatwe w stosowaniu bez żadnych skutków ubocznych

umożliwiają monitorowanie 
zdrowia prokreacyjnego kobiety

oparte na badaniach naukowych

możliwe do stosowania na każdym etapie życia kobiety:
w typowych cyklach

w okresie po porodzie lub
w okresie poprzedzającym menopauzę

APLIKACJA INTERNETOWA 
NOTATNIK CYKLU

dzięki aplikacji możesz:

zanotować codzienne obserwacje objawów 
płodności (bez konieczności dostępu do internetu)

przesłać je dyplomowanemu nauczycielowi 
metody rozpoznawania płodności pracującemu 

w poradni online Stowarzyszenia i uzyskać pomoc 
w interpretacji swojego cyklu

wygodnie gromadzić swoje kolejne 
obserwowane cykle

notatnik.cyklu.psnnpr.com


