Liga pár páru vychází z vize mateřské organizace The
Couple to Couple League International, kterou ve spolupráci s gynekologem MUDr. Konaldem Premem založili v roce 1971 John a Sheila Kippleyovi v USA. Vznik
LPP je odpovědí na výzvu papeže Pavla VI., formulovanou v encyklice Humanae vitae.
Cílem LPP je podporovat rodinu, pomáhat budovat manželské vztahy za pomoci přirozeného přístupu
k plánování rodiny a šířit zdravý životní styl mezi mladými lidmi. Název organizace ukazuje na základní filosofii, že vyškolené manželské páry předávají své vědomosti a zkušenosti dalším párům.
Lektoři LPP jsou dobrovolníci a kurzy jsou zdarma,
jsme ale vděčni za příspěvek na naši práci. Prostředky na
svou činnost, tisk materiálů a školení nových lektorů získáváme z darů.

Kurzy STM
Kurzy se skládají ze čtyř setkání po 2½ hodinách, většinou v měsíčních intervalech. Účastníci se seznámí s fyziologií ženské plodnosti, naučí se pozorovat a hodnotit
příznaky plodnosti a určovat plodná a neplodná období v pravidelných i nepravidelných cyklech. Najdou pomoc k docílení těhotenství i informace o ekologickém
kojení a návratu plodnosti po porodu.
Nedílnou součástí kurzů jsou také bioetické otázky
související s odpovědným rodičovstvím (antikoncepční
metody, reprodukční technologie) a etické aspekty přirozených metod. LPP vychází z biblického pohledu na
člověka a učení církve, především Pavla VI. (Humanae vitae) a Jana Pavla II. (Familiaris consortio, Evangelium vitae,
Teologie těla,…).
Lektoři LPP jsou ochotni přijet a vést kurz, kdekoli se
přihlásí alespoň tři páry. V místě svého bydliště se mohou po domluvě věnovat i jednotlivým párům.
Jak mohu pomoci zlepšit informovanost o STM?
r pozváním lektorů LPP na přednášku nebo kurz STM
r šířením letáků a informačních materiálů
r finančním darem na podporu činnosti LPP
r vyškolením se na lektorský pár LPP

Liga pár páru
r respektuje skutečnost, že člověk vzniká v okamžiku
početí, tj. v okamžiku splynutí mužské a ženské pohlavní
buňky a od této chvíle má právo na život;
r považuje rodinu, založenou na manželství muže
a ženy, kteří s láskou přijímají děti jako dar, za nenahraditelnou hodnotu, školu lidství a vzájemné lásky a úcty.
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r kurzy symptotermální metody
r pomoc při hodnocení STM záznamů
r individuální poradenství v oblasti odpovědného rodičovství a manželské etiky
r letáky, literaturu a materiály související s STM
r zapojení do příprav na manželství
r přednášky pro mladé, biřmovance, snoubence, manželské páry, společenství, farnosti,…
r školení nových lektorů
r pomoc při budování zdravých manželských vztahů
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… pro ty, kdo chtějí porozumět
své plodnosti a vědomě se podílet
na jejím naplnění

Porozumět řeči svého těla

Jaké jsou přínosy STM?

Nejčastější mýty o STM

Lékařská věda ukázala, že žena má v menstruačním cyklu
plodná a neplodná období a jen v plodném období mohou spolu muž a žena počít dítě. Jednou z možností, jak
zákonitostem společné plodnosti porozumět, je symptotermální metoda.

r žena se naučí rozumět svému menstruačnímu cyklu
r některé pozorované skutečnosti mohou upozornit
na zdravotní problém, který je dobré konzultovat s lékařem nebo mohou pomoci objasnit příčiny, kvůli kterým
se nedaří otěhotnět
r společná účast na kurzu pomáhá mužům převzít jejich díl odpovědnosti – plodnost není „problémem“ ženy,
ale společným darem a společnou odpovědností
r o tom, zda došlo k početí, informuje teplotní křivka
ženu dříve a spolehlivěji než těhotenský test
r STM umožňuje velmi přesné určení předpokládaného data porodu
r STM nemá žádné vedlejší účinky na zdraví
r STM usnadňuje manželskou komunikaci o intimním
životě a plodnosti
r STM vede ke vzájemné úctě mezi manžely

Je to vlastně kalendářní metoda, která je nespolehlivá.
STM není kalendářní metoda, která používá fixní výpočet stejný pro každý cyklus. STM vychází z pozorování aktuálního cyklu a reaguje tak na každou nepravidelnost. Při předcházení těhotenství prokázala efektivnost 99,6 % při správném používání (Frank-Herrmann et
al. 2007). Pomáhá stanovit, zda jsou konkrétní dny cyklu neplodné či potenciálně plodné. Záleží na rozhodnutí
manželů, jak s touto informací nakládají.

Co je symptotermální metoda (STM)?
STM patří k metodám obecně označovaným jako přirozené plánování rodičovství (PPR). Tyto metody stojí na
vědeckých poznatcích a definuje je i Světová zdravotnická organizace:
„Přirozené plánování rodičovství je termín používaný
k označení takových metod plánování a předcházení těhotenství, které se opírají o pozorování přirozeně se vyskytujících známek plodných a neplodných období v průběhu
menstruačního cyklu. Zábrany početí se dosahuje pohlavní zdrženlivostí v plodném období.“
STM je efektivní a nenáročný systém pozorování
a hodnocení těchto příznaků: hlenu děložního hrdla,
bazální teploty, případně také změn na děložním čípku. Změny hlenu a děložního čípku jsou závislé na měnící se hladině hormonů estrogenů, dominantních v průběhu dozrávání vajíčka a změna bazální teploty reaguje
na zvýšenou hladinu hormonu progesteronu, který dominuje po ovulaci v důsledku činnosti žlutého tělíska.
Komu tyto znalosti mohou pomoci?
r párům, které předcházejí početí
r párům, kterým se otěhotnět nedaří
r lékařům, protože STM je skvělou diagnostickou metodou
r všem, kteří se chtějí orientovat v tom, co se odehrává během menstruačního cyklu a porozumět zákonitostem lidské plodnosti

Je možné využívat STM také v období po porodu?
Nejlepší způsob péče o novorozence je kojení. Matka, která kojí, se bude chtít vyhýbat užívání jakýchkoliv
umělých látek, tedy i hormonálních, a STM je pro ni ideálním řešením. Kojí-li ekologicky (podle principu: matka a dítě jsou stále spolu a frekvenci výlučného kojení
určuje dítě), bude mít s velkou pravděpodobností prodlouženou neplodnost po porodu. Návrat plodnosti
mohou manželé hodnotit podle standardních symptotermálních pravidel.
Jak se naučit STM?
Nejefektivnějším způsobem, jak se STM naučit, je účast
na kurzu. Doporučujeme účast obou manželů nebo
snoubenců. Základní informace je možné získat i studiem učebnice. V začátcích používání metody a při složitějších záznamech je vhodné využít poradenství.

Pravidla jsou složitá a fungují jen pro ideální situace.
Pravidla jsou podobně složitá jako čtení, psaní, nebo
trojčlenka. Je potřeba se je naučit a vyžadují cvik, aby je
člověk používal s jistotou. STM lze praktikovat i ve složitých situacích: při velmi vážném důvodu neotěhotnět,
při nepravidelných cyklech, práci na směny nebo pokud
maminka často v noci vstává k malému dítěti. V těchto situacích nebo v případě nejistoty je vhodné využít poradenství.
STM je nepřirozená, je to vlastně druh antikoncepce.
STM není metoda antikoncepční, ale abstinenční. Pouze umožňuje rozpoznávat plodná a neplodná
období, která jsou přirozenou součástí lidské plodnosti. Na základě této vědomosti se manželé rozhodují mít nebo nemít pohlavní styk. Na rozdíl od antikoncepce nijak nenarušuje plodivý aspekt manželského aktu
a může být velkou pomocí při otěhotnění.
Některé páry považují za nepřirozenou zdrženlivost,
která je při předcházení těhotenství potřebná. Zdrženlivost může být náročná. Je ale dobré si uvědomit, že pouze schopnost sebeovládání nám dává možnost dělat skutečně svobodná rozhodnutí. Zvládat svoji sexuální touhu
není projevem slabosti ale síly. Díky zdrženlivosti v plodném období se mohou manželé učit, že existuje mnoho
dalších způsobů, jak dát najevo partnerovi lásku…

