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O raporcie

Polska stoi przed ryzykiem wyludnienia w nast)pnych kilku dekadach. Wed*ug prognoz 
demograficznych GUS w ko+cu !"$",r. populacja Polski osi-gnie '( mln osób, co w po-
równaniu do !"#',r. oznacza zmniejszenie liczby ludno.ci o (,$$ miliona tj. o #!% [#].

Pomimo, /e Polacy /yj- d*u/ej w lepszym zdrowiu, g*ówn- przyczyn- zmniejszenia 
si) populacji jest spadek liczby urodzin. W !"#',r. urodzi*o si) '%" tys. dzieci, w !"'$,r. 
urodzi si) ok. !%" tys., a w !"$",r. ok !$$ tys. dzieci. Dla przypomnienia, w roku #&0',r., 
który by* szczytowym rokiem ostatniego wy/u demograficznego urodzi*o si) ok. %!',tys. 
dzieci. W wyniku tego przewiduje si), /e liczba dzieci i m*odzie/y w wieku " – #0 lat zmniej-
szy si) w !"'$,r. o ponad #,0 mln osób (udzia* dzieci i m*odzie/y w populacji ogó*em wy-
niesie tylko #1,%%) [!].

Z danych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego wynika, /e obecnie problem 
niep*odno.ci dotyka co roku ok. #,$ miliona polskich par. Bior-c pod uwag) zachodz-ce 
zmiany demograficzne, nale/y za*o/y2, /e zjawisko to b)dzie nasila*o si), wp*ywaj-c tym 
samym negatywnie na wspó*czynnik dzietno.ci.

Utrzymywanie si) niekorzystnych zjawisk demograficznych, a zw*aszcza bardzo 
niskiego poziomu p*odno.ci sprawia, /e polityka prorodzinna, w tym walka z wyklucze-
niem spo*ecznym, wynikaj-cym z choroby jak- jest niep*odno.2, powinny stanowi2 jedne 
z g*ównych tematów debaty spo*ecznej w nadchodz-cych latach.

Wykluczenie spo*eczne i nierówno.2 w dost)pie do zdrowia, jakim jest komplekso-
wa opieka (medyczna, psychologiczna i socjalna) nad niep*odnymi parami manifestuje si) 
przede wszystkim podzia*em na biednych i bogatych, na mieszkaj-cych w ma*ych miejsco-
wo.ciach i w miastach, gdzie s- pr)/ne o.rodki terapeutyczne, na pary maj-ce .wiadomo.2 
i wiedz), gdzie uda2 si) po pomoc oraz te, do których informacja o szansach na posiadanie 
dziecka jeszcze nie dotar*a.

Celem niniejszego raportu, opracowanego przez KOALICJ3 NA RZECZ KOM4
PLEKSOWEJ TERAPII NIEP5ODNO6CI, jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na 
konieczno.2 zapewnienia niep*odnym parom równego dost)pu do kompleksowej opieki 
i wsparcia w zakresie terapii niep*odno.ci. Pomoc w tej dziedzinie jest konstytucyjnym 
i moralnym obowi-zkiem Pa+stwa. Niep*odno.2 jest bowiem nie tylko chorob- w wymiarze 
medycznym i psychicznym, ale przede wszystkim problemem spo*ecznym wymagaj-cym 
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kompleksowego rozwi-zania, jako jeden z priorytetów narodowych. Tylko w ten sposób 
b)dziemy w stanie da2 nadziej) Polakom na szcz).liwe rodzicielstwo, a polskiemu spo*e-
cze+stwu nowych obywateli i szans) na przetrwanie.

Raport nie przedstawia gotowych rozwi-za+. Te powinny by2 wypracowane na 
bazie ogólnonarodowej dyskusji wszystkich zainteresowanych stron. Raport pokazuje 
jedynie kierunki racjonalnych zmian, zaprezentowane przez g*ównych interesariuszy 
spo*ecznych – przysz*ych rodziców, lekarzy, psychologów i organizacje pozarz-dowe. 
Proponowane wnioski i rekomendacje s- przyczynkiem do konstruktywnej dyskusji, któ-
rej wynikiem powinno by2 wypracowanie i wdro/enie konkretnych rozwi-za+ – w tym 
przede wszystkim dost)pu w Polsce do kompleksowej opieki wszystkich niep*odnych par 
wyczekuj-cych na urodzenie dziecka .

Pi"miennictwo

 #. Prognoza ludno%ci na lata ()*+ – (),), GUS, Warszawa !"#(,r.

 !. Prognoza ludno%ci Polski na lata ())- – ().,, GUS, Warszawa !""0,r.

O autorach

Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta

Specjalista ginekolog-po*o/nik, endokrynolog, seksuolog. Kierownik Katedry Zdrowia 
Kobiety 6l-skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Dziekan Wydzia*u Nauk 
o Zdrowiu 6UM w Katowicach. Przewodnicz-ca Sekcji Ginekologii Dzieci)cej i Dziewcz)cej 
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Przewodnicz-ca Rady Programowej Fundacji 
MSD dla Zdrowia Kobiet.

Prof. zw. dr hab. Marian Szamatowicz

Polski ginekolog-po*o/nik, profesor nauk medycznych. W #&0% roku wraz z zespo*em 
dokona* pierwszego w Polsce udanego zap*odnienia metod- in vitro. By*y kierownik Kli-
niki Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Bia*ymstoku. Aktywny cz*onek Komitetu 
Bioetyki Polskiej Akademii Nauk.

Dr n. med. Ewa Goncikowska

Lekarz, biolog, specjalista w zakresie ginekologii i po*o/nictwa; zajmuje si) problematyk- 
niep*odno.ci. Cz*onkini Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu oraz Europejskiego 
Towarzystwa Embriologii i Rozrodu Cz*owieka (ESHRE). Od kwietnia !"#! roku zwi-zana 
z FertiMedica Centrum P*odno.ci.
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Tatiana Ostaszewska-Mosak

Za*o/ycielka Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Niep*odno.ci. Jest psychologiem kli-
nicznym zdrowia. Jej zainteresowania badawcze dotycz- w szczególno.ci zjawiska stresu 
i jego wp*ywu na funkcjonowanie cz*owieka. Od dziesi)ciu lat zwi-zana z problematyk- nie-
p*odno.ci i wspierania jej leczenia. Wspó*pracuje m.in. z FertiMedica Centrum P*odno.ci.

Anna Krawczak

Przewodnicz-ca Zarz-du Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niep*odno.ci i Wspierania 
Adopcji Nasz Bocian. Dzia*aczka spo*eczna, cz*onkini Europejskiego Towarzystwa Emb-
riologii i Rozrodu Cz*owieka (ESHRE), cz*onkini Fertility Europe.

Wst$p

Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta 
Katedra Zdrowia Kobiety 
!l"ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

6wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) okre.la niep*odno.2 jako chorob) spo*eczn-. We-
d*ug szacunkowych statystyk .wiatowych problem niep*odno.ci dotyczy #" – #0% populacji 
na .wiecie. Odpowiada*o to w !"#",r. liczbie ok. (0.$ milionów par, które nie mog*y mie2 
dzieci w okresie pi)ciu lat [#].

Przyczyny niep*odno.ci s- wieloczynnikowe i dotycz- zarówno kobiet, jak i m)/-
czyzn. Spowodowane mog- by2 zaburzeniami hormonalnymi, nieprawid*owo.ciami w bu-
dowie anatomicznej, chorobami ogólnoustrojowymi oraz cywilizacyjnymi, czyli nara/e-
niem na wysoki poziom stresu w /yciu codziennym, nieodpowiedni- diet- i niezdrowym 
stylem /ycia.

Okres transformacji ustrojowej to dla Polski czas zmian, zarówno w wymiarze go-
spodarczym, jak i spo*ecznym. Rozwój cywilizacyjny przyczyni* si) do ogólnego wzrostu 
dobrobytu, poci-gaj-c za sob- równie/ istotne przemiany w strukturze demograficznej 
kraju. Podobnie jak rozwini)te kraje Europy, Polska wkroczy*a w okres tak zwanego dru-
giego przej.cia demograficznego. Wraz z wyd*u/eniem .redniego czasu /ycia obywateli, 
nast-pi* spadek liczby urodze+ i ma*/e+stw, przy jednoczesnym przesuni)ciu .redniego 
wieku rodzenia i tworzenia zwi-zków w kierunku starszych roczników. Nast)pstwem 
nowego porz-dku demograficznego jest zachwianie proporcji mi)dzy generacjami (szyb-
kie starzenie si) polskiego spo*ecze+stwa) oraz systematyczny spadek liczby ludno.ci. 
Zgodnie z prognoz- GUS w !"$",r. ludno.2 Polski osi-gnie liczb) '' &$# """, co stanowi 
00,!%,stanu z !"#',r. [!]

Od pocz-tku lat &"-tych w Polsce ro.nie .redni wiek rodzenia dziecka. W #&&",r. 
wynosi* on !1,! lat, podczas gdy w !"#',r. ju/ !& lat. Systematycznie ro.nie równie/ nat)-
/enie urodze+ w grupie wiekowej '" – '( lata. Przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi cz)sto 
w konieczno.ci d-/enia do kariery zawodowej, rozwoju osobistego, ch)ci zapewnienia 
sobie subiektywnie odpowiedniego statusu materialnego. Prowadzi to cz)sto do tego, 
i/ posiadanie dziecka odk*adane jest w czasie. Osi-gni)cie pewnego, stabilnego statusu 
spo*ecznego, pozycji zawodowej sk*ania partnerów do podj)cia prób posiadania potom-
stwa. Zjawisko to jest niekorzystne z punktu widzenia mo/liwo.ci prokreacyjnych. Wraz 
z wiekiem u kobiety zaczynaj- pojawia2 si) zaburzenia hormonalne, zmniejsza si) jako.2 
i ilo.2 komórek jajowych oraz czynno.2 jajników.
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Zjawisko spadku mo/liwo.ci rozrodczych wraz z wiekiem dotyczy równie/ m)/-
czyzn.,Objawia si) to m.in. wzrostem ryzyka wyst-pienia niep*odno.ci oraz niepowodze+ 
metod rozrodu wspomaganego, zw*aszcza w sytuacji, gdy wiek partnera koreluje ze star-
szym wiekiem partnerki (powy/ej '$ roku /ycia).

Z danych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego wynika, /e obecnie problem 
niep*odno.ci dotyka co roku ok. #,$ miliona polskich par. Bior-c pod uwag) zachodz-ce 
zmiany demograficzne, nale/y za*o/y2, /e zjawisko to b)dzie nasila*o si), wp*ywaj-c tym 
samym negatywnie na wspó*czynnik dzietno.ci.

Wy/szy stopie+ .wiadomo.ci spo*ecznej dotycz-cej zdrowia i mo/liwo.ci leczenia 
wi-/e si) z wcze.niejszym poszukiwaniem pomocy specjalistycznej przez pary ma*/e+skie.

Sytuacja pacjentów lecz-cych si) z powodu niep*odno.ci jest z*o/ona i trudna. 
Opieka stricte medyczna jest jednym z wielu elementów wp*ywaj-cych na decyzj) doty-
cz-c- podj)cia lub nie konkretnego leczenia. Para przekraczaj-ca próg kliniki leczenia 
niep*odno.ci ma ju/ za sob- wa/ny krok – zaakceptowanie faktu, /e problem istnieje i de-
cyzj) o zwróceniu si) po profesjonaln- pomoc. Tym samym jednak do stresu zwi-zanego 
z faktem niep*odno.ci dochodzi niepokój o to, jak b)dzie przebiega* proces diagnostyki 
i ewentualnego leczenia. Zarówno rozpoznanie niep*odno.ci, jak i jej terapia maj- znacz-cy, 
cz)sto negatywny wp*yw na jako.2 /ycia pacjentów.

Bezdzietno.2, jako nast)pstwo niep*odno.ci, ma bardzo g*)boki aspekt psychogen-
ny. Stres, frustracja, rozpad uk*adu partnerskiego, brak poczucia wi)zi rodzinnej, utrata 
aktywnego /ycia zawodowego, niepokój, stany depresyjne – s- to najcz).ciej postrzegane 
konsekwencje bezdzietno.ci. Po rozpoznaniu niep*odno.ci stres zwi-zany z t- chorob- 
jest porównywany do stresu po rozpoznaniu zawa*u mi).nia sercowego czy te/ choroby 
nowotworowej. Niep*odne pary /yj- z uczuciem osamotnienia, wstydz- si) dzieli2 w*asny-
mi problemami z innymi, pojawia si) poj)cie „niepe*nej warto.ciowo.ci” (ang. being less of 
a man, less of a woman). 7ycie seksualne niep*odnych par nierzadko traci sw- spontanicz-
no.2, staj-c si) narz)dziem s*u/-cym do osi-gni)cia celu, jakim jest d*ugo wyczekiwana 
prokreacja.

W d-/eniu do przywracania zdrowia prokreacyjnego wydaje si) wi)c wskazane po-
*-czenie wysi*ków i zdobyczy ró/nych dziedzin nauki, g*ównie medycyny i psychologii, co 
mo/e przyczyni2 si) do zminimalizowania negatywnych kosztów (zarówno ekonomicznych, 
jak i emocjonalnych) diagnostyki i leczenia niep*odno.ci.

Pi"miennictwo

 #. Mascarenhas M.N., Flaxman S.R., Boerma T., Vanderpoel S., Stevens G.A., National, Regional, and Global 

Trends in Infertility Prevalence Since *//): A Systematic Analysis of (00 Health Surveys. PLoSMed &(#!)/!"#!: 

http://dx.doi.org/#".#'%#/journal.pmed.#""#'$1

 !. Prognoza ludno%ci na lata ()*+ – (),), GUS, Warszawa !"#(,r.

Rozdzia!  $

Prognozy demograficzne, polityka zdrowotna 
i ludno"ciowa w Polsce w aspekcie niep!odno"ci

Najnowsze prognozy demograficzne opracowane przez G*ówny Urz-d Statystyczny do 
roku !"$" s- alarmuj-ce. Polska si) wyludnia, a g*ówn- tego przyczyn- jest spadaj-cy 
przyrost naturalny.

Wed*ug prognoz demograficznych GUS w ko+cu !"$",r. ludno.2 Polski osi-gnie 
'( mln osób, co w porównaniu do !"#',r. oznacza zmniejszenie liczby ludno.ci o (,$$,mi-
liona tj. o #!% [#]. Pomimo, /e Polacy /yj- d*u/ej w lepszym zdrowiu, g*ówn- przyczyn- 
zmniejszenia si) populacji jest spadek liczby urodzin.

W !"#',r. w Polsce urodzi*o si) '%" tys. dzieci. W !"'$,r. liczba narodzin wyniesie 
ok. !%" tys., a w !"$",r. spadnie do !$$ tys. dzieci. Dla przypomnienia, w roku #&0', któ-
ry by* szczytowym okresem ostatniego wy/u demograficznego, urodzi*o si) ok. %!' tys. 
dzieci. Sukcesywnie spada równie/ wspó*czynnik urodze+. W !"#',r. wyniós* on &,1‰, co 
oznacza, /e na ka/de #" tys. osób urodzi*o si) &1 dzieci, podczas gdy na pocz-tku lat,&". 
XX w. ponad #(" (a w #&0',r. – prawie !"") [!]. Szacuje si), /e liczba dzieci i m*odzie/y 
w wieku " – #0 lat zmniejszy si) w !"'$,r., o ponad #,0 mln osób (udzia* dzieci i m*odzie/y 
w populacji ogó*em wyniesie tylko #1,%%) ['].

Wed*ug Ministerstwa Zdrowia, takie dane dla Polski stawiaj- j- w gorszej sytuacji 
ni/ przeci)tna dla pa+stw Unii Europejskiej [(].Zgodnie z prognozami opracowanymi przez 
Eurostat dla !0 krajów Unii Europejskiej *-cznie, w perspektywie do !"$",r. liczba ludno.ci 
tych pa+stw zwi)kszy si) o ',1% (z ok. $"% mln w !"#!,r. do $!$,$ mln), natomiast ludno.2 
naszego kraju zmniejszy si) o blisko #"% [#].

Odbudowa p*odno.ci nabiera wi)c strategicznego znaczenia dla dalszego rozwoju 
Polski, zarówno w wymiarze spo*ecznym, jak i ekonomicznym. Nie b)dzie to jednak zada-
niem *atwym. Wspó*czynnik dzietno.ci utrzymuj-cy si) od blisko dwóch dekad na niskim 
poziomie (w !"#',r. osi-gn-* warto.2 #,!1, plasuj-c Polsk) w tym kontek.cie na przed-
ostatnim miejscu w Europie) mo/e prowadzi2 do tak zwanej pu*apki niskiej dzietno.ci – 
czyli wzrostu trudno.ci odwrócenia trendu spadkowego, proporcjonalnie do czasu jego 
trwania. Prognozy dla Polski s- ma*o optymistyczne. Przyj)to, /e wspó*czynnik dzietno.ci 
b)dzie kszta*towa* si) w granicach #,(! w !"#$,r., do #,($ pocz-wszy od !"!!,r., natomiast 
w !"$",r. warto.2 wspó*czynnika wyniesie #,$!, co pomimo nieznacznego wzrostu, oznacza 
utrzymanie dzietno.2 poni/ej poziomu zapewniaj-cego prost- zast)powalno.2 pokole+. [']
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Utrzymywanie si) niekorzystnych zjawisk demograficznych, a zw*aszcza bardzo 
niskiego poziomu p*odno.ci sprawia, /e polityka prorodzinna, w tym walka z wyklucze-
niem spo*ecznym wynikaj-cym z choroby jak- jest niep*odno.2, powinny stanowi2 jed-
ne z g*ównych tematów debaty spo*ecznej w nadchodz-cych latach. Kwestia ta jest tym 
bardziej istotna, /e zagadnienia zwi-zane z demografi- oraz prawem obywateli do /ycia 
w zdrowiu, a wi)c równie/ zdrowiu prokreacyjnym, znalaz*y si) w.ród strategicznych za-
gadnie+ uwzgl)dnionych w dokumentach rz-dowych, wyznaczaj-cych g*ówne kierunki 
rozwoju Polski do !"'",r. [$] Dzia*ania w tym zakresie powinny by2 realizowane zarówno 
na szczeblu centralnym (w zakresie rozwi-za+ systemowych), jak i jednostkowym (w wy-
miarze kulturowym, mentalnym, stylu /ycia).

Wed*ug Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) na lata !""% – !"#$, który jest g*ów-
nym i aktualnym dokumentem programowym dotycz-cym polityki zdrowotnej i prioryte-
tów zdrowotnych w Polsce, celem g*ównym jest poprawa zdrowia i zwi-zanej z nim jako.ci 
/ycia obywateli oraz zmniejszanie nierówno.ci w zdrowiu. [1]

Wed*ug Rz-dowej Rady Ludno.ciowej (RRL) „polityka ludno.ciowa powinna by2 
prowadzona przez pa+stwo poprzez tworzenie warunków spo*ecznych, ekonomicznych 
i politycznych korzystnych dla przebiegu procesów demograficznych zapewniaj-cych 
biologiczne przetrwanie narodu i zrównowa/ony rozwój spo*eczno-ekonomiczny. Wspó*-
czesna polityka ludno.ciowa wp*ywa na kszta*towanie procesów ludno.ciowych po.red-
nio przez stosowanie odpowiednich instrumentów polityki spo*ecznej, tak/e w obszarze 
ochrony zdrowia” [%]. W swoich Rekomendacjach RRL pisze: „ci"g'o%1 pokole2 jest spraw" 
zasadnicz" dla miejsca naszego Narodu i Pa2stwa we wspó'czesnym %wiecie. Za przysz'o%1 de-
mograficzn" odpowiedzialno%1 ponosz": pa2stwo, jego instytucje, obywatele i ich organizacje 
poprzez wprowadzenie stosownych instrumentów polityki sprzyjaj"cej rodzinie i stworzenie 
odpowiednich  warunków dla zwi3kszenia liczby urodze2 i zapewnienia dzieciom dobrych wa-
runków rozwoju” [0].

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia w Polsce leczenie niep*odno.ci metod- in vitro* 
jest stosowane od ponad !$ lat, jednak dotychczas wiele par nie mog*o z niego skorzysta2 
z powodów finansowych. Dlatego, po raz pierwszy w historii polskiej medycyny, zabiegi s- 
finansowane ze .rodków publicznych. Celem „Programu Leczenie Niep*odno.ci Metod- 
Zap*odnienia Pozaustrojowego na lata !"#' – !"#1” jest zapewnienie równego dost)pu 
i mo/liwo.ci korzystania z procedury zap*odnienia pozaustrojowego niep*odnym parom. 
Ponadto celami Programu s-: obni/enie odsetka liczby par bezdzietnych, zapewnienie pa-
cjentom najwy/szego standardu leczenia niep*odno.ci, zwi)kszenie skuteczno.ci leczenia 
niep*odno.ci oraz osi-gni)cie poprawy trendów demograficznych. Metoda ta stosowana 
jest w sytuacji gdy wyczerpano ju/ inne mo/liwo.ci leczenia, lub je.li nie istniej- inne 

* Z uwagi na powszechne w polskim spo*ecze+stwie uto/samianie zabiegów zap*odnienia pozaustrojowego 

(ang. in vitro fertilization, IVF) z okre.leniem „in vitro”, autorzy Raportu przyj)li za*o/enie, /e równie/ b)d- po-

s*ugiwa2 si) nazw- „skrócon-”, co powinno u*atwi2 cz).ci czytelnikom uporz-dkowanie zagadnie+ medycznych 

opisywanych w niniejszym dokumencie.

metody leczenia niep*odno.ci. Trzyletnim programem leczenia niep*odno.ci zostanie 
obj)tych oko*o #$ tys. par. Ka/da z nich b)dzie mog*a skorzysta2 z dofinansowania trzech 
cykli leczniczych. Program zacz-* dzia*a2 # lipca !"#',r. [&].

Warunkiem przyst-pienia do Programu jest rozpoznanie niep*odno.ci przez leka-
rza oraz udokumentowane, nieskuteczne leczenie w czasie nie krótszym ni/ #! miesi)cy. 
Decyzj) o w*-czeniu pary do Programu mog- podj-2 wy*-cznie lekarze z o.rodków b)d--
cych realizatorami Programu, na podstawie kryteriów okre.lonych w tre.ci Programu. 
Z Programu mog- skorzysta2 równie/ pary, które nie pozostaj- w zwi-zku ma*/e+skim. 
Wszystkie kliniki b)d-ce realizatorami Programu stosuj- jednakowe kryteria kwalifikacji 
na terenie ca*ej Polski.

W ramach Programu para ma prawo skorzysta2 z trzech prób procedury wspoma-
ganego rozrodu. Kolejny cykl pobrania i zap*odnienia komórek jajowych mo/e by2 wy-
konany dopiero po wykorzystaniu wszystkich uzyskanych wcze.niej zarodków. U kobiet 
poni/ej '$ roku /ycia ograniczono ilo.2 tworzonych zarodków do maksymalnie sze.ciu. 
Zaleca si) przenoszenie do macicy tylko jednego zarodka w kolejnym cyklu miesi)cznym. 
W uzasadnionych medycznie przypadkach mo/na przenie.2 nie wi)cej ni/ dwa zarodki 
jednocze.nie [&].

Ministerstwo Zdrowia, organ nadzorczy, finansuje wszystkie .wiadczenia zdro-
wotne opisane w Programie. Na ca*y Program Leczenie Niep*odno.ci Metod- Zap*odnie-
nia Pozaustrojowego na lata !"#' – !"#1 przewidziano bud/et !(( mln z*. W roku !"#' 
zaplanowano wydatek '' mln z*, w !"#(,r. 0" mln z*, a w latach !"#$ – !"#1 #'# mln z*.

Wed*ug raportu firmy badawczej PMR pt. „Rynek us*ug leczenia niep*odno.ci,w Pol-
sce !"#$. Analiza rynku i prognozy rozwoju”, rynek leczenia niep*odno.ci w Polsce, rozu-
miany jako warto.2 .wiadcze+ leczenia niep*odno.ci refundowanych z bud/etu pa+stwa, jak 
równie/ z prywatnej kieszeni pacjenta, osi-gn-* warto.2 !0' mln z* w !"#(,r. [#"]. Wp*yw 
na szybki rozwój rynku w latach !"#' – !"#( mia*o wprowadzenie programu refundacji 
leczenia niep*odno.ci metod- in vitro, którego efektem by*y narodziny 1%%,dzieci. W ra-
porcie zwraca si) uwag), /e dofinansowanie z programu rz-dowego znacz-co zwi)kszy*o 
zainteresowanie oraz popyt na us*ugi in vitro. Zaowocowa*o to nowymi .rodkami na in-
westycje w placówki lecz-ce niep*odno.2, a tym samym zwi)kszy*o szanse na skuteczn- 
pomoc niep*odnym parom.

Pa+stwowe wsparcie leczenia niep*odno.ci nie mo/e jednak opiera2 si) tylko na 
refundacji in vitro. Zabieg in vitro jest bowiem ostatnim etapem terapii, a pary niep*odne 
potrzebuj- wsparcia na ka/dym etapie swojej drogi ku rodzicielstwu.

Pi"miennictwo
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Psychologiczne aspekty diagnostyki 
i leczenia niep!odno"ci

Prof. zw. dr hab. Marian Szamatowicz 
Instytut Medyczny PWSIiP w #om$y 
Klinika Rozrodczo%ci i Endokrynologii Ginekologicznej 
UM&w Bia'ymstoku

Wspó*czesna medycyna rozrodu dysponuje ogromn- wiedz- na temat mechanizmów, które 
doprowadzaj- do ci-/y i urodzenia /ywego, zdrowego dziecka. Rozród u cz*owieka, bardziej 
ni/ u innych ssaków, stanowi proces wyj-tkowo z*o/ony. Wiadomo, /e aby dosz*o do ci-/y, 
musz- mie2 miejsce prawid*owe kontakty seksualne i musi by2 z*o/one w pochwie nasie-
nie z odpowiednimi parametrami jako.ciowymi. Plemniki, poprzez kana* szyjki macicy, 
a potem poprzez jam) macicy, gdzie dochodzi do procesu ich dojrzewania (kapacytacja), 
powinny dosta2 si) do ba+ki jajowodu. Plemniki nie powinny by2 nosicielami defektów 
genetycznych. Wiadomo równie/, /e w jajniku powinien prawid*owo przebiega2 proces 
dojrzewania komórki jajowej, musi si) dokona2 drugi podzia* mejotyczny i wydalenie cia*-
ka kierunkowego. Komórka jajowa, równie/ bez defektów genetycznych, powinna trafi2 
do ba+ki jajowodu. Kolejnym etapem rozrodu jest po*-czenie plemnika z komórk- jajow- 
(syngamia) i w nast)pstwie tego procesu rozwój zarodka (stadia zygoty, moruli i blastocy-
sty), który poprzez jajowód powinien trafi2 do jamy macicy. W jamie macicy endometrium 
(b*ona .luzowa) musi by2 w stanie gotowo.ci (ang. endometrial receptivity, implantation 
window), aby zarodek móg* zagnie/d/a2 si) i dalej rozwija2.

Niestety, olbrzymi post)p technologiczny, który dokona* si) w medycynie rozrodu 
nie daje /adnych mo/liwo.ci, aby jednoznacznie zaobserwowa2 i interpretowa2 opisane 
powy/ej skrótowo procesy. W sytuacji, gdy nie dochodzi do ci-/y, nie ma mo/liwo.ci udzie-
lenia odpowiedzi na pytanie na jakim etapie proces rozrodu zosta* zaburzony.

W praktycznym post)powaniu diagnostycznym pos*ugujemy si) dost)pnymi „na-
rz)dziami” diagnostycznymi, które pozwalaj- na stawianie prawdopodobnych rozpozna+ 
na tyle, aby potem podejmowa2 najbardziej racjonalne i najskuteczniejsze leczenie. Takimi 
narz)dziami diagnostycznymi s-:

a) prawid*owo zebrany wywiad uwzgl)dniaj-cy przede wszystkim rytm krwa-
wie+ miesi)cznych, przebyte procesy zapalne i interwencje chirurgiczne na 
terenie miednicy ma*ej, dolegliwo.ci bólowe, kontakty seksualne;

b) standardowe badanie ginekologiczne i ogólne, najcz).ciej po*-czone z ocen- 
ultrasonograficzn- (g*owica dopochwowa);

c) wykonanie spermiogramu;
d) badania hormonalne odpowiednio zaprogramowane i zinterpretowane;

http://www.invitro.gov.pl/oprogramie
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e) inne techniki obrazowania narz-dów miednicy ma*ej takie, jak rezonans 
magnetyczny i histerosalpingografia;

8) techniki endoskopowe, laparoskopia i histeroskopia;
g) badania cytogenetyczne.

Istnieje tendencja, aby proces diagnostyczny maksymalnie upro.ci2 i skróci2. Po 
zastosowaniu powy/szych „narz)dzi” diagnostycznych najcz)stszymi rozpoznaniami przy-
czyny niep*odno.ci b)d-:

a) czynnik m)ski niep*odno.ci – nieprawid*owe parametry nasienia, zaburzenia 
wspó*/ycia seksualnego;

b) zaburzenia funkcji jajnika, g*ównie zaburzenia jajeczkowania –anowulacja 
z zaburzeniami rytmu krwawie+ miesi)cznych;

c) czynnik jajowodowy niep*odno.ci;
d) endometrioza o ró/nym stopniu zaawansowania klinicznego;
e) inne nieprawid*owo.ci w obr)bie miednicy ma*ej, m.in. mi).niaki macicy.

Jest wreszcie niema*a grupa par, u których wszystkie zastosowane testy diagnostycz-
ne wypadaj- prawid*owo, ale nie dochodzi do ci-/y i, co oczywiste, pary te nie mog- docze-
ka2 si) potomstwa. T) grup) par (#" – !"%) opisuje si) jako niep*odno.2 niewyja.nionego 
pochodzenia (ang. unexplained infertility) i w tych przypadkach upatruje si) znamiennej 
roli sprawczego czynnika psychogennego.

W zasadzie nie powinno by2 /adnych w-tpliwo.ci, /e niep*odno.2 jest chorob- 
specyficzn-, wyj-tkow-, o znacz-cym zasi)gu spo*ecznym.

Wed*ug szacunków, w Polsce problemy z rozrodem ma ponad milion par rocznie. Nie 
wszystkie pary szukaj- pomocy medycznej. Dane polskie i .wiatowe s- rozbie/ne. Wed*ug 
danych ankietowych, w naszym kraju pomocy szuka oko*o !"% par (na .wiecie $"%). Jest 
to i tak relatywnie du/a grupa, licz-ca ponad !"" tys. osób.

Bezdzietno.2, jako nast)pstwo niep*odno.ci, ma bardzo g*)boki aspekt ludzki i psy-
chogenny. Stres, frustracja, dewastacja uk*adu partnerskiego, brak poczucia wi)zi rodzinnej, 
utrata celu aktywnego /ycia zawodowego, niepokój, stany depresyjne – s- to najcz).ciej 
postrzegane konsekwencje bezdzietno.ci. Po rozpoznaniu niep*odno.ci stres zwi-zany z t- 
chorob- jest porównywany do stresu po rozpoznaniu ostrego zawa*u mi).nia sercowego 
czy te/ choroby nowotworowej. Niep*odne pary /yj- z uczuciem osamotnienia, wstydz- 
si) dzieli2 w*asnymi problemami z innymi, pojawia si) poj)cie „niepe*nej warto.ciowo.ci” 
(ang. being less of woman, less of man). 7ycie seksualne niep*odnych par nierzadko traci sw- 
spontaniczno.2 staj-c si) narz)dziem s*u/-cym do osi-gni)cia celu. Zamiast profesjonalnej 
pomocy psychologicznej niep*odne pary do.2 cz)sto otrzymuj- z otoczenia tzw. dobre rady 
„Wyluzuj si)”. „Nie pracuj tak ci)/ko”. „Wyjed9 na wakacje”. Albo nawet takie: „adoptuj 
dziecko”. I chocia/ sam stres nie jest traktowany jako jednoznaczna przyczyna niep*odno-
.ci, to z drugiej strony jest bardzo wiele opracowa+, z których jednoznacznie wynika, /e 
niep*odno.2 jako taka jest jednym z najbardziej stresogennych czynników.

Jak wspomniano wcze.niej, w wyniku post)powania diagnostycznego wyró/nia 
si) ca*y szereg czynników sprawczych prowadz-cych do niep*odno.ci. A zatem logiczn- 
konsekwencj- jest poszukiwanie i zaproponowanie takiego leczenia, które b)dzie efek-
tywne (urodzenie zdrowego, /ywego dziecka jedynym prawdziwym kryterium skutecz-

no.ci),,  prowadzone w najkrótszym czasie, b)dzie najmniej inwazyjne i po najni/szych 
kosztach.

W zasadzie wyró/nia si) trzy podstawowe grupy post)powania terapeutycznego:
•  Pierwsza grupa to leczenie farmakologiczne z wykorzystaniem antyestro-

genów, gonadotropin, analogów GnRH, steroidów, agonistów dopaminy, 
metforminy i innych. Tego typu leczenie powinno by2 post)powaniem pierw-
szoplanowym przy zaburzeniach jajeczkowania, bowiem wyniki leczenia 
mo/na uzna2 za satysfakcjonuj-ce.

•  Druga grupa to leczenie zabiegowe obejmuj-ce mikrochirurgi) wykonywan- 
g*ównie jako zabiegi naprawcze jajowodów, a wspó*cze.nie coraz cz).ciej po-
st)powanie zabiegowe wykorzystuj-ce techniki endoskopowe (laparoskopia 
i histeroskopia). Wyniki leczenia s- do.2 zró/nicowane i zale/- od sytuacji 
wyj.ciowej.

•  Wreszcie trzecia grupa to techniki rozrodu wspomaganego medycznie (ang.  
assisted reproductive technics, ART). Najcz)stsze procedury to IVF-ET (ang. in 
vitro fertilization-embryo transfer), ICSI (ang. intracytoplasmic sperm injection) 
oraz IUI (ang. intrauterine insemination). Wymienione metody maj- zasto-
sowanie jako metody z wyboru. Najwi)cej w-tpliwo.ci budzi proponowanie 
leczenia za pomoc- IUI. Okaza*o si), /e odsetek ci-/ po zastosowaniu IUI 
w przypadkach niep*odno.ci niewyja.nionego pochodzenia oraz w minimal-
nej i *agodnej endometriozie jest taki sam jak w grupie par nie stosuj-cych 
/adnego leczenia.

Najcz).ciej zadawanym pytaniem ze strony par jest: „Doktorze czy my b)dziemy 
mieli dziecko”? I niestety nie istnieje prognozowanie indywidualne. Mo/emy tylko okre.la2 
statystyczn- szans), i najlepiej gdyby nasze wyja.nienie by*o najlepiej dostosowane do stanu 
emocjonalnego niep*odnej pary. Stwierdzone jest jednak, /e w ka/dej z powy/ej opisanych 
metod leczenia niep*odno.ci kobiety do.wiadczaj- zdecydowanie wi)cej negatywnych 
emocji takich jak niepokój lub depresje, ni/ kobiety, które bez problemu zachodz- w ci-/).

Z wielu opracowa+ jednoznacznie wynika, /e je.li zastosuje si) profesjonaln- po-
moc psychologiczn-, to uzyskiwane wyniki leczenia s- znamiennie lepsze. Wskazuje si) 
na przyk*ad, /e nawet farmakoterapia niep*odno.ci (np. podawanie antyestrogenów do 
stymulacji jajeczkowania) obci-/ona jest szeregiem objawów niepo/-danych, takich jak 
niepokój, zaburzenia snu, zmiany nastroju, i w takich sytuacjach pomoc psychologiczna 
odgrywa bardzo korzystn- rol).

Szczególnego znaczenia nabiera pomoc psychologiczna je.li w rachub) wchodzi 
zastosowanie zaawansowanych technik rozrodu wspomaganego medycznie. Ameryka+skie 
Towarzystwo Medycyny Rozrodu wskazuje na fakt, /e zastosowanie procedury IVF wi-/e 
si) z wieloma stresogennymi reakcjami, i proponuje ca*y szereg dzia*a+ psychologicznych, 
które powinny pomaga2 niep*odnej parze. Podczas leczenia za pomoc- ART niep*odne pary 
maj- do.2 cz)sty kontakt z zespo*em lecz-cym. Ma to miejsce w czasie stymulacji jajników 
i monitorowania reakcji na podane leki, równie/ w czasie pobierania komórek jajowych. 
Natomiast po wykonaniu embriotransferu okres #" – #( dni do momentu wykonania testu 
ci-/owego jest opisywany jako najtrudniejszy w ca*ej procedurze. Trzeba mie2 .wiadomo.2, 
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/e opisywany przeci)tny odsetek !$% porodów na cykl leczniczy jest dobrym wynikiem 
(ang. good success rate), przewy/szaj-cym miesi)czny wska9nik p*odno.ci w rozrodzie na-
turalnym, ale w tym samym czasie mamy %$% niepowodze+ (ang. failure rate),które wi-/- 
si) u wielu par z dramatycznym prze/yciem. W takich przypadkach pomoc psychologa ma 
bardzo istotne znaczenie. Medycyna rozrodu poszukuje nowych czynników predykcyjnych, 
aby nie proponowa2 procedury tam, gdzie ona b)dzie nieskuteczna. Rol- psychologa b)dzie 
natomiast przygotowanie pary do /ycia bez w*asnego potomstwa. 6wiadomo.2, /e zosta*y 
wykorzystane wszystkie mo/liwe sposoby leczenia mo/e by2 czynnikiem pomocniczym.

W medycynie rozrodu jest ca*y szereg rozpoznanych czynników ograniczaj-cych sku-
teczno.2 leczenia za pomoc- ART. Wszystkie te czynniki powinny by2 bardzo szczegó*owo 
omówione z niep*odn- par- na etapie kwalifikacji do leczenia za pomoc- ART. Niektóre 
czynniki ginekologiczne czy demograficzne nie poddaj- si) naprawie. Natomiast czynniki 
psychologiczne mog- by2 eliminowane przez fachow- pomoc psychologa, a rezultatem 
tego b)dzie zwi)kszenie skuteczno.ci proponowanego leczenia. Obni/enie stresu zwi--
zanego z leczeniem niep*odno.ci mo/e by2 tak/e uzyskane na drodze farmakologicznej, 
m.in. poprzez podawanie preparatów fluoksetyny.

Przeprowadzone randomizowane, kontrolowane, prospektywne badania dostarczaj- 
dowodów, /e zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej (ang. cognitive behavioral the-
rapy, CBT) przewy/sza skuteczno.ci- farmakoterapi) .W wielu krajach europejskich, i nie 
tylko, wsparcie psychologa na etapie diagnostyki i leczenia niep*odno.ci jest standardem. 
Nale/y mie2 nadziej), /e taka sytuacja b)dzie mia*a miejsce w Polsce.

Rozdzia!  &

Stres jako jedna z przyczyn niep!odno"ci

Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta 
Katedra Zdrowia Kobiety 
!l"ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Niep*odno.2 definiowana jest przez 6wiatow- Organizacj) Zdrowia (WHO) jako niemo/-
no.2 zaj.cia w ci-/) pomimo regularnych stosunków p*ciowych (( – $ w tygodniu), utrzymy-
wanych powy/ej #! miesi)cy bez stosowania jakichkolwiek metod antykoncepcyjnych [#].

6wiatowa Organizacja Zdrowia nie tylko uznaje niep*odno.2 za chorob), lecz tak/e 
postuluje, aby zalicza2 j- do chorób stanowi-cych du/y problem zarówno dla jednostki, 
jak i ca*ego spo*ecze+stwa.

Niep*odno.2 na .wiecie dotyczy #" – #0% partnerów w wieku rozrodczym, czyli 
w wieku maksymalnej aktywno.ci zawodowej, rodzinnej i spo*ecznej. W naszej strefie 
cywilizacyjnej stanowi to ok. #$%, a w Polsce #" – #$%, czyli ponad milion partnerów 
i partnerek [!].

Czynniki socjokulturowe, a ch#, posiadania potomstwa

Powszechnie uwa/a si), /e ma*/e+stwo i szcz).liwe /ycie rodzinne stanowi- dla przeci)tnej 
pary najwy/sz- warto.2. Cz)sto dominuje pogl-d, /e jedynym celem kobiety powinno by2 
prowadzenie domu i wychowywanie dzieci. Spo*eczno-kulturowe wzorce macierzy+stwa 
nie s- jednak czym. sta*ym i na zawsze ustalonym – zmieniaj- si) w czasie, ró/ni- si) 
w ro/nych kulturach.

Kobiety coraz cz).ciej stawiaj- prac) i karier) przed domem i dzie2mi. Coraz trud-
niejsza sytuacja na rynku pracy sprawia jednocze.nie, /e kobieta chce by2 tzw. „idealnym 
pracownikiem”, gotowym po.wi)ci2 ca*y swój czas na prac), b)d-c dyspozycyjn- i mobiln-. 
Idealny pracownik to cz*owiek bez zobowi-za+, zw*aszcza zwi-zanych z wychowywaniem 
dzieci. Praca zawodowa czyni jednocze.nie /ycie ciekawszym, atrakcyjniejszym, a wype*-
nianie roli pracownika stwarza okazje do podnoszenia swoich kwalifikacji, d-/enia do 
samorealizacji.

Coraz cz).ciej dostrzeganym i powszechnym zjawiskiem jest tzw. „pó9ne macie-
rzy+stwo”. W ci-gu ostatnich kilkudziesi)ciu lat wiek kobiet decyduj-cych si) na dziecko 
znacznie si) podwy/szy*. Szybki rozwój cywilizacyjny, szeroka dost)pno.2 i .wiadomo.2 
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dotycz-ca ró/norodnych metod planowania rodziny umo/liwi*a wspó*czesnym kobietom 
regulacj) p*odno.ci, co w konsekwencji, przy zmianie pozycji spo*ecznej kobiety, spowo-
dowa*o opó9nienie wieku macierzy+stwa [']. Badania wykaza*y, i/ przeci)tny wiek kobiet 
w czasie pierwszej ci-/y zale/y w g*ównej mierze od poziomu i czasu trwania edukacji, 
rozwoju kariery zawodowej, stanowiska pracy, dochodów rodzinnych oraz wieku zawarcia 
zwi-zku ma*/e+skiego ['].

Zjawisko „pó9nego macierzy+stwa” jest niekorzystne z punktu widzenia mo/li-
wo.ci prokreacyjnych. Na podstawie du/ego randomizowanego prospektywnego bada-
nia (próba '!&$ kobiet w wieku !$ – (& lat) szacuje si), i/ okres maksymalnej p*odno.ci 
kobiet przypada na #0 – !" rok /ycia, nast)pnie utrzymuje si) na obni/onym, lecz jeszcze 
wzgl)dnie sta*ym poziomie w przedziale wiekowym !" – !0 lat (wspó*czynnik ci-/: &"% po 
#! i &'% po !(,miesi-cach regularnego wspó*/ycia), po czym powoli maleje do '' roku, 
a po '' roku /ycia zaczyna si) drastycznie obni/a2 (wspó*czynnik ci-/: %$% po #! i 0"% 
po !( miesi-cach regularnego wspó*/ycia) [(]. Wraz z wiekiem u kobiety zaczynaj- poja-
wia2 si) zabu rzenia,hormonalne, zmniejsza si) jako.2 i ilo.2 komórek jajowych oraz czyn-
no.2 jajników [$,1].

Eskenazi i wspó*pracownicy, badaj-c populacj) m)/czyzn (w wieku od !! – 0" roku 
/ycia), wykazali, i/ wraz z wiekiem wyra9nie spada obj)to.2 ejakulatu oraz ruchliwo.2 
plemników [%]. Naukowcy wskazuj- równie/ na negatywny wp*yw wieku na morfologi) 
m)skich komórek rozrodczych, wzrost cz)sto.ci zaburze+ chromosomalnych oraz ryzyka 
poronie+ samoistnych [0]. Starszy wiek m)/czyzn (powy/ej (" roku /ycia) jest zwi-zany 
z wy/szym ryzykiem niep*odno.ci, zaburze+ genetycznych u potomstwa, niepowodze+ 
metod rozrodu wspomaganego, zw*aszcza w sytuacji, gdy koreluje ze starszym wiekiem 
partnerki (powy/ej '$ roku /ycia) [0].

W.ród przyczyn przemawiaj-cych za odk*adaniem ci-/y wa/ne wydaj- si) by2 rów-
nie/ obawy i napi)cia zwi-zane z przebiegiem ci-/y i wychowywaniem dzieci. Te rozterki 
psychiczne mog- czasem doprowadzi2 do tzw. „blokady psychicznej”. Kobieta w rezultacie 
sama nie wie, czy chce ju/ dziecko, czy jest to czas odpowiedni na macierzy+stwo, czy jest 
psychicznie przygotowana na urodzenie i wychowanie potomstwa. Propagowany przez 
media idea* wspó*czesnej kobiety, wymagaj-cy od niej wielu wyrzecze+ i po.wi)ce+ jest 
niejednokrotnie powodem odsuwania planów macierzy+stwa na lata pó9niejsze.

Wp!yw stresu na p!odno", cz!owieka

Post)puj-ce uprzemys*owienie spo*ecze+stwa stwarza cz*owiekowi pozytywne i negatyw-
ne warunki zarówno utrzymania, jak i utraty zdrowia. Nieustannie rosn-ce tempo /ycia, 
mno/enie si) i nak*adanie codziennych obowi-zków (tych zwi-zanych z prac-, jak i sfer- 
prywatn-), pogo+ za karier- i pieni)dzmi, siedz-cy tryb /ycia to tylko niektóre czynniki 
stresogenne, powoduj-ce powstawanie zjawiska zwanego „stresem przewlek*ym”.

Stres wp*ywa na zachowanie cz*owieka, procesy fizjologiczne, reakcje neuroendo-
krynne, neurochemiczne, neurologiczne i immunologiczne. Typowymi objawami fizjolo-

gicznymi stresu s-: zaburzenia snu i rytmów biologicznych, zahamowanie o.rodka *aknie-
nia, rozregulowanie perystaltyki przewodu pokarmowego, spadek odporno.ci, zaburzenia 
funkcji seksualnych i obni/enie p*odno.ci [&,#"].

U kobiet du/e napi)cie emocjonalne mo/e wywo*ywa2 zaburzenia endokrynologicz-
ne w obr)bie osi podwzgórze – przysadka – nadnercza i gonady, co w konsekwencji mo/e 
skutkowa2 zaburzeniami p*odno.ci [##].

Teoretyczny model Wassera sugeruje, /e w okresie znacznego nara/enia na stres 
organizm ludzki poprzez mechanizmy psychosomatyczne redukuje swoj- p*odno.2 [##]. 
W pi.miennictwie spotyka si) tak/e hipotezy opisuj-ce stres jako efekt zaburze+ emo-
cjonalnych w niep*odno.ci u kobiet [#!], a z drugiej strony, jako czynnik etiologiczny 
nieprawid*owych wyników spermiogramu oraz zaburze+ seksualnych, i w konsekwencji 
niep*odno.ci w.ród m)/czyzn [#",#! – #$].

Podkre.la si) jednocze.nie, i/ do prawid*owego funkcjonowania uk*adu rozrodczego 
m)/czyzny potrzebna jest równowaga psychiczna. Stres i przem)czenie mog- prowadzi2 
do ró/norakich zaburze+ seksualnych [#( – #1]. Zwi-zane jest to z aktywno.ci- hormonów, 
które uwalniane podczas stresuj-cych sytuacji, powoduj- obni/enie produkcji testostero-
nu. Wahanie st)/e+ hormonów prowadzi do zaburze+ spermatogenezy, co skutkuje ob-
ni/eniem ilo.ci i jako.ci plemników. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych 
w latach #&&& – !""$ ukaza*y, /e liczba przebytych sytuacji stresowych wp*ywa*a na liczb) 
i ruchliwo.2 plemników [#$].

Zaburzenia emocjonalne w leczeniu niep!odno"ci –  
p#tla sprz#-enia zwrotnego

D-/enie do kariery zawodowej, rozwój osobisty, ch)2 zapewnienia sobie subiektywnie 
odpowiedniego statusu materialnego itp. prowadz- cz)sto do tego, i/ posiadanie dziecka 
uznawane jest za przeszkod) i odk*adane jest w czasie. Osi-gni)cie pewnego, stabilnego 
statusu spo*ecznego, pozycji zawodowej oraz indywidualnie pojmowanego odpowied-
niego wieku, okre.lanego cz)sto jako „ostatni dzwonek”, sk*ania partnerów do podj)cia 
prób posiadania potomstwa. Cz)sto dopiero wtedy okazuje si), /e zaczynaj- pojawia2 si) 
trudno.ci z zaj.ciem w ci-/).

Jedn- z przyczyn tych trudno.ci mo/e by2 wiek. Presja czasu zwi-zana z tzw. „ucie-
kaj-cym czasem” oraz presja spo*eczna (ze strony rodziny, znajomych) powoduj- niejed-
nokrotnie, i/ posiadanie potomstwa staje si) czynnikiem stresogennym, blokuj-c jeszcze 
bardziej mo/liwo.2 zaj.cia w ci-/). To, co kiedy. by*o przeszkod- w samorealizacji staje si) 
od tego momentu jej g*ównym celem. Pragnienie posiadania dziecka mo/e sta2 si) najwa/-
niejsz- potrzeb-. Niemo/no.2 jej zaspokojenia mo/e doprowadzi2 do powa/nego kryzysu 
/yciowego. Im wy/ej w hierarchii potrzeb umieszczona jest potrzeba rodzicielstwa tym 
wi)ksze negatywne konsekwencje niesie za sob- frustracja tej potrzeby. Osoby dotkni)te 
problemami w sferze prokreacji mog- do.wiadcza2 obni/enia poczucia w*asnej warto.ci, 
to/samo.ci, kobieco.ci czy m)sko.ci.
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Reakcja na diagnoz) niep*odno.ci mo/e przypomina2 sytuacj) straty kogo. wa/nego 
w /yciu, stanowi utrat) marze+, mo/liwo.ci zrealizowania pragnie+ i wyobra/e+ o /yciu 
i rodzinie. W tej sytuacji pary cz)sto podejmuj- decyzj) o leczeniu. O ile niep*odno.2 
w podobnym stopniu dotyka oboje partnerów, to jej konsekwencje wydaj- si) szczególnie 
dotkliwe dla kobiet. Diagnoza i terapia niep*odno.ci traktowane s- cz)sto przez kobiety 
jako jedno z najbardziej stresuj-cych wydarze+ /yciowych, zaburzaj-cych dobrostan i ne-
gatywnie wp*ywaj-cych na poczucie w*asnej kobieco.ci [#%,#0].

Diagnoza niep*odno.ci u kobiet wi-/e si) z du/ym dyskomfortem fizycznym i emo-
cjonalnym, który obejmuje poczucie niskiej warto.ci, winy i wstydu. Poci-ga to za sob- jed-
nocze.nie negatywne skutki spo*eczne: os*abienie zainteresowania lud9mi i ich sprawami, 
poszukiwanie towarzystwa osób bezdzietnych, cz)ste wycofywanie si) z dotychczasowych 
bliskich kontaktów [#%].

D*ugotrwa*y proces diagnozowania i leczenia niep*odno.ci wp*ywa w istotny sposób 
na jako.2 /ycia cz*owieka w aspekcie emocjonalnym, spo*ecznym, fizycznym, zawodowym 
oraz duchowym. Stres, b)d-cy w tym przypadku wynikiem niep*odno.ci, charakteryzowany 
jest cz)sto jako model zamkni)tego ko*a: stres .rodowiskowy – zaburzenia p*odno.ci – 
diagnostyka, leczenie – stres sytuacyjny, zaburzenia relacji partnerskich – brak koncepcji – 
narastanie stresu – pogorszenie wyników bada+ diagnostycznych – niep*odno.2.

Pacjenci, ca*kowicie po.wi)caj-c si) procedurom terapeutycznym, nara/aj- si) na 
utrat) pozycji zawodowej, finansowej i spo*ecznej. Ka/dy dzie+ przebiega w atmosferze 
nadziei na pocz)cie dziecka, a drugiej strony rozpaczy w momencie niepowodzenia. Utrata 
kontroli nad prokreacj-, niespe*nione potrzeby, brak sukcesu terapeutycznego, brak zro-
zumienia ze strony przyjació*, rodziny powoduj- niejednokrotnie narastanie negatywnych 
emocji zwi-zanych z l)kiem i z*o.ci- [#&]. Para, która dotychczas nie zg*asza*a /adnych 
problemów zdrowotnych, staje przed konieczno.ci- zaakceptowania faktu choroby, która 
w znacznym stopniu wp*ywa na ocen) w*asnego cia*a, swojej fizyczno.ci, atrakcyjno.ci, 
a tak/e przydatno.ci w sensie prokreacyjnym.

Utrata samoakceptacji spowodowana niep*odno.ci- prowadzi cz)sto do objawów 
depresji. Noorbala poddaj-c badaniu 1'0 par leczonych z powodu niep*odno.ci zdiagnozo-
wa* depresj) u (0% kobiet i !',0% m)/czyzn [!"]. Dodatkowym czynnikiem wp*ywaj-cym 
na negatywne stany emocjonalne oraz stopie+ nasilenia zaburze+ nastroju par leczonych 
z powodu niep*odno.ci maj- niepowodzenia lecznicze. Badania wskazuj- na narastanie 
umiarkowanych i ci)/kich form depresji oraz wzrost tendencji samobójczych [!#,!!]. Ba-
danie Kerra i wspó*pracowników wykaza*o, i/ co pi-ty pacjent uczestnicz-cy w zap*odnie-
niu pozaustrojowym ma my.li samobójcze, co trzeci zaburzenia relacji partnerskich [!'].

Proces leczenia niep*odno.ci jest 9ród*em stresu tak/e dla m)/czyzn. W badaniu, 
do którego w*-czono #"%1 niep*odnych par, oceniano wp*yw stresu na jako.2 nasienia 
i zdolno.2 do zap*odnienia. Wykazano, /e istnieje pozytywna korelacja mi)dzy st)/eniem 
plemników a indeksem dobrego samopoczucia. Podejrzewana depresja mia*a prowadzi2 
do spadku koncentracji nasienia [!(].

Czynnik psychologiczny jest w cz).ci przypadków czynnikiem sprawczym niep*od-
no.ci. Depresja ma bezpo.redni wp*yw na wydzielanie hormonów odpowiedzialnych za 
owulacj), implantacj) oraz procesy rozrodcze. Towarzysz-ce depresji obni/enie nastroju, 

utrata rado.ci /ycia, zoboj)tnienie, brak lub zbyt du/y apetyt oraz zaburzenia snu mog- 
wp*ywa2 na zaburzenia w sferze seksualnej. W zwi-zku z powy/szym problem niep*odno-
.ci mo/e pog*)bia2 si) w sposób wtórny. W.ród zaburze+ psychologicznych zwi-zanych 
z niep*odno.ci- i maj-cych jednocze.nie na ni- wp*yw wymienia si) równie/ nadu/ywanie 
leków i alkoholu, fiksacj) na temacie niep*odno.ci (nieumiej)tno.2 my.lenia o czym. innym 
ni/ niep*odno.2), wysoki poziom niepokoju, zmniejszon- wydolno.2 przy wykonywaniu 
zada+ oraz trudno.ci z koncentracj-.

U kobiet niejednokrotnie pojawia si) frustracja o charakterze spo*ecznym, psychicz-
nym i egzystencjalnym. Kobiety niep*odne cz)sto czuj- si) nieakceptowane spo*ecznie, 
naznaczone (pojawia si) my.lenie o sobie jako niepe*nowarto.ciowej kobiecie). My.lenie 
takie wywo*uje dra/liwo.2, z*o.2, rozpacz, poczucie winy i krzywdy i prowadzi jednocze.-
nie do jeszcze wi)kszej izolacji.

Tak/e w.ród m)/czyzn leczonych z powodu niep*odno.ci mo/na zauwa/y2 obwinia-
nie si), obni/enie poczucia w*asnej warto.ci oraz bardzo wysoki samokrytycyzm zwi-zany 
z kulturowym uto/samianiem p*odno.ci ze sprawno.ci- seksualn- [!$].

Istotnym czynnikiem maj-cym wp*yw na podj)cie decyzji oraz kontynuacj) leczenia 
niep*odno.ci ma tak/e otrzymywanie przez niep*odne pary wsparcia spo*ecznego. Vassard 
wraz ze wspó*pracownikami prowadzili badania od stycznia !""" do sierpnia !""#,r. w.ród 
pacjentów pi)ciu du+skich klinik leczenia niep*odno.ci. W sumie przebadali %%% osób 
((!%,kobiet i '$" m)/czyzn), z czego w ci-gu roku !'% osób zdecydowa*o si) zako+czy2 
leczenie po roku od jego rozpocz)cia. Powodem przerwania terapii w.ród kobiet by* prze-
de wszystkim brak wsparcia ze strony rodziny oraz konflikty z partnerem i przyjació*mi. 
M)/czy9ni jako powód zako+czenia leczenia podawali na pierwszym miejscu tak/e brak 
wsparcia ze strony rodziny oraz trudno.ci w komunikacji z partnerk- [!1].

Badania Cizmeli i wspó*pracowników wykaza*y jednocze.nie istotn- korelacj) mi)-
dzy poczuciem w*asnej warto.ci, wy/sz- samoocen- a poziomem odczuwanego stresu 
i powodzeniem leczenia niep*odno.ci [!%].

Zaburzenie relacji partnerskich

Pary niep*odne, poddane technikom rozrodu wspomaganego, mog- prze/ywa2 tak wiele 
negatywnych emocji zwi-zanych z kolejnymi etapami procedur, konieczno.ci- bezgranicz-
nego obustronnego zaanga/owania, niepowodzeniami zabiegów oraz brakiem wsparcia 
emocjonalnego w trakcie leczenia, /e nie pozostaje to bez wp*ywu na relacje partnerskie 
[!0]. Leczenie niep*odno.ci cz)sto wykracza poza granice „standardowego leczenia”. Do-
tyka ono systemu warto.ci, sfer intymnych i prywatnych, norm moralnych i etycznych. 
Dodatkowym negatywnym czynnikiem jest przed*u/aj-cy si) czas po.wi)cany na leczenie 
i koszty z nim zwi-zane [!&].

Obserwuje si), i/ stres zwi-zany z ca*o.ciow- problematyk- niep*odno.ci powoduje 
powstawanie i narastanie konfliktów partnerskich. Wielokrotnie ma*/onkowie czuj- si) 
nierozumiani i nieakceptowani przez .rodowisko. Ograniczeniu ulegaj- kontakty towa-
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rzyskie, a czas wolny zostaje prawie w ca*o.ci podporz-dkowany diagnostyce i leczeniu. 
Nierzadko dostrzega si) sytuacj), kiedy partnerzy wzajemnie oskar/aj- si) i obarczaj- 
win- za niemo/no.2 posiadania upragnionego dziecka. Wspó*/ycie seksualne bywa cz)-
sto pozbawione zaanga/owania uczuciowego i spontaniczno.ci, ograniczone g*ównie 
do okresu p*odnego, gdy/ jedynym jego celem staje si) pocz)cie dziecka [!0]. W sytuacji 
niepewno.ci spowodowanej oczekiwaniem na pocz)cie para traci poczucie bezpiecze+-
stwa, ka/dy z partnerów odczuwa silny niepokój i stres, co sprzyja zmniejszeniu poczucia 
satysfakcji ma*/e+skiej. Ocena jako.ci zwi-zku i wzajemnego dopasowania partnerów 
u kobiet z diagnoz- niep*odno.ci jest zwykle ni/sza w porównaniu z kobietami p*odnymi 
[#0,'",'#]. G*ównymi obszarami funkcjonowania pary, w których wyst)puj- negatywne 
konsekwencje niep*odno.ci, s-: po/ycie seksualne (pary niep*odne cechuje mniejsza cz)-
stotliwo.2, spontaniczno.2 i ró/norodno.2 pozycji w porównaniu z parami p*odnymi; 
wspó*/ycie jest traktowane instrumentalnie, podporz-dkowane prokreacji, przez co traci 
swoje funkcje scalania wi)zi i podtrzymywania wzajemnej atrakcyjno.ci partnerów) oraz 
zaburzenia komunikacji (pojawia si) tendencja do obarczania win- partnera lub samego 
siebie, jak równie/ dystans i trudno.ci w okazywaniu uczu2).

Podsumowanie

Podsumowuj-c warto jeszcze raz podkre.li2, i/ czynnik psychologiczny w etiologii oraz 
leczeniu niep*odno.ci zdaje si) mie2 kluczowe znaczenie w zapobieganiu oraz w skutecz-
no.ci stosowania metod jej leczenia.

Warto zwróci2 szczególn- uwag) na propagowanie zdrowego stylu /ycia, profilak-
tyk) i edukacj) z zakresu czynników stresogennych oraz metod radzenia sobie ze stresem, 
promowanie zalet dzietno.ci w.ród m*odych kobiet oraz szeroko rozumian- konsekwentn- 
polityk) prorodzinn- u*atwiaj-ca kobietom podj)cie decyzji o posiadaniu dziecka.
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O roli psychologii w procesie leczenia niep!odno"ci

Mgr Tatiana Ostaszewska-Mosak 
Polskie Stowarzyszenie Psychologów Niep'odno%ci

Cz*owiek jest jedno.ci- psychofizyczn-. Rozró/nienie pomi)dzy fizyczno.ci- – somatyk-, 
a funkcjonowaniem psychicznym, od dawna jest podzia*em sztucznym i dokonywanym 
w celu uproszczenia tego skomplikowanego modelu. Jest ono tak/e konsekwencj- syste-
matycznie post)puj-cej specjalizacji poszczególnych dziedzin naukowych zajmuj-cych si) 
cz*owiekiem i jego zdrowiem. Jednak wsz)dzie tam, gdzie *-czenie tych sfer jest mo/liwe, 
wspó*praca mi)dzy ró/nymi specjalistami pozwala osi-gn-2 efekt synergii, generuj-c w ten 
sposób warto.2 dodan- dla pacjenta. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku stara+ o dzie-
cko, a szczególnie w sytuacji, gdy to staranie przed*u/a si) ponad miar) i mog- lub musz- 
by. stosowane medyczne procedury wspomagaj-ce.

Wielowymiarowo", problemu niep!odno"ci

Niep*odno.2 stwierdza si) po up*ywie roku regularnego wspó*/ycia bez osi-gni)cia ci-/y. 
Jest to zjawisko wielowymiarowe i poci-gaj-ce za sob- ca*e spektrum konsekwencji. Doty-
cz- one zarówno fizjologii, psychiki, jak i /ycia spo*ecznego jednostek do.wiadczaj-cych tej 
choroby. Mówimy tu o chorobie, gdy/ wed*ug nowoczesnych standardów nauk biologicz-
nych i spo*ecznych, pe*ne zdrowie prokreacyjne cz*owieka to nie tylko stan braku choroby 
i zaburze+, ale zgodnie z definicj- 6wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) to „pe'ny fizyczny, 
psychiczny i spo'eczny dobrostan w zakresie funkcji oraz procesów zwi"zanych z prokreacj" na 
wszystkich etapach $ycia”. Kiedy wi)c stan ten z jakichkolwiek przyczyn nie jest osi-gany, 
jednostka ma prawo d-/y2 – korzystaj-c ze wszelkich dost)pnych .rodków oraz w*asnej 
gotowo.ci – do odwrócenia tej tendencji.

W d-/eniu do przywracania zdrowia prokreacyjnego wydaje si) wi)c wskazane po-
*-czenie zdobyczy ró/nych dziedzin nauki, g*ównie medycyny i psychologii. W przeciwnym 
wypadku poszukiwania praktycznych i skutecznych rozwi-za+ pomagaj-cych pacjentom 
b)d- trwa2 d*u/ej i przewa/nie nie b)d- to rozwi-zania optymalne.
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Nie ulega /adnej w-tpliwo.ci, /e rozwi-zania te musz- opiera2 si) na danych nauko-
wych i zosta2 w*a.ciwie udokumentowane empirycznie. Musz- by2 tak/e systematycznie 
weryfikowane i uaktualniane.

Pacjenci wymagaj- bowiem leczenia zgodnego ze wspó*czesnymi standardami ca*o-
.ciowej i humanistycznej opieki medycznej, bazuj-cego na nowoczesnej wiedzy naukowej 
oraz wspó*pracy specjalistów z ró/nych dziedzin, d-/-cych do osi-gania upragnionego celu, 
minimalizuj-c równocze.nie wszelkie cierpienia chorych.

Komplementarno", psychologii w terapii niep!odno"ci

W*a.nie w minimalizowaniu negatywnych kosztów diagnostyki i leczenia niep*odno.ci 
upatrywa2 nale/y przysz*o.ci zada+ psychologicznych. Jest to w*a.ciwy zakres dzia*ania 
psychologa wspieraj-cego pacjenta do.wiadczaj-cego niechcianej bezdzietno.ci. Leczenie 
niep*odno.ci nie opiera si) jednak na pracy jednego specjalisty. To najcz).ciej dzia*anie 
zespo*owe. Dlatego psycholog powinien by2 równie/ przygotowany do obj)cia swoim 
wsparciem ludzi pracuj-cych na rzecz pacjentki, pacjenta lub pary. Kompetencje pozame-
dyczne cz*onków zespo*u, takie jak dobra komunikacja, sposób radzenia sobie ze stresem 
oraz trudnymi sytuacjami, zrównowa/ona empatia, maksymalne uproszczenie i humani-
zacja procedur to cz)sto klucz do lepszego samopoczucia pacjentów w tak obci-/aj-cym 
procesie, jakim jest leczenie niep*odno.ci.

Takie uj)cie stanowi poszerzenie zakresu obowi-zków psychologa w porównaniu do 
dzia*alno.ci, która obowi-zywa*a do niedawna, i z któr- psycholog by* kojarzony. Psycho-
logia zdrowia to bardzo szybko rozwijaj-ca si) cz).2 psychologii. W ostatnich latach prze-
prowadzono na ca*ym .wiecie wiele bada+ pokazuj-cych dalsze kierunki zainteresowa+. 
Po pierwsze, w zakresie szeroko poj)tej psychosomatyki – czyli poszukiwania czynników 
ryzyka chorób w /yciu psychicznym cz*owieka. Po drugie, w zakresie somatopsychologii, 
czyli tego, jak choroby wp*ywaj- na funkcjonowanie cz*owieka i jakie s- ich konsekwencje 
dla jego funkcjonowania psychospo*ecznego.

Przyczyna czy skutek, czyli o roli psychologa

Dla problematyki niep*odno.ci i jej leczenia oba kierunki s- istotne. Na szczególn- uwa-
g) zas*uguj- te doniesienia, które podaj- w w-tpliwo.2 twierdzenia do niedawna b)d-ce 
nurtem obowi-zuj-cym i nie podlegaj-cym dotychczas dyskusji. Mówi- one o psychogen-
nym pod*o/u niep*odno.ci, jej uwarunkowaniach i o czynnikach ryzyka, takich jak dieta, 
stres, czynniki .rodowiskowe. Obowi-zuj-cy do pewnego momentu model poszukiwa+ 
psychogennego pod*o/a niep*odno.ci wraz z rozwojem medycyny zaczyna stopniowo – 
cho2 bardzo powoli – odchodzi2 w przesz*o.2. Nie zosta* on we w*a.ciwy i przekonywaj-cy 
sposób dowiedziony w badaniach naukowych, a skuteczno.2 metod pracy psychologicznej 

i terapeutycznej z niego wynikaj-cych nie zosta*a w dostateczny sposób potwierdzona. 
Pomimo istnienia pewnych sygna*ów, badacze z wielkim sceptycyzmem odnosz- si) do 
pogl-du o niep*odno.ci wynikaj-cej bezpo.rednio z problemów natury psychologicznej.

Z ca*- pewno.ci- nie mo/na ju/ mówi2 o prostej zale/no.ci przyczynowo-skutkowej 
i doprowadza2 do sytuacji nadmiernej koncentracji na problemach psychicznych pacjentów 
lub do ograniczenia si) tylko do nich. Pomijaj-c inne konsekwencje, mo/e to doprowadzi2 
do dalszego narastania problemów z p*odno.ci- oraz do tracenia cennego potencja*u pro-
kreacyjnego kobiet i m)/czyzn, który maleje wraz z czasem.

W celu doskonalenia profesjonalnego warsztatu psychologów i lekarzy wa/ne jest 
zatem sta*e monitorowanie doniesie+ badawczych oraz uczynienie z nich zagadnienia 
interdyscyplinarnego.

Wiele mówi si) tak/e w ostatnich latach o psychospo*ecznych konsekwencjach 
niep*odno.ci oraz jej leczenia. Zakres zainteresowa+ psychologów niep*odno.ci poszerzy* 
si) bowiem, uzupe*niaj-c psychosomatyk) o somatopsychologi), która w tym zakresie 
pe*ni2 powinna kluczow- rol). Bardziej efektywnym i skutecznym wk*adem psychologów 
praktyków b)dzie wi)c koncentrowanie si) na mo/liwych i ju/ zaistnia*ych problemach 
psychologicznych oraz spo*ecznych osób niep*odnych. Jest to bowiem choroba z*o/ona, 
skomplikowana i ró/norodnie manifestowana. Nale/y równie/ pami)ta2, /e nie dotyczy 
ona tylko jednej osoby, ale pary oraz ca*ego jej .rodowiska. Do indywidualnych problemów 
psychologicznych, emocjonalnych, a nierzadko moralnych (nie mówi-c ju/ o k*opotach 
praktycznych – logistycznych czy finansowych) dochodz- wi)c ewentualne problemy ma*-
/e+skie, seksualne, rodzinne, a tak/e zwi-zane ze sfer- zawodow-. Tak wi)c nadrz)dnym 
celem pracy psychologa powinno by2 post)powanie ukierunkowane na jak najszybsze 
i najbardziej skuteczne osi-gni)cie lub zbli/anie pacjentów do bieguna zdrowia na konti-
nuum zdrowie – choroba.

Za*o/enie to implikuje skupienie si) na sytuacji zastanej oraz pracy skierowanej na 
rozwi-zywanie problemów powstaj-cych i narastaj-cych wraz z up*ywem czasu, a tak/e 
komplikowaniem si) sytuacji biomedycznej.

Psychologiczne aspekty niep!odno"ci

Problemy emocjonalne i /yciowe – indywidualne i partnerskie, mog- pojawi2 si) u pacjen-
tów na ka/dym etapie choroby oraz jej leczenia. Ka/de z tych wydarze+ samo w sobie mo/e 
by2 wystarczaj-co obci-/aj-ce, aby poziom odczuwanej satysfakcji /yciowej znacz-co spad*. 
Niektóre z tych sytuacji, szczególnie je.li trwa*y zbyt d*ugo (w ocenie mo/liwo.ci danej 
osoby) oraz nie zosta*y rozwi-zane prawid*owo, mog- by2 potencjalnymi przyczynami 
cierpienia psychicznego, wp*ywaj-cymi na ca*okszta*t samopoczucia. A zatem oddzia*y-
waj- one bezpo.rednio i po.rednio na odczuwan- uci-/liwo.2 choroby oraz na zdolno.2 
do podejmowania dalszego skutecznego leczenia lub innych wa/nych decyzji.
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Tabela #. Lista potencjalnych sytuacji wp*ywaj-cych na stan emocjonalny pacjentów

D*ugotrwa*e staranie naturalne;

Poszukiwanie przyczyn niemo/no.ci zaj.cia w ci-/) lub jej utrzymania;

Diagnostyka wst)pna i zaawansowana;

Diagnoza niep*odno.ci;

Brak jasnej diagnozy niep*odno.ci;

Zastosowanie leczenia;

Przed*u/aj-ce si) leczenie;

Zmiana procedur medycznych w trakcie leczenia;

Niemo/no.2 nawi-zania satysfakcjonuj-cej wspó*pracy z lekarzem (bez wzgl)du 
na efekt leczenia);

Z*a wspó*praca z placówk-, w której odbywa si) diagnostyka i/lub leczenie;

Nawracaj-ce poronienia;

Terminacja ci-/y;

Ci-/a pozamaciczna;

Ci-/a uzyskana po d*ugotrwa*ym leczeniu;

Ci-/a po powtarzaj-cych si) poronieniach;

Poród po ci-/y zagro/onej, tokofobia;

Po*óg po ci-/y zagro/onej, depresja poporodowa;

Mo/liwo.2 lub konieczno.2 korzystania z dawstwa/biorstwa;

Problematyka rodzicielstwa po adopcji gamet lub zarodka;

Przygotowanie do procesu adopcyjnego;

Proces ko+czenia si) stara+;

Przygotowanie do .wiadomej bezdzietno.ci.

W*a.ciwa pomoc psychologiczna staje si) wi)c bardzo potrzebnym elementem, 
zarówno profilaktycznym, jak i terapeutycznym w momencie wyst-pienia problemów.

Dynamika pojawiania si) trudno.ci oraz skuteczno.2 sposobów radzenia sobie 
z nimi jest bardzo zmienna. Zale/y od cech osobowo.ci, temperamentu, wcze.niejszych 
do.wiadcze+ /yciowych, ogólnych kompetencji spo*ecznych. Niebagatelny wp*yw maj- 
tak/e takie czynniki jak: jako.2 zwi-zku, jako.2 wsparcia spo*ecznego, gotowo.2 i umiej)t-
no.2 korzystania ze wsparcia, ogólne poczucie zdrowia, sytuacja rodzinna i zawodowa, czy 
.wiatopogl-d. Ka/dy z tych czynników oddzielnie, ich wzajemne zale/no.ci oraz pozytyw-
ny lub negatywny efekt synergiczny maj- wp*yw na sposób prze/ywania niep*odno.ci i jej 
leczenie. Tak wi)c w ka/dym z tych zakresów (w powi-zaniu z chorob-) dobrze rozumiana 
i wdro/ona pomoc psychologiczna mo/e mie2 ogromne znaczenie.

Psycholog wspieraj*cy leczenie niep!odno"ci –  
czyli specjalista w zespole

Jak zosta*o pokazane powy/ej, przed*u/aj-ce si) do.wiadczanie niep*odno.ci to zjawisko 
wielowymiarowe, zawieraj-ce zarówno aspekty medyczne, psychologiczne, jak i spo*eczne. 
Psycholog pracuj-cy z takimi pacjentami powinien mie2 wobec tego specjalne i wszech-
stronne przygotowanie.

Diagnostyka i leczenie niep*odno.ci to bardzo szybko rozwijaj-ca si) dziedzina. Wiele 
zagadnie+ zosta*o przez ostatnie lata pog*)bionych. Wiedza na temat przyczyn niep*od-
no.ci, jak i mo/liwo.ci ich leczenia, stale si) zwi)ksza. Psycholog prawid*owo rozumiej-cy 
swoj- rol), dzia*aj-cy w tym obszarze nie mo/e wi)c pozostawa2 w tyle. Jego wiedza za-
wieraj-ca podstawowe informacje medyczne oraz aktualna, oparta na dowodach wiedza 
psychologiczna i psychoterapeutyczna powinny by2 stale aktualizowane. Pacjent podczas 
rozmowy powinien mie2 poczucie bycia rozumianym, a nie tylko wys*uchanym. Psycholog 
musi pozna2 prze/ycia pacjenta oraz przebyte procedury, a tak/e wiedzie2 z jakimi nast)p-
stwami psychofizycznymi mog- one si) wi-za2. Ponadto, podstawowe poj)cia z zakresu 
endokrynologii, embriologii, dzia*ania uk*adu nerwowego i rozrodczego powinny stano-
wi2 absolutne abecad*o psychologa niep*odno.ci. Jest to niezb)dne do pracy z pacjentem 
oraz wspó*pracy z zespo*em medycznym. Dotyczy to nie tylko psychologów pracuj-cych 
w klinikach i o.rodkach lecz-cych niep*odno.2, ale wszystkich, którzy z takimi pacjentami 
si) stykaj-. St-d konieczno.2 ci-g*ego uczenia si) w tym zakresie.

Z ca*- pewno.ci- psycholog niep*odno.ci powinien posiada2 równie/ odpowied-
nie przygotowanie kliniczne z psychologii. Musi bowiem umie2 rozpozna2 zaburzenia, 
które mog- by2 wynikiem niep*odno.ci i jej leczenia. Ich spektrum jest szerokie, m.in.: 
cykliczne wahania nastroju, obni/enia nastroju prowadz-ce w skrajnych przypadkach do 
depresji, zaburzenia maniakalne, zaburzenia l)kowe (epizody l)ku panicznego, fobie, l)ki 
o pod*o/u egzystencjalnym), zaburzenia od/ywiania (wahania apetytu, bulimia, anoreksja, 
ortoreksja), zaburzenia snu, PTSD, zaburzenia funkcjonowania spo*ecznego, zaburzenia 
wi)zi partnerskiej czy zaburzenia seksualne. Psycholog musi umie2 trafnie oceni2 czy i jak 
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mo/e pracowa2 z dan- osob- lub par-, czy te/ powinien zwróci2 si) o konsultacj) lub po-
moc do lekarza psychiatry. B*)dem jest bowiem bagatelizowanie do.wiadcze+ pacjentów 
i samodzielne prowadzenie terapii osób z powa/nymi stanami klinicznymi bez w*a.ciwego 
wsparcia lekarskiego czy farmakologicznego.

Psycholog pracuj-cy w obszarze leczenia niep*odno.ci powinien mie2 tak/e specja-
listyczne przygotowanie terapeutyczne. Ka/da ze szkó* psychoterapeutycznych ma swoje 
pod*o/e teoretyczne i wynikaj-ce z niego propozycje i mo/liwo.ci pracy. Jednak w tym 
miejscu trzeba podkre.li2 podstawow- zasad) post)powania naukowego i etycznego – im-
peratyw wybierania metod, które zapewni- osi-gni)cie celu pacjenta za pomoc- .rodków 
sprawdzonych metodologicznie, o wykazanej skuteczno.ci, minimalizuj-c jednocze.nie 
koszty zarówno emocjonalne, finansowe, jak i czasowe. Szczególnie o tym ostatnim czyn-
niku nie wolno psychologowi niep*odno.ci zapomina2, ani go bagatelizowa2.

Dobr- i wskazan- praktyk- by*oby, aby psycholog wspieraj-cy leczenie niep*odno.ci 
mia* równie/ przygotowanie i do.wiadczenie w zakresie mo/liwo.ci pracy indywidualnej, 
z parami oraz grupami, a tak/e przygotowanie do pracy z personelem medycznym.

Reasumuj-c, psychologowie niep*odno.ci powinni by2 grup- specjalistów o wyso-
kich kwalifikacjach, niezb)dnych do udzielania wszechstronnej pomocy psychologicznej, 
maj-cej na celu wsparcie osób do.wiadczaj-cych, diagnozuj-cych lub lecz-cych niep*odno.2.

Psycholog specjalista, czyli u kogo pacjent powinien szuka, wsparcia

Wy/ej wymienione kryteria wymaga+ w odniesieniu do psychologów niep*odno.ci po-
winny wyznacza2 kierunek ich kszta*cenia, samokszta*cenia oraz zdobywania do.wiad-
czenia zawodowego. Nie wolno bowiem zapomina2 jak specyficzn- grup- pacjentów s- 
ludzie zmagaj-cy si) z niechcian- bezdzietno.ci-. Frustracja i stres wi-/-ce si) z brakiem 
mo/liwo.ci realizacji tak podstawowej potrzeby, jak- jest potrzeba posiadania dziecka, 
rodzi konsekwencje daj-ce si) porówna2 z prze/yciami towarzysz-cymi m.in. chorobom 
nowotworowym.

Ró/norodno.2 emocji i poziomów ich do.wiadczania jest ogromna, tak samo jak 
sposobów radzenia sobie z mniej i bardziej obci-/aj-cymi prze/yciami. Na pocz-tku za-
skoczenie, niepokój, konieczno.2 weryfikacji /yciowych planów, permanentny stan ocze-
kiwania na zasadnicz- zmian), regularnie powtarzaj-ce si) rozczarowanie, zniech)cenie, 
obni/aj-ce si) sukcesywnie poczucie w*asnej warto.ci. Nast)pnie nasilaj-ce si) poczucie 
izolacji, braku zrozumienia ze strony bli/szego i dalszego otoczenia, wahania nastroju, 
narastaj-cy stan braku poczucia sensu. To tylko kilka z mo/liwych wzorów emocjonalnych.

Psycholog dobrze przygotowany do pracy z takimi pacjentami pomo/e im znale92 
konkretne, skuteczne rozwi-zania, pozwalaj-ce przetrwa2 trudno.ci i poradzi2 sobie z nimi. 
Pomo/e odzyska2 utracone poczucie kontroli nad w*asnym /yciem, powstrzyma2 obni/a-
nie si) poczucia w*asnej warto.ci. Dostarczy tak/e wielu potrzebnych informacji na temat 
samego leczenia, charakterystycznych zachowa+ oraz jak odró/ni2 norm) w prze/ywaniu 
emocji od stanu wymagaj-cego specjalistycznej pomocy. Mo/e tak/e nauczy2 poszczegól-

nych, uznanych przez siebie w procesie zawodowego do.wiadczenia za efektywne, metod 
kontrolowania emocji oraz stresu. Pomo/e usprawni2 komunikacj) mi)dzy partnerami, 
ich rodzin- i personelem, z którym pacjenci si) stykaj-. Co bardzo wa/ne, pozwoli skon-
frontowa2 si) i rozprawi2 z wieloma stereotypami dotycz-cymi niep*odno.ci i jej leczenia, 
a tak/e pomo/e zidentyfikowa2 osobiste ograniczaj-ce i przeszkadzaj-ce przekonania na 
temat tej trudnej sytuacji.

Poznanie mitów na temat p*odno.ci, seksu, zabiegów medycznych i uzyskanie racjo-
nalnej zdolno.ci do oddzielenia ich od sprawdzonych metod, zweryfikowanych badawczo, 
nauczenie si) niepodtrzymywania os*abiaj-cych my.li i emocji to kompetencje trudne do 
przeceniania w d*ugotrwa*ych staraniach o dziecko.

Tabela !. Metody pomocy psychologicznej w procesie diagnostyki i leczenia niep*odno.ci

Pomoc dora9na – pomoc nastawiona na dzia*anie w danym momencie, cz)sto 
trudnym czy wr)cz traumatycznym dla pacjenta. Mo/e przybiera2 posta2 profilaktyki, 
maj-cej na celu jak najszybsze przygotowanie pacjenta do maj-cych nadej.2 trudno.ci. 
Obejmuje takie elementy, jak interwencja kryzysowa, psychoedukacja, uzupe*nienie 
wiedzy, rozmowa skoncentrowana na znalezieniu rozwi-zania;

Pomoc d*ugofalowa – pomoc roz*o/ona na kilka, kilkana.cie spotka+, czasem 
zawarcie kontraktu terapeutycznego. Jest to zaplanowanie przysz*ych dzia*a+, 
rozwi-zanie najwa/niejszych problemów w „tu i teraz”, praca z ograniczaj-cymi 
przekonaniami, nauka metod radzenia sobie z emocjami i stresem, psychoterapia.

Praca indywidualna – praca z jedn- osob- z pary zawiera wszystkie powy/sze formy 
pracy dzia*a+ terapeutycznych;

Praca z par- – terapia zwi-zku, obejmuj-ca wspólne przygotowanie do przysz*ych 
zada+, psychoedukacj), rozwi-zywanie konkretnych problemów, na przyk*ad 
komunikacyjnych;

Praca grupowa – wyk*ady, warsztaty, udzia* w spotkaniach grup wsparcia oraz 
zaj)ciach ucz-cych technik radzenia sobie ze stresem;

Pomoc bezpo.rednia, osobista – najcz).ciej praca z pacjentem odbywa si) w gabinecie 
psychologicznym, bez wykluczenia innych formy leczenia. Je.li stan pacjenta jest 
ci)/ki lub budzi niepokój terapia powinna obejmowa2 tak/e wizyty domowe. Dora9nie 
próby pomocy mog- by2 udzielane równie/ przez telefon lub drog- mailow-. Cz)sto 
stosowan- form- pracy wspomagaj-cej jest biblioterapia, która mo/e by2 tak/e 
stosowana w przypadku, gdy nie jest mo/liwa praca regularna (na przyk*ad ze wzgl)du 
na odleg*o.2 dziel-c- terapeut) i pacjentk)).
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Wspó!praca z psychologiem,  
czyli kiedy pacjent powinien trafi, do specjalisty

Lekarz prowadz-cy powinien kierowa2 poszczególnych pacjentów lub par) na konsultacj) 
psychologiczn- je/eli ich stan emocjonalny budzi jego w-tpliwo.ci, a sam nie chce lub nie 
jest w stanie si) tym zaj-2 zpowodu ograniczonych mo/liwo.ci czasowych lub .wiadomo.ci 
stanu wykraczaj-cego poza kompetencje z zakresu psychologii. W.ród przes*anek mo/na 
wymie2 niepokój dotycz-cy stanu emocjonalnego pacjentki lub pacjenta, obaw) przed 
tym, /e para nie ma uzgodnionego, jednolitego planu leczenia, widoczne konflikty mi)dzy 
partnerami, trudno.ci w komunikacji lub inne spostrze/enia, mog-ce wed*ug lekarza by2 
elementami potencjalnie utrudniaj-cymi lub uniemo/liwiaj-cymi leczenie.

Trzeba tu podkre.li2, /e konsultacja psychologiczna nie oznacza automatycznie 
rozpocz)cia psychoterapii lub innego leczenia psychologicznego. S*u/y sprawdzeniu stanu 
w jakim pacjenci si) znajduj- i okre.leniu jakiego rodzaju pomocy mogliby potrzebowa2. 
Bardzo cz)sto zdarza si) tak, /e wspó*praca mi)dzy lekarzem a par- uk*ada si) bardzo 
dobrze, pacjenci dobrze radz- sobie z sytuacj- leczenia i /adna pomoc psychologiczna nie 
jest potrzebna. Istnieje tak/e taka mo/liwo.2, /e wspó*praca uk*ada si) dobrze, ale pacjen-
ci sami poszukuj- sposobów na poradzenie sobie z trudno.ciami i chc- poprawi2 swoje 
funkcjonowanie w chorobie i leczeniu.

Nale/y podkre.li2, /e finalna decyzja o konieczno.ci lub potrzebie skorzystania 
z pomocy psychologicznej zawsze le/y po stronie pacjentów. Nawet wtedy kiedy specjali.ci 
uwa/aj-, /e by*oby to wskazane, mog- jedynie taki krok zaleci2 czy zasugerowa2.

Z nieco inn- sytuacj- mamy do czynienia tylko w sytuacji problematyki dawstwa/
biorstwa. Z bada+ i do.wiadcze+ krajów bardziej zaawansowanych w tych procedurach 
ni/ Polska wynika, /e konsultacja psychologiczna (przynajmniej jednorazowa) powinna by2 
obligatoryjna dla uczestników tego typu leczenia. Wykluczy2 bowiem nale/y wszelkiego 
rodzaju zaburzenia somatyczne i psychologiczne, a tak/e zg*)bi2 motywacj) takiego post)-
powania. Pozostaje mie2 nadziej), /e równie/ w naszym kraju tego rodzaju post)powanie 
stanie si) powszechnie obowi-zuj-c- dobr- praktyk- i norm-.

Rozdzia!  (

Psychologiczne potrzeby pacjentów

Mgr Anna Krawczak 
Przewodnicz"ca Stowarzyszenia Nasz Bocian

W !"#$,r. w Polsce istnieje prawdopodobnie ok. (" o.rodków leczenia niep*odno.ci wy-
konuj-cych procedur) zap*odnienia pozaustrojowego in vitro. U/ycie zastrze/enia „praw-
dopodobnie” jest konieczne z uwagi na fakt, i/ nie funkcjonuje /adna centralna instytucja, 
która prowadzi*aby ewidencj) wszystkich placówek sprawdzaj-c, które z nich zawiesza-
j- swoj- dzia*alno.2, które j- kontynuuj-, a które rozrastaj- si) w filie. Monitoruj-c liczb) 
o.rodków na podstawie informacji od samych pacjentów podejmuj-cych leczenie w da-
nym o.rodku Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niep*odno.ci i Wspierania Adopcji „Nasz 
Bocian”, szacuje finaln- liczb) placówek leczenia niep*odno.ci na ok. ($ – (1.Tym sa-
mym, okre.lenie, liczby,pacjentów, którzy rokrocznie korzystaj- z us*ug o.rodków jest nie-
mo/liwe.

Si)gaj-c do raportów European IVF Monitoring Polska, które ka/dego roku s- 
przygotowywane przez Sekcj) P*odno.ci i Niep*odno.ci przy Polskim Towarzystwie Gi-
nekologicznym, mo/emy si) przekona2, i/ liczba wykonywanych procedur in vitro z roku 
na rok wzrasta, podobnie jak ro.nie liczba wykonywanych inseminacji. Czy to oznacza, /e 
ka/dego roku coraz wi)cej Polek i Polaków cierpi z powodu niep*odno.ci? Niekoniecznie. 
Tendencja zwy/kowa mo/e wynika2 równie/ z faktu, i/ rokrocznie nowe o.rodki do*-czaj- 
do EIM Polska i dostarczaj- swoje dane, przez co liczby w tabelach rosn-. Przyk*adowo 
w roku !""& swoje raporty z*o/y*o !$ o.rodków, a ju/ trzy lata pó9niej, w roku !"#! ra-
porty z*o/y*y '' o.rodki. Nale/y przy tym podkre.li2, i/ liczba o.rodków funkcjonuj-cych 
w Polsce pozostawa*a przez ostatnie lata wzgl)dnie sta*a, a samo raportowanie do EIM 
nie jest obowi-zkowe i w Polsce funkcjonuj- równie/ o.rodki nieraportuj-ce, wi)c liczby 
podawane w ramach raportu z pewno.ci- s- niekompletne i niedoszacowane. Raporty 
EIM Polska s- jednak jedynymi próbami dokumentowania liczby wykonywanych w Pol-
sce zabiegów medycyny rozrodu, a wi)c i po.redniego udokumentowania skali problemu 
niep*odno.ci w kraju.

Zgodnie z ostatnim raportem EIM !"#! wykonano w Polsce ## !1' procedury 
wspomaganego rozrodu (*-cznie zap*odnienie in vitro, in vitro ICSI, in vitro IMSI, in vitro 
z u/yciem komórek dawczyni lub komórek dawcy), #( %!% inseminacji (*-cznie insemina-
cje z u/yciem nasienia partnera lub dawcy) oraz przeprowadzono !1% adopcji zarodków 
przekazanych przez pary na rzecz innych pacjentów. Naturalnie nie oznacza to, i/ w !"#!,r. 
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leczenie w polskich o.rodkach podj)*o w sumie ponad !1 tysi)cy osób: wiele zabiegów 
(np. inseminacji domacicznej lub in vitro) powtarza si) wi)cej ni/ jeden raz u tych samych 
pacjentów.

Ponadto raporty EIM Polska w ogóle nie uwzgl)dniaj- innych .wiadcze+ medycz-
nych ni/ zabiegi wspomaganego rozrodu (in vitro i inseminacja domaciczna), tak wi)c nie 
wiemy, ile kobiet i m)/czyzn zg*asza si) ka/dego roku do polskich o.rodków po leczenie 
metodami mniej zaawansowanymi tj. leczenie hormonalne, operacyjne itd. Wreszcie nie 
wiemy, jak wiele podmiotów oferuje w Polsce leczenie niep*odno.ci metodami innymi ni/ 
zap*odnienie pozaustrojowe in vitro i na czym dok*adnie wówczas „leczenie niep*odno.ci” 
polega. Nale/y przy tym pami)ta2, i/ pary okre.laj-ce same siebie jako niep*odne nie zawsze 
zwracaj- si) po pomoc ku medycynie konwencjonalnej, niekiedy wybieraj- równie/ me-
tody medycyny alternatywnej, takie jak bioenergoterapia, akupunktura, zio*olecznictwo. 
Tym samym ostateczna liczba Polaków definiuj-cych si) jako osoby niep*odne lub osoby 
z problemami p*odno.ci, nie jest i nie mo/e zosta2 poznana.

Zwracaj-c si) ku twardym statystykom, zgodnie z wyliczeniami Polskiego Towarzy-
stwa Ginekologicznego problem niep*odno.ci dotyka co roku ok. #,$ miliona polskich par, 
jednak oczywi.cie nie oznacza to, i/ ka/da z tych par b)dzie wymaga*a zap*odnienia in vitro. 
Co wi)cej nie oznacza to nawet, i/ ka/da z #,$ mln par b)dzie chcia*a zosta2 rodzicami, 
o czym równie/ cz)sto si) zapomina szacuj-c skal) problemu niep*odno.ci.

Kliniczna niep*odno.2 (brak mo/liwo.ci spontanicznego uzyskania ci-/y) zupe*nie 
nie musi wspó*wyst)powa2 z jednoczesn- wol- zostania rodzicem: z pewno.ci- jaki. pro-
cent osób klinicznie niep*odnych czy bezp*odnych nie planuje rodzicielstwa – tymczasowo 
lub trwale – niezale/nie od swojej kondycji zdrowotnej. Wreszcie z regu*y nie podnosi si), 
i/ znakomita wi)kszo.2 z #,$ mln par rozwi-/e swoje pragnienie dziecka bez si)gania po 
metod) in vitro, poniewa/ mniej zaawansowane techniki medyczne (a czasem równie/ 
konsekwentna zmiana stylu /ycia) oka/- si) by2 skuteczne i doprowadz- do upragnio-
nej ci-/y. Jak zauwa/a Jerzy Radwan: P'odno%1 pary zale$y od p'odno%ci obojga partnerów, 
a wi3kszo%1 osób zg'aszaj"cych si3 do lekarza nie jest niep'odna, lecz ma obni$on" w ró$nym 
stopniu zdolno%1 koncepcji [#].

Co jednak z parami, u których zawiedzie zmiana diety, farmakoterapia, zabiegi udra/-
niania jajowodów, obserwacja .luzu, zio*olecznictwo i szereg innych? Zgodnie z zasadami 
przyj)tymi przez Narodowy Program Leczenia Niep'odno%ci na lata ()*. – ()*5, do leczenia 
metod- zap*odnienia pozaustrojowego kwalifikuj- si) pary, które maj- albo potwierdzon- 
klinicznie bezwzgl)dn- przyczyn) niep*odno.ci (np. niedro/ne jajowody) albo bezskutecznie 
korzysta*y z mniej zaawansowanych metod lub te/ dotkn)*a ich tzw. niep*odno.2 idiopa-
tyczna, czyli przed*u/aj-ca si) bezdzietno.2 bez ustalonej medycznie przyczyny.

Czy to oznacza, /e wszystkie pary, u których zawiod*y mniej zaawansowane metody 
leczenia i które nadal pozostaj- bezdzietne, trafi- do o.rodków leczenia niep*odno.ci? Nie. 
Z szeregu bada+ [!,'] dowiadujemy si), i/ statystycznie tylko po*owa par spe*niaj-cych 
kryteria „bycia niep*odnym” decyduje si) w ogóle na podj)cie jakiegokolwiek leczenia. Kon-
kluzje badaczy wskazuj-, i/ dzieje si) tak poniewa/ samo wyobra/enie o leczeniu niep*od-
no.ci i wi-/-cym si) z nim atrybutami: ingerencj- w intymno.2, wyobra/on- bolesno.ci- 
procedur, ich kosztem, ale te/ ci)/arem emocjonalnym niesionym przez par) i strachem 

przed pora/k-, jest tak silnie stresuj-ce, /e po*owa par w ogóle odrzuca mo/liwo.2 terapii 
lub odwleka j- w czasie.

W obliczu powy/szych faktów tym istotniejsze staje si) otoczenie osób do.wiadcza-
j-cych niezamierzonej bezdzietno.ci profesjonaln- opiek- psychologiczn- i zapewnienie 
im dost)pu do specjalistów w tej dziedzinie. Warto zauwa/y2, /e obj)cie pacjentów nie-
p*odnych opiek- psychologiczn- stanowi równie/ dla samych o.rodków oraz .rodowiska 
lekarskiego rodzaj inwestycji – nieoczywistej i d*ugoterminowej – jednak koniecznej, je.li 
o.rodki chc- rozszerza2 swoj- dzia*alno.2.

Psychologia niep!odno"ci w Polsce

Gdyby.my mieli swoje wyobra/enie o ofercie psychologicznej skierowanej do osób niep*od-
nych opiera2 na opublikowanym w sierpniu !"#(,r. przez „Gazet) Wyborcz-” Rankingu 
klinik in vitro (udzia* w rankingu wzi)*o '" placówek, a zatem wi)cej ni/ po*owa o.rodków 
funkcjonuj-cych w Polsce) mogliby.my odnie.2 wra/enie, i/ pozycja psychologa w leczeniu 
niep*odno.ci jest w Polsce co najmniej trwale ugruntowana. Zgodnie z danymi zaprezen-
towanymi w Rankingu zatrudnienie psychologa lub wspó*prac) z psychologiem deklaruje 
a/ !1 o.rodków. Tymczasem z danych Stowarzyszenia Nasz Bocian, które przygl-da si) 
rynkowi leczenia niep*odno.ci od #' lat, a od !"#',r. organizuje raz w roku seminarium 
dla psychologów niep*odno.ci po.wi)cone wymianie do.wiadcze+ pomi)dzy pacjentami 
i .rodowiskiem psychologicznym wynika, i/ realn- prac) z pacjentami opart- na zasadzie 
regularno.ci (fizyczna obecno.2 psychologa w o.rodku i przyjmowanie tam pacjentów, 
sformalizowana wspó*praca z o.rodkiem wyra/ona stosunkiem pracy lub przynajmniej 
wzajemnym zobowi-zaniem, posiadanie oferty psychologicznej dla pacjentów w postaci 
konsultacji, warsztatów, grup wsparcia itd.) posiada ok. ## – #' z nich. Sk-d wynika roz-
bie/no.2? Dane do rankingu „Gazety Wyborczej” by*y pozyskiwane bezpo.rednio od w*a.-
cicieli o.rodków i nie by*y pó9niej weryfikowane przez autorów rankingu. Zatem finalna 
zawarto.2 rankingowych tabel opiera*a si) na deklaracjach samych w*a.cicieli, przewa/nie 
lekarzy. Z rozmów z lekarzami wynika za., i/ oferta psychologiczna w o.rodku leczenia 
niep*odno.ci potrafi by2 definiowana przeró/nie i czasem do.2 zaskakuj-co (9ród*o: roz-
mowy z lekarzami i pacjentami, „Pacjencki monitoring o.rodków leczenia niep*odno.ci 
!"#( – !"#$”) i wcale nie musi oznacza2 fizycznej obecno.ci psychologa w placówce. Dla 
cz).ci o.rodków zapewnienie pacjentom teoretycznej mo/liwo.ci kontaktu z psychologiem 
poprzez wy*o/enie na kontuarze w rejestracji wizytówek psychologa by*o na przyk*ad po-
strzegane jako realizacja opieki psychologicznej w terapii niep*odno.ci. Inne o.rodki rea-
lizuj- wsparcie psychologiczne poprzez odsy*anie pacjentów do zewn)trznych gabinetów 
psychologicznych, niekiedy mieszcz-cych si) w innych miastach. Inne placówki interpretuj- 
psychologiczne wsparcie jako organizacj) okazjonalnych warsztatów z psychologiem nawet 
je.li takie warsztaty odbywaj- si) nie cz).ciej ni/ raz w roku. Wreszcie szereg o.rodków 
postrzega obecno.2 psychologa w procesie leczenia niep*odno.ci za zb)dn-, a pacjent 
wymagaj-cy wsparcia psychologicznego bywa cz)sto mylony z pacjentem wymagaj-cym 



'&'0

interwencji psychiatrycznej. Ta ostatnia kwestia mo/e wyja.nia2, dlaczego wsparcie w le-
czeniu niep*odno.ci cz)sto nie ma szans spe*ni2 swojej roli, a pomoc psychologa nie zostaje 
doceniona przez personel medyczny: do psychologa polscy lekarze cz)sto odsy*aj- dopiero 
pary w g*)bokiej depresji lub w stanie, który uniemo/liwia podj)cie terapii medycznej. Przez 
to najwa/niejsza funkcja pomocy psychologicznej w leczeniu niep*odno.ci, czyli wsparcie, 
redukcja stresu i obni/enie emocjonalnych kosztów leczenia, nie ma mo/liwo.ci si) zrea-
lizowa2. Genez) tego zjawiska wyja.nia Barbara Doli+ska w swojej ksi-/ce „Bezdzietno.2. 
Perspektywa Spo*eczno-kulturowa”: (…) niech3tne metodom nieakceptowanym przez Ko%ció' 
katolicki, deklaratywnie pronatalistyczne pa2stwo polskie na d'ugie lata pozostawi'o leczenie 
niep'odno%ci w prywatnych r3kach. Procedury wspomaganego rozrodu, onegdaj finansowane 
z bud$etu pa2stwa w fazie eksperymentu, do urodzenia si3 pierwszych polskich „dzieci z pro-
bówki”, w *//( roku przesta'y by1 refundowane.(…). Wi3kszo%1 o%rodków leczenia niep'odno%ci 
maj"cych status prywatny powsta'a wokó' o%rodków akademickich, a za'o$ona zosta'a przez 
lekarzy specjalizuj"cych si3 w medycynie rozrodu. Nic dziwnego, $e akademiccy lekarze przenie%li 
do klinik leczenia niep'odno%ci akademickie standardy, czyli mo$liwie najskuteczniejsze metody 
leczenia dolegliwo%ci z pomini3ciem problemów psychologicznych wynikaj"cych z przymusowej 
bezdzietno%ci i obci"$aj"cego emocjonalnie post3powania medycznego, któremu pacjenci mu-
sieli by1 poddawani. Tradycyjna medycyna zak'ada bowiem asymetryczny model relacji mi3dzy 
lekarzem a pacjentem, polegaj"cy na aktywno%ci lekarza i bierno%ci pacjenta oraz kierowaniu 
post3powaniem medycznym przez lekarza” [(].

Opisane wy/ej zjawisko praktycznej nieobecno.ci polskiego psychologa niep*odno-
.ci w wielu o.rodkach i bardzo powolnego budowania jego pozycji w innych, ma jednak 
równie/ równoleg*- przyczyn), jak- jest konieczno.2 finansowania psychologicznego 
wsparcia przez samych pacjentów. Opieka psychologiczna w leczeniu niep*odno.ci nie 
jest bowiem w Polsce rozwi-zana na poziomie systemowym (tj. powszechnego dost)pu do 
takiego .wiadczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kszta*cenia psychologów 
specjalizuj-cych si) konkretnie w pomocy parom do.wiadczaj-cym niep*odno.ci). 6red-
ni koszt pojedynczej konsultacji psychologicznej w o.rodku leczenia niep*odno.ci waha 
si) w granicach #"" – #$" z*, i wydaje si), /e takie kwoty mog- mie2 istotne znaczenie dla 
osób, które tak czy inaczej ponosz- du/e wydatki z tytu*u terapii niep*odno.ci. Finansowe 
obci-/enie terapii zmusza za. pacjentów do warto.ciowania i dzielenia wydatków na te 
konieczne (terapia medyczna) i te po/-dane, ale jednak zb)dne (wsparcie psychologiczne). 
Istniej- oczywi.cie o.rodki, które w ramach prowadzenia „polityki przyjaznej pacjentowi” 
oferuj- od jednej do dwóch bezp*atnych konsultacji psychologicznych b-d9 zapewniaj- 
dost)p do darmowych warsztatów psychoedukacyjnych, stanowi- one jednak mniejszo.2 
na polskim rynku (ok. 1 – 0 polskich o.rodków prowadzi takie programy). Co wi)cej opi-
sana wy/ej polityka o.rodków z regu*y adresowana jest do par b)d-cych ju/ w procesie 
leczenia metod- in vitro, a przecie/ pacjentami o.rodków bywaj- równie/, i to w wi)kszo-
.ci, pacjenci niewymagaj-cy tak zaawansowanej terapii: statystycznie tylko jedna para na 
#" do.wiadczaj-cych niep*odno.ci i korzystaj-cych z pomocy medycyny wymaga2 b)dzie 
metody in vitro [#].

Z jednej strony wi)c mamy „Rekomendacje w psychologii niep*odno.ci”, które 
szacuj-, i/ odsetek niep*odnych pacjentów potrzebuj-cych profesjonalnej pomocy wynosi 

ok.,!"% [$], ale z drugiej strony polskie pary po pierwsze musz- za t) pomoc p*aci2 na ogó* 
z w*asnej kieszeni, po drugie decyduj-c si) na skorzystanie z takiej pomocy nie wiedz- tak 
naprawd), jaka b)dzie jako.2 .wiadczenia i przez kogo zostanie ono udzielone (polskie 
uczelnie nie prowadz- specjalizacji psychologii niep*odno.ci, a psycholodzy wspó*pracuj-cy 
z klinikami to zarówno psycholodzy kliniczni, psychoterapeuci, jak i osoby po dwuletnich 
kursach konkretnych szkó* terapeutycznych).

Kim jest psycholog niep!odno"ci?

Cofnijmy si) do wspomnianych ju/ „Rekomendacji w psychologii niep*odno.ci”. W #&0&,r. 
w Wielkiej Brytanii przeprowadzono krajowe badania w celu sprawdzenia, jak w praktyce 
wygl-da opieka psychologiczna i doradztwo dla par, które podejmuj- terapi) w o.rodkach 
leczenia niep*odno.ci. Wydawa*o si), /e ustalenia mog- by2 wy*-cznie pozytywne. Jeszcze 
w #&01,r. brytyjski raport opisuj-cy funkcjonowanie pacjentów w o.rodkach leczenia nie-
p*odno.ci w czasach pierwszego „boomu invitrowego” stwierdza*: „We wszystkich o%rodkach 
personel medyczny jest zaanga$owany w pocz"tkowe poradnictwo dla pacjentów, ale pó6niej 
w proces doradztwa w'"czany jest te$ cz3sto wykwalifikowany personel piel3gniarski uczestni-
cz"cy w programie. Niektóre o%rodki zatrudniaj" specjalnie wyszkolonych doradców i psycho-
logów(…). Ogólnie rzecz bior"c troska, jak" pracownicy otaczaj" pacjentów, jest w najwy$szym 
stopniu imponuj"ca [1]

Co mog*o wi)c pój.2 9le? Nowa dziedzina leczenia niep*odno.ci, jak- by*o zap*od-
nienie pozaustrojowe, jawi*a si) jako oferta kompleksowo obejmuj-ca zarówno cel, czyli 
urodzenie dziecka, jak i drogi dochodzenia do celu, czyli maksymalny dobrostan pacjen-
tów, jaki by* mo/liwy w tej trudnej dla nich sytuacji. Badania postanowiono jednak po-
wtórzy2 trzy lata pó9niej i tym razem przyjrze2 si) temu, kto dok*adnie doradza pacjentom 
i jak w praktyce wygl-da jako.2 psychologicznego wsparcia. Okaza*o si), /e na !$ funk-
cjonuj-cych w owym czasie w Wielkiej Brytanii klinik, jedynie #/( zapewnia*a pacjentom 
dost)p do wykwalifikowanego specjalisty – psychologa, za. w 1"% klinik pod „specjalnie 
wyszkolonym doradc-” kry* si) po prostu… lekarz. Doradztwo scedowano równie/ na per-
sonel piel)gniarski: a/ w 1$% o.rodków „opiek- psychologiczn-” zajmowa*y si) po*o/ne 
i piel)gniarki [%].

Ta sytuacja pokaza*a .rodowisku psychologicznemu dwie rzeczy: po pierwsze skon-
frontowa*a je z faktem, i/ o.rodki leczenia niep*odno.ci zaw*aszczy*y niemal ca*y proces 
psychologiczny w*-czaj-c go w proces medyczny i zacieraj-c granice pomi)dzy nimi. Po 
drugie przybli/y*a .wiadomo.2, i/ dzia*ania naprawcze musz- zosta2 podj)te natychmiast, 
i /e w tym celu .rodowisko psychologiczne musi zidentyfikowa2 obszary zainteresowania 
psychologii niep*odno.ci, wyznaczy2 w*asne standardy i wreszcie zaj-2 jednoznaczne 
stanowisko.

W #&&&,r. w ramach wewn)trznej grupy Psychology&Counselling ESHRE (Euro-
pejskiego Towarzystwa Ludzkiego Rozrodu i Embriologii) zebrali si) delegaci reprezen-
tuj-cy krajowe .rodowiska psychologiczne i na podstawie raportów i zalece+ siedmiu 
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narodowych cia* doradczych (z Hiszpanii, Niemiec, Argentyny, Wielkiej Brytanii, Stanów 
Zjednoczonych, Australii oraz ESHRE, jako przedstawiciela Europy) oraz w zgodzie z za-
leceniami Mi)dzynarodowej Organizacji Psychologii Niep*odno.ci rozpocz)li prace nad 
standaryzacj- rekomendacji w tej dziedzinie. Jej efektem sta*y si) „Rekomendacje w psy-
chologii niep*odno.ci”, które ESHRE zatwierdzi*o w !""#,r. Rekomendacje mapowa*y 
cztery najwa/niejsze p*aszczyzny:

#. Ramy prawne dla poradnictwa psychologicznego w leczeniu niep*odno.ci;
!. Zasady kwalifikacji/akredytacji dla osób chc-cych wykonywa2 zawód psy-

chologa niep*odno.ci lub doradcy rodzinnego w tym obszarze;
'. Analiz) form doradztwa (poradnictwo wsparcia, poradnictwo podejmowania 

decyzji, interwencje kryzysowe, psychoterapia);
(. Poradnictwo w odniesieniu do ró/nych obszarów metod wspomaganego 

rozrodu (dawstwo, surogacja etc.).
Niezale/nie od lokalnych ró/nic w poszczególnych krajach, Rekomendacje przyj)-

*y pewien „minimalny konsensus” dotycz-cy progowych warunków wykonywania pracy 
psychologa niep*odno.ci lub doradcy rodzinnego zajmuj-cego si) prac- w tym obszarze. 
Ustalono, i/ psycholog niep*odno.ci powinien posiada2:

•  przynajmniej stopie+ magisterski w jednej z dziedzin: psychologia, psychia-
tria, psychoterapia, pomoc spo*eczna z symetrycznym do wy/ej wymienio-
nych programem nauczania;

•  licencj) do wykonywania zawodu;
•  udokumentowane szkolenia/kursy w obszarze medycznych i psychospo*ecz-

nych aspektów niep*odno.ci;
•  do.wiadczenie kliniczne w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego, jak 

równie/ wykaza2 zaanga/owanie w kontynuacj) kszta*cenia zawodowego.
Przygl-daj-c si), w jaki sposób te ustalenia zosta*y rozwi-zane i wdro/one w wybra-

nych krajach Europy, tym wyra9niejsza staje si) ró/nica dziel-ca Polsk). (patrz Tabela ')

Tabela '. Rekomendacje w psychologii niep*odno.ci w wybranych krajach Europy –  

w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce

Kraj Wytyczne / 
Ramy&prawne

Wymagane 
kwalifikacje zawodowe

Dodatkowe wymagania

Niemcy Guidelines of 
Beratungsnetzwerk
Kinderwunsch
Deutschlande

Kwalifikacje 
zawodowe 
w naukach 
psychospo*ecznych

Akredytacja w Beratungs-
netzwerk,Kinderwunsch, 
uko+czone szkolenie 
w zakresie doradztwa,/ 
terapii, min. !,lata 
do.wiadczenia klinicznego, 
min. #!,miesi)cy 
do.wiadczenia klinicznego 
w doradztwie niep*odno.ci; 
zaanga/owanie w CPE 
(counselling and psychology 
in education); oparta na 
dowodach wiedza opsycho-
spo*ecznych skutkach 
niep*odno.ci

Wielka 
Brytania

Ustawodawstwo 
(Human Fertilization 
and Embryology 
Act !""0), regulacje 
i wytyczne 
Brytyjskiego 
Towarzystwa 
Poradnictwa 
Niep*odno.ci

Poziom magisterski 
lub wy/ej 
w psychologii, 
psychoterapii, 
psychologii klinicznej

Akredytacja przy Brytyjskim 
Towarzystwie Poradnictwa 
Niep*odno.ci (lub 
ubieganie si) o akredytacj)), 
cz*onkostwo w uznanej 
organizacji zawodowej 
z wdro/on- procedur- 
skarg i post)powaniem 
dyscyplinarnym

Polska Brak ustawy 
o zawodzie 
psychologa

Brak (z regu*y 
o.rodkowi wystarczy 
zapewnienie 
kandydata 
o uko+czeniu 
studiów psycholo-
gicznych dowolnej 
specjalno.ci lub 
szko*y psychoterapii)

Brak
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W Polsce od jesieni !"#( roku funkcjonuje Polskie Stowarzyszenie Psychologów 
Niep*odno.ci (PSPN) stawiaj-ce sobie za cel reprezentacj) .rodowiska psychologiczne-
go w tym obszarze oraz standaryzacj) wymaga+. Czasem wr)cz bazowych, na przyk*ad 
oczekiwania wydzielenia osobnego miejsca (gabinetu) w o.rodku dla psychologa. Mimo 
niew-tpliwie trudnej sytuacji prawnej i kulturowej, wynikaj-cej z opisanych wy/ej prze-
s*anek, pozostaje mie2 nadziej), i/ cele zostan- osi-gni)te. Póki co polscy pacjenci dziel-cy 
si) swoim do.wiadczeniem na forum internetowym nasz-bocian.pl odnotowuj-:

•  „lekarz wy%mia' mnie w zasadzie mówi"c, $e przy takim FSH nie mam szans na 
ci"$3. Wezwa' mojego m3$a i powiedzia' prosto z mostu „pana $ona jest bez-
p'odna”. By'am w szoku, $e to zrobi'. Potem zaj3'a si3 nami asystentka, która 
powiedzia'a „s" komórki dawczyni, umówi1 was na zabieg?”. Nie wiedzia'am, 
co mam powiedzie1, nie wierzy'am $e to si3 w ogóle dzieje”

•  „ten profesor na moje pytanie powiedzia', $ebym nie wydziwia'a, bo mamy z m3-
$em zapomnie1 o AID (inseminacja z nasieniem dawcy). On zna wiele przypadków, 
gdzie to ko2czy'o si3 6le”, „do psychologa nie poszli%my, lekarz nam odradza'”.

Czy psycholog dzia!a?

No w*a.nie: po co w ogóle psychologia niep*odno.ci? Wbrew potocznemu przekonaniu 
o istnieniu tak zwanej blokady psychicznej, której zaistnienie utrudnia lub wr)cz wyklucza 
zaj.cie w ci-/), badania nie potwierdzaj- jej istnienia. Dowodzi si) za to zale/no.ci zupe*nie 
przeciwnej: to wieloletnia niezamierzona bezdzietno.2 mo/e skutkowa2 gorszym funk-
cjonowaniem psychicznym, a wi)c trudno.ci psychologiczne s- skutkiem niep*odno.ci, 
a nie jej przyczyn- [0].

Wiemy równie/, i/ diagnoza niep*odno.ci mo/e wyzwoli2 podobny wzorzec reakcji 
psychicznych co informacja o chorobie nowotworowej [&]. To ostatnie ustalenie jest cz)sto 
przywo*ywane w polskiej debacie i towarzysz- mu niestety zazwyczaj oburzone komentarze 
spo*eczne, i/ porównywanie nowotworu i niep*odno.ci jest nadu/yciem. Odk*adaj-c na 
bok oceny nadu/y2 i uzasadnie+, w badaniach Domar chodzi*o o pokazanie podobie+stw 
psychologicznych reakcji pacjentów, których poziom l)ku i stresu by* przy obu diagnozach 
podobny. Zgodnie z innymi badaniami ze stwierdzeniem, /e „niep*odno.2 to najbardziej 
obci-/aj-ce do.wiadczenie /yciowe” zgadza si) a/ po*owa kobiet i #$% m)/czyzn lecz-cych 
si) z powodu niep*odno.ci [#"]. Skoro za. niep*odno.2 mo/e indukowa2 silny l)k i stres 
u pacjentów, to czy pozostawianie tych reakcji bez wsparcia specjalisty lub otaczanie par 
tak- opiek- mo/e przynosi2 odmienne efekty leczenia? Okazuje si), /e mo/e. Jednymi z naj-
cz).ciej przywo*ywanych w tym zakresie bada+ s- badania Alice Domar z !""",r., w których 
wykazano, i/ poprawa funkcjonowania psychicznego i obni/enie stresu prze*o/y*y si) na 
wy/sz- skuteczno.2 ci-/ow- terapii klinicznej. Odsetek ci-/ w grupie pacjentek lecz-cych 
si) z powodu niep*odno.ci i uczestnicz-cych w terapii poznawczo-behawioralnej wyniós* 
$$%, odsetek ci-/ w grupie lecz-cej si) i uczestnicz-cej w grupach wsparcia wyniós* $$%, 
natomiast grupa kontrolna (pacjentki lecz-ce si), ale nie otrzymuj-ce /adnej formy wspar-

cia psychologicznego) osi-gn)*a wska9nik ci-/ na poziomie !"% [##]. Podobne konkluzje 
wynikaj- z metaanalizy przeprowadzonej przez Katj) Hammerli w !""&,r., której celem 
by*o zebranie i porównanie bada+ prowadzonych nad wp*ywem terapii psychologicznej 
na kondycj) psychiczn- osób niep*odnych oraz ustalenie, czy takie wsparcie mo/e si) 
prze*o/y2 na lepsze rezultaty leczenia niep*odno.ci. Metaanaliza obejmuj-ca jedena.cie 
du/ych bada+ nad wp*ywem wsparcia psychologicznego na wyniki leczenia niep*odno.ci 
wykaza*a, i/ otrzymanie pomocy psychologicznej posiada istotny statystycznie wp*yw na 
uzyskanie pozytywnego rezultatu leczenia czyli ci-/y. Co ciekawe, najsilniejszy wp*yw 
terapii psychologicznej na skuteczno.2 ci-/ow-, zosta* w powy/szej metaanalizie wyka-
zany w grupie pacjentów, którzy nie poddawali si) leczeniu metod- in vitro, ale korzystali 
z mniej zaawansowanych metod leczenia niep*odno.ci.

Podsumowanie

Opieka psychologiczna nad osobami do.wiadczaj-cymi niep*odno.ci poprawia funkcjono-
wanie psychiczne pacjentów, co mo/e si) przek*ada2 na uzyskanie lepszych rezultatów lecze-
nia (urodzenie dziecka) ani/eli zadzia*oby si) to bez wsparcia psychologicznego w leczeniu.

Cho2 nadal najwa/niejszymi wska9nikami powodzenia w leczeniu niep*odno.ci 
pozostaj- wiek kobiety, okres stara+ o dziecko i d*ugo.2 leczenia si), stres odczuwany 
przez niep*odn- par) pozostaje wa/nym predyktorem sukcesu b-d9 pora/ki w leczeniu, 
podobnie jak udowodniony zosta* zwi-zek stresu prokreacyjnego i p*odno.ci [#!]. Miej-
my nadziej), i/ te ogólno.wiatowe ustalenia badawcze zaczn- przynosi2 równie/ w Polsce 
owoce w postaci zwi)kszenia troski .wiata medycznego o kondycj) psychiczn- pacjentów 
oraz doprowadz- do wdro/enia standardu realnej wspó*pracy pomi)dzy o.rodkami i psy-
chologami niep*odno.ci.
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Holistyczny model opieki nad niep!odn% par%

Dr n. med. Ewa Goncikowska 
FertiMedica Centrum P'odno%ci

Niep*odno.2 jest chorob- specyficzn-. Po pierwsze, w przewa/aj-cej wi)kszo.ci dotyczy 
dwojga ludzi. Poza rzadkimi przypadkami niep*odno.ci bezwzgl)dnej (na przyk*ad braku 
macicy), nie mo/na okre.li2 zdolno.ci rozrodczych danej osoby, dopóki nie podejmie ona 
dzia*a+ prokreacyjnych ze swoim partnerem/partnerk-. Po drugie, dotyczy niezwykle 
intymnej sfery ludzkiego /ycia i neguje podstawowy, pierwotny i g*)boki instynkt, jakim 
jest pragnienie posiadania dziecka. Jest chorob-, która odbiera cz*owiekowi co., co nigdy 
nie istnia*o, czyli dziecko, które nie chce si) pocz-2 i narodzi2. Jest niespe*niaj-cym si) 
marzeniem o rodzicielstwie, niezrealizowan- potrzeb-. W odczuciu osób ni- dotkni)tych 
oprócz cierpienia psychicznego przynosi stygmatyzacj) i upokorzenie. I wreszcie po trze-
cie – spodziewanym efektem leczenia niep*odno.ci jest pojawienie si) na .wiecie kolejnej 
osoby, co sprawia, /e bezpiecze+stwo terapii dotyczy potencjalnie trzech osób, a w przy-
padku procedury dawstwa komórek jajowych – nawet czterech.

Zrozumie, pacjenta – punkt wyj"cia

Sytuacja pacjentów lecz-cych si) z powodu niep*odno.ci jest z*o/ona i trudna, zw*aszcza 
w warunkach polskich, co ilustruje Rysunek#.

Rysunek #. Sytuacja pary 

w procesie leczenia niep*odno.ci 

w kontek.cie czynników 

wp*ywaj-cych na,wybór 

akceptowalnej metody leczenia
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Opieka stricte medyczna jest jednym z wielu elementów wp*ywaj-cych na decyzj) 
dotycz-c- podj)cia lub nie konkretnego leczenia. Na ca*- sytuacj) nak*ada si) niepewno.2 
zwi-zana z pytaniem, jak- ostatecznie posta2 przybior- regulacje prawne dotycz-ce leczenia 
niep*odno.ci w Polsce, b)d-ce od wielu lat przedmiotem sporu ró/nych opcji politycznych. 
Sposób, w jaki prowadzona jest w naszym kraju debata publiczna na temat zap*odnie-
nia pozaustrojowego powoduje, /e cz).2 par nie ujawnia swoich problemów najbli/szej 
rodzinie i otoczeniu w obawie przed ostracyzmem, pot)pieniem i ocen- metody pocz)2 
w kategorii „godne – niegodne”, co dodatkowo nasila poczucie izolacji, niezrozumienia 
i osamotnienia. 5awo zauwa/y2, /e nie ma drugiej choroby, która wi-za*aby si) z tyloma 
dylematami zwi-zanymi z jej leczeniem, pocz-wszy od kwestii wyznania i przekona+, na 
finansach sko+czywszy. Bior-c pod uwag) powy/sze nie mo/na si) zatem nie zgodzi2, /e 
niep*odno.2 jest chorob- szczególn-.

Para przekraczaj-ca próg kliniki leczenia niep*odno.ci ma ju/ za sob- wa/ny krok – 
zaakceptowanie faktu, /e problem istnieje i decyzj) o zwróceniu si) po profesjonaln- po-
moc. Tym samym jednak, do stresu zwi-zanego z widmem niep*odno.ci dochodzi nie-
pokój o to, jak b)dzie przebiega* proces diagnostyki i ewentualnego leczenia. Zarówno 
rozpoznanie niep*odno.ci, jak i jej terapia maj- znacz-cy, negatywny wp*yw na jako.2 /y-
cia pacjentów (ang. quality of life, QoL) [#]. Ocenia si), /e poziom stresu towarzysz-cego 
nie p*odno.ci jest,porównywalny do stresu zwi-zanego z rozpoznaniem choroby nowo-
tworowej [!].

Wa/nym, aczkolwiek rzadko ujmowanym w statystykach dotycz-cych leczenia nie-
p*odno.ci faktem jest to, /e cz).2 par szukaj-cych pomocy medycznej pozostanie trwale 
bezdzietnymi, mimo zastosowania wszystkich mo/liwych i akceptowanych przez pacjentów 
form terapii. Dane okre.laj-ce jaki dok*adnie jest to odsetek s- bardzo sk-pe. W badaniu 
holenderskim, które obj)*o #'&! pary skierowane do kliniki leczenia niep*odno.ci w latach 
!""! – !""1, do roku !""0 ci-/e zako+czone urodzeniem dziecka uzyskano u #""!,par, co 
stanowi %!% [']. Co ciekawe, w prawie po*owie przypadków (($,1%) do pocz)cia dosz*o 
w sposób naturalny, #&,!% ci-/ pojawi*o si) po stymulacji owulacji, #(% po inseminacji 
wewn-trzmacicznej, a !#,!% po leczeniu metod- zap*odnienia pozaustrojowego. Z ob-
serwowanej populacji !$% par skierowano ostatecznie do programu IVF, który okaza* 
si) skuteczny u 1"% z nich. Z kolei skumulowany odsetek /ywo urodzonych dzieci obser-
wowany po sze.ciu cyklach IVF w populacji ponad #" """ kobiet leczonych w Bostonie 
wyniós* %',0% [(]. Wed*ug Pinborg odsetek ten w programach rozrodu wspomaganego 
medycznie (IUI i IVF) po $ latach leczenia wynosi %"% [$]. Wed*ug danych ameryka+skiej 
organizacji Resolve (National Infertility Association) spo.ród wszystkich par maj-cych 
problem z zaj.ciem w ci-/) zaledwie ((% szuka pomocy medycznej, a spo.ród nich oko*o 
1$% zostanie rodzicami po zastosowanym leczeniu (resolve.org).

Powy/sze dane pozwalaj- przypuszcza2, /e oko*o '"% par zg*aszaj-cych si) do leka-
rza z powodu niep*odno.ci zako+czy leczenie bez osi-gni)cia upragnionego celu, a cz).2 
z nich .wiadomie zrezygnuje z leczenia lub je przerwie ze wzgl)du na psychologiczne, 
emocjonalne i fizyczne obci-/enie oraz stres zwi-zane z terapi- [1]. Natomiast teoretycz-
ne modele matematyczne pokazuj-, /e skumulowany odsetek ci-/ w populacji pacjentów 
z niep*odno.ci- ma szans) si)ga2 &"% [%].

Mo/na domniemywa2, /e opieka medyczna zaspokajaj-ca wszystkie potrzeby tych 
pacjentów mog*aby zapobiega2 decyzji o rezygnacji z leczenia i kontynuowanie wysi*ków 
zmierzaj-cych do osi-gni)cia upragnionego celu, czyli rodzicielstwa. Siedmioletnia obser-
wacja par, które zaprzesta*y terapii pokazuje, /e zaledwie !(% ma szanse na spontaniczne 
pocz)cie, najwi)ksze w przypadku niep*odno.ci niewyja.nionego pochodzenia [0]. Reszta 
pozostaje trwale bezdzietna, zmagaj-c si) ze wszystkimi problemami, jakie niesie za sob- 
niezamierzona bezdzietno.2 i ci)/ar nieskutecznego, cz)sto wieloletniego leczenia. Póki co 
obecny stan wiedzy medycznej nie pozwala pomóc wszystkim pacjentom. Mimo wysi*ków, 
dok*adania wszelkich stara+ i najszczerszych ch)ci personelu medycznego – cz).2 kobiet 
nigdy nie urodzi dziecka. Tym bardziej wa/ne jest, w jaki sposób b)dzie przebiega*a terapia 
niep*odno.ci i czy decyzja o jej zaprzestaniu b)dzie wi-za*a si) z poczuciem pora/ki, czy 
.wiadomego zaakceptowania sytuacji. Jednym z czynników, które maj- na to wp*yw jest 
jako.2 opieki sprawowanej nad niep*odn- par-.

Opieka ukierunkowana na pacjenta

Badania pokazuj-, /e dla lekarza medycyny rozrodu miar- jako.ci opieki nad pacjentami jest 
skuteczno.2 leczenia, czyli odsetek uzyskiwanych ci-/ oraz jego bezpiecze+stwo. Z punktu 
widzenia pacjentów równie wa/ny jest sposób sprawowania tej/e opieki, czyli tzw. opieka 
ukierunkowana na pacjenta (ang. patient-centered care), element niedoceniany i zaniedby-
wany przez lekarzy [&]. Mi)dzynarodowe Stowarzyszenie Organizacji Pacjenckich (IAPO, 
International Alliance of Patients’ Organizations) w swojej deklaracji wymienia pi)2 zasad 
opieki zdrowotnej ukierunkowanej na pacjenta:

#. Szacunek – pacjent ma prawo do poszanowania jego potrzeb, preferencji, 
warto.ci, a tak/e jego autonomii i niezale/no.ci.

!. Wybór i zaanga/owanie – pacjent ma prawo, je/eli ma takie mo/liwo.ci i taka 
jest jego wola, bra2 udzia* jako partner w podejmowaniu decyzji dotycz-cych 
leczenia maj-cego wp*yw na jako.2 jego /ycia, a odpowiedzialno.ci- perso-
nelu medycznego jest przedstawienie mu wszystkich opcji terapeutycznych 
i mo/liwo.ci post)powania.

'. Zaanga/owanie w polityk) zdrowotn-.
(. Dost)p i wsparcie – pacjent powinien mie2 dost)p do wszystkich us*ug me-

dycznych wymaganych przez jego stan. Aby zapewni2 mu najlepsz- mo/liw- 
jako.2 /ycia, konieczne jest wsparcie emocjonalne oraz rozwa/enie poza-
medycznych czynników mog-cych mie2 wp*yw na jego decyzje, takich jak 
wykszta*cenie, zatrudnienie i sytuacja rodzinna.

$. Informacja – aby pacjent móg* podejmowa2 .wiadomie decyzje dotycz-ce 
swego stanu zdrowia i leczenia, nale/y zapewni2 mu dok*adn- i obszern- 
informacj) przekazan- w sposób zrozumia*y i wyczerpuj-cy.

Mi)dzynarodowe badanie dotycz-ce jako.ci opieki medycznej przeprowadzone 
w.ród pacjentów klinik leczenia niep*odno.ci z czterech krajów (Belgia, Hiszpania, Wielka 
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Jak zauwa/aj- Ostrzy/ek i Marcinkowski: „Podej%cie holistyczne (kompleksowe) uznaje 
odr3bno%1 psychospo'eczn" ka$dego chorego i poszukuje sposobów leczenia najlepiej dostoso-
wanych do jego indywidualnych potrzeb, przyjmuj"c tez3 o wyj"tkowo%ci ka$dego $ycia przy 
zwyczajno%ci prze$ywanej choroby. Respektuje spo'eczne otoczenie choroby i równie$ w nim 
poszukuje 6róde' trapi"cych pacjenta dysfunkcji i patologii. W'"cza rodzin3 i spo'eczno%1, a prze-
de wszystkim samego chorego, w proces przejmowania kontroli nad chorob", odbudowywania 
zdrowia i zwi3kszania jego potencja'u” [##].

Holistyczne pojmowanie zdrowia pozostaje w zgodzie z definicj- WHO, która 
okre.la zdrowie jako stan dobrego samopoczucia psychicznego, fizycznego i spo*ecznego, 
a nie tylko brak choroby czy niepe*nosprawno.ci.

Co oznacza kompleksowy model sprawowania opieki  
w przypadku pacjentów leczonych z powodu niep!odno"ci?

Kompleksowy model opieki wychodzi naprzeciw wszystkim potrzebom pacjenta. Jak przed-
stawiono powy/ej, diagnoza niep*odno.ci poci-ga za sob- szereg problemów i dylematów 
dotycz-cych ró/nych aspektów /ycia. Bywa, /e proces diagnostyczny jest /mudny i wymaga 
konsultacji wielu specjalistów. Tym wi)kszego znaczenia nabiera sposób, w jaki zostanie 
poprowadzona diagnostyka i leczenie. Istot- jest centralna rola pacjentów w ca*ym procesie 
oraz komunikacja, zarówno mi)dzy specjalistami a leczon- par-, jak i przep*yw informacji 
i konsultacje pomi)dzy poszczególnymi specjalistami (Rysunek !).

Rysunek !. Para w procesie diagnostyki i leczenia niep*odno.ci w uj)ciu „opieki ukierunkowanej 

na,pacjenta” (ang. patient-centered care) i potencjalna rola koordynatora opieki

Zale/nie od sytuacji klinicznej, diagnostyka i b)d-ce jej konsekwencj- leczenie 
mog- wymaga2 wspó*pracy z lekarzami wielu specjalizacji i obejmowa2 liczne badania – 

Brytania i Austria) pokaza*o, /e w.ród wszystkich aspektów prowadzonej terapii znaczenie 
priorytetowe dla leczonej pary ma rzetelna, szczegó*owa informacja dotycz-ca wyników 
bada+, opcji leczenia i planu dalszego post)powania [#"].

Podsumowuj-c, pacjenci oczekuj- od swoich lekarzy nie tylko zaanga/owania w roz-
wi-zanie problemu medycznego, ale tak/e uwzgl)dnienia ich indywidualnych potrzeb, 
oczekiwa+ i wyznawanych warto.ci. Chc- bra2 aktywny udzia* w decydowaniu o swoim 
leczeniu i oczekuj- od lekarza relacji partnerskiej, nie autorytarnego modelu terapii. Po-
trzebuj- wsparcia pozamedycznego, a przynajmniej informacji o mo/liwo.ci i rodzajach 
takiego wsparcia, a do nich b)dzie nale/a*a decyzja, czy zechc- z niego skorzysta2.

Kompleksowe podej"cie w terapii  
niep!odno"ci

Taka perspektywa spojrzenia na par) borykaj-c- si) z niezamierzon- bezdzietno.ci- pozwala 
lekarzowi zobaczy2 co. wi)cej, ni/ tylko biologiczny problem rozpatrywany w kategorii 
zaburze+ anatomii i fizjologii oznaczony stosownym symbolem klasyfikacji ICD #". Jest 
to bliskie koncepcji tzw. leczenia „szytego na miar)” (ang. tailored therapy), które zamiast 
sztywnego podej.cia do „przypadku” proponuje model kompleksowej opieki dopasowanej 
do indywidualnych potrzeb danej pary. W nurt ten wpisuje si) holistyczny model opieki 
nad pacjentem, stoj-cy w opozycji do redukcjonistycznej wizji funkcjonowania ludzkiego 
organizmu, na której opiera si) wspó*czesna medycyna.

Redukcjonizm skupia si) na poszczególnych cz).ciach zorganizowanej ca*o.ci, 
w takim uj)ciu zadaniem lekarza jest zidentyfikowanie szwankuj-cego organu (diagnoza) 
i jego naprawa (leczenie). Alternatyw- jest holizm, pogl-d zak*adaj-cy, /e wszelkie zjawiska 
tworz- uk*ady ca*o.ciowe, podlegaj-ce swoistym prawid*owo.ciom, których nie mo/na 
wywnioskowa2 na podstawie wiedzy ograniczonej wy*-cznie do sk*adników tworz-cych 
ow- ca*o.2. Holistyczne pojmowanie zdrowia cz*owieka uwzgl)dnia wszystkie p*aszczyzny 
jego funkcjonowania. Jest to p*aszczyzna fizyczna (funkcjonowanie biologiczne organizmu 
jako ca*o.ci), psychiczna (funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne), spo*eczna (zdolno.2 
do utrzymywania prawid*owych relacji mi)dzyludzkich) oraz duchowa (zwi-zana z osobi-
stymi przekonaniami, wierzeniami czy praktykami religijnymi) [##].

Termin „holistyczny” w kontek.cie opieki zdrowotnej pojawia si) w co najmniej 
dwóch, cz).ciowo nak*adaj-cych si), jednakowo/ ró/nych znaczeniach. Z jednej stro-
ny, nie do ko+ca s*usznie u/ywany jest w okre.leniu „medycyna holistyczna” maj-cym 
oznacza2 medycyn) niekonwencjonaln- lub alternatywn-, stawian- cz)sto w opozycji do 
medycyny opartej na badaniach naukowych. Z drugiej strony, zastosowany w sformu*o-
waniu „holistyczny model opieki zdrowotnej” bli/szy jest koncepcji kompleksowej opieki 
nad pacjentem, gdzie osiowym za*o/eniem jest przyj)cie, /e stan umys*u, ducha i cia*a 
wzajemnie wp*ywaj- na siebie, zatem nale/y zajmowa2 si) ca*ym organizmem, a nie tylko 
jego chor- cz).ci-. Takie podej.cie nie wyklucza /adnej formy terapii i szanuje autonomi) 
pacjenta w jej wyborze.
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laboratoryjne, obrazowe, genetyczne. Cz).2 pacjentek lub ich partnerów b)dzie wymaga*a 
leczenia operacyjnego. Zaplanowanie wszystkich konsultacji, bada+ diagnostycznych i za-
biegów mo/e by2 dla pary trudne i frustruj-ce, zw*aszcza je.li zaleceniom lekarskim nie 
towarzyszy wyczerpuj-ca informacja t*umacz-ca ich cel. W krajach anglosaskich problem 
ten rozwi-zano tworz-c stanowisko piel)gniarki gruntownie wyszkolonej w dziedzinie nie-
p*odno.ci i pracy z pacjentem (ang. infertility nurse). Rol- tej osoby jest swoista opieka nad 
dan- par-, koordynowanie przebiegu procesu diagnostyki i leczenia, udzielanie informacji 
i edukacja, ale tak/e identyfikacja 9róde* stresu i organizacja stosownego wsparcia [#!]. To 
swoiste „poprowadzenie za r)k)” przez g-szcz bada+, konsultacji i procedur, którego cz).2 
pacjentów bardzo potrzebuje.

6wiadomo.2, z jakimi problemami borykaj- si) pacjenci klinik leczenia niep*odno-
.ci i z jakim ci)/arem mo/e wi-za2 si) proces diagnostyki oraz leczenia, powinien mie2 
ca*y personel kliniki, z którym pacjenci maj- kontakt, nie tylko lekarze i piel)gniarki czy 
po*o/ne. Wiedz) t) powinni posiada2 embriolodzy, personel wspomagaj-cy terapi) oraz 
pracownicy recepcji i call centers. Wi-/e si) to z prowadzeniem odpowiednich szkole+ przy-
gotowuj-cych do pracy z pacjentami, co zapewnia im zrozumienie i wsparcie na ka/dym 
etapie diagnostyki i leczenia i przy ka/dym kontakcie z personelem kliniki.

Chocia/ medycyna oparta na dowodach jest bezsprzecznie osiowym elementem 
opieki, model kompleksowy nie wyklucza innych form wsparcia i terapii, które w opinii 
pacjenta mog- mu by2 pomocne (Rysunek ').

Rysunek '. Kompleksowy 

model opieki nad niep*odn- 

par- – mo/liwe obszary 

dzia*ania,i wsparcia

Wa/n- rol) w procesie leczenia ma szeroko poj)ta modyfikacja stylu /ycia, obejmu-
j-ca zoptymalizowan- i zindywidualizowan- diet), aktywno.2 fizyczn-, zaniechanie palenia 
tytoniu, dobranie odpowiednich suplementów w przypadku stwierdzenia niedoborów 
witamin i mikro oraz makroelementów. Jest to obszar, w którym wi)kszo.2 pacjentów 
wymaga ci-g*ego wsparcia ze strony specjalisty i monitorowania efektów. Jednorazowy 
komunikat podczas wizyty lekarskiej rzadko kiedy wystarcza do zmotywowania i samo-
dzielnego podj)cia trwa*ych dzia*a+.

Rola psychologa w klinice leczenia niep*odno.ci jest niepodwa/alna, konieczno.2 
jego sta*ej dost)pno.ci dla pacjentów nie budzi w-tpliwo.ci. Nale/y pami)ta2, /e podstawo-

wym celem opieki psychologicznej nie jest zwi)kszanie skuteczno.ci leczenia, ale zadbanie 
o jako.2 /ycia pacjentów w czasie diagnostyki i terapii. Niemniej poprawa funkcjonowania 
w sferze psychicznej cz)sto przek*ada si) na wi)ksz- szans) uzyskania ci-/y [#'].

Skorzystanie ze wsparcia psychologa jest dobrowolne, aczkolwiek wydaje si), /e 
w przypadku rozwa/ania decyzji o skorzystaniu z dawstwa gamet lub zarodków wymaga-
na powinna by2 przynajmniej jedna konsultacja psychologa przed rozpocz)ciem leczenia. 
W !"#( roku powsta*o Polskie Stowarzyszenie Psychologów Niep*odno.ci, którego ce-
lem jest mi)dzy innymi rozwijanie i popularyzowanie zawodu psychologa niep*odno.ci. 
Cennym i po/-danym dodatkiem by*oby tak/e szkolenie i doskonalenie umiej)tno.ci psy-
chologów pracuj-cych z niep*odnymi parami. Opieka psychologiczna zahacza o problemy 
psychoseksualne, które wcze.niej czy pó9niej dotykaj- wi)kszo.2 par. Utrata spontanicz-
no.ci i zadaniowo.2 wspó*/ycia wprowadzaj- dodatkowy czynnik stresogenny i zaburzaj- 
funkcjonowanie w najbardziej intymnej sferze /ycia.

Kolejnym obszarem wsparcia pacjentów zmagaj-cych si) z diagnostyk- i leczeniem 
niep*odno.ci jest medycyna niekonwencjonalna. Akupunktura, akupresura, techniki re-
laksacyjne, joga, medytacja, masa/ to tylko niektóre dziedziny wykorzystywane w pracy 
z pacjentami. Decyzja o skorzystaniu z nich jest indywidualn- decyzj- pacjentów, ale 
zadbanie o dost)pno.2 specjalisty medycyny niekonwencjonalnej w danym o.rodku jest 
z pewno.ci- atutem i wyrazem troski o kondycj) leczonej pary. Znaczenie metod medycyny 
niekonwencjonalnej dla samopoczucia pacjentów zosta*o docenione mi)dzy innymi przez 
Boston IVF – o.rodek dzia*aj-cy przy Harvard Medical School, który od #&0%,r. oferuje 
pacjentom program „mind/body connection”, obejmuj-cy mi)dzy innymi nauk) technik 
relaksacyjnych, jog), elementy terapii poznawczej, ale tak/e nauk) skutecznej komunika-
cji oraz zmiany stylu /ycia na sprzyjaj-cy p*odno.ci i eliminuj-cy z*e nawyki /ywieniowe. 
Po wprowadzeniu programu w /ycie okaza*o si), /e osi-gni)to nie tylko pierwotny cel, 
jakim by*o zmniejszenie poziomu stresu i uci-/liwych objawów psychologicznych, takich 
jak niepokój czy poczucie zagubienia, ale tak/e obserwowano wi)kszy odsetek ci-/ w.ród 
uczestniczek programu [!].

Pary niep*odne potrzebuj- wsparcia na ka/dym etapie swojej drogi ku rodziciel-
stwu. Przed przyst-pieniem do leczenia cenn- pomoc- s- wszelkie dzia*ania edukacyjne 
wyja.niaj-ce, na czym polegaj- metody rozrodu wspomaganego medycznie, zw*aszcza 
zap*odnienie pozaustrojowe, na temat którego istnieje wiele mitów. Mog- to by2 indy-
widualne spotkania pary z cz*onkami zespo*u IVF (lekarz, piel)gniarka, embriolog) lub 
grupowe warsztaty i wyk*ady. W dzia*alno.2 t) mog- i powinny w*-cza2 si) organizacje 
i stowarzyszenia pacjenckie.

W programie zap*odnienia pozaustrojowego szczególnie trudnym czasem dla pa-
cjentek jest okres mi)dzy transferem zarodka a pierwszym testem ci-/owym. Jest to nie 
tylko pe*en niepokoju i waha+ nastroju czas oczekiwania na wynik leczenia, ale tak/e mo-
ment, w którym po intensywnych dzia*aniach medycznych i cz)stych wizytach w klinice 
para nagle zostaje pozostawiona sama sobie. W tym czasie ka/da forma wsparcia akcep-
towana przez pacjentów jest wi)cej ni/ po/-dana. Szczególn- opiek- nale/y obj-2 pary, 
u których leczenie zako+czy*o si) niepowodzeniem – do ci-/y nie dosz*o lub zako+czy*a 
si) ona poronieniem. Cz).2 par b)dzie rozwa/a*o rezygnacj) z leczenia i skorzystanie z in-
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nych form tworzenia rodziny, jak adopcja lub dawstwo gamet lub zarodków. Inni b)d- 
potrzebowali pomocy i wsparcia w zaakceptowaniu bezdzietno.ci. Pozostali b)d- szuka2 
si*y, a czasami finansów na podj)cie kolejnej próby. Cenn-, niestety rzadk- umiej)tno.-
ci- lekarza jest towarzyszenie pacjentom, wspieranie ich w najtrudniejszych momentach 
oraz szacunek dla ich decyzji.

Podsumowuj-c, w przypadku par zmagaj-cych si) z problemem niep*odno.ci wy-
j-tkowo prawdziwe i zobowi-zuj-ce staje si) stwierdzenie, /e leczy2 nale/y cz*owieka, 
a nie chory organ. 7eby móc to zrobi2, w pierwszej kolejno.ci trzeba chcie2 tego cz*owieka 
zobaczy2.
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Wnioski i rekomendacje

Wnioski

#. Polska stoi przed ryzykiem wyludnienia w nast)pnych kilku dekadach. We-
d*ug prognoz demograficznych GUS, w ko+cu !"$",r. ludno.2 Polski osi-g-
nie '( mln osób, co w porównaniu do !"#',r. oznacza zmniejszenie liczby 
ludno.ci o (,$$ miliona tj. o #!%.

!. Pomimo, /e Polacy /yj- d*u/ej w lepszym zdrowiu, g*ówn- przyczyn- zmniej-
szenia si) populacji jest spadek liczby urodzin. W !"#',r. urodzi*o si) '%" tys. 
dzieci, w !"'$,r. urodzi si) ok. !%" tys., a w !"$",r. tylko ok. !$$ tys. dzieci. 
W wyniku tego przewiduje si), /e liczba dzieci i m*odzie/y w wieku " – #0,lat 
zmniejszy si) w !"'$,r., o ponad #,0 mln osób (udzia* dzieci i m*odzie/y 
w populacji ogó*em wyniesie za. #1,%%).

'. Z danych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego wynika, /e obecnie prob-
lem niep*odno.ci dotyka co roku ok. #,$ miliona polskich par. Bior-c pod 
uwag) zachodz-ce zmiany demograficzne, nale/y za*o/y2, /e zjawisko to b)-
dzie si) nasila*o. Nie wszystkie pary decyduj- si) na leczenie. Wed*ug danych 
ankietowych w Polsce pomocy medycznej szuka oko*o !"% par.

(. W ramach „Programu Leczenie Niep*odno.ci Metod- Zap*odnienia Poza-
ustrojowego na lata !"#' – !"#1” zapewnia si) równy dost)p i mo/liwo.2 
korzystania z procedury zap*odnienia pozaustrojowego niep*odnym parom. 
Celami Programu s- równie/: obni/enie odsetka liczby par bezdzietnych, 
zapewnienie pacjentom najwy/szego standardu leczenia niep*odno.ci, zwi)k-
szenie skuteczno.ci leczenia niep*odno.ci oraz osi-gni)cie poprawy trendów 
demograficznych. Metoda in vitro stosowana jest jednak w sytuacji, gdy 
wyczerpano ju/ inne mo/liwo.ci leczenia lub je.li nie istniej- inne metody 
leczenia niep*odno.ci. Trzyletnim programem leczenia niep*odno.ci zostanie 
obj)tych oko*o #$ tys. par.

$. Bezdzietno.2, jako nast)pstwo niep*odno.ci, ma bardzo g*)boki aspekt psy-
chogenny. Stres, frustracja, rozpad uk*adu partnerskiego, brak poczucia wi)zi 
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rodzinnej, utrata aktywnego /ycia zawodowego, niepokój, stany depresyjne – 
s- to najcz).ciej postrzegane konsekwencje bezdzietno.ci. Po rozpoznaniu 
niep*odno.ci stres zwi-zany z t- chorob- jest porównywany do stresu po 
rozpoznaniu zawa*u mi).nia sercowego czy choroby nowotworowej.

1. Opieka psychologiczna nad osobami do.wiadczaj-cymi niep*odno.ci popra-
wia funkcjonowanie psychiczne pacjentów, co mo/e si) przek*ada2 na uzy-
skanie lepszych rezultatów leczenia (urodzenie dziecka), ani/eli zadzia*oby 
si) to bez wsparcia psychologicznego w leczeniu.

%. Psychologowie niep*odno.ci powinni by2 grup- specjalistów o wysokich 
kwalifikacjach niezb)dnych do udzielania wszechstronnej pomocy psycho-
logicznej, maj-cej na celu wsparcie osób do.wiadczaj-cych, diagnozuj-cych 
lub lecz-cych niep*odno.2.

0. Z wielu opracowa+ naukowych jednoznacznie wynika, /e je.li zastosuje si) 
profesjonaln- pomoc psychologiczn-, to uzyskiwane wyniki leczenia s- zna-
miennie lepsze. Dlatego te/ w wielu krajach europejskich wsparcie psychologa 
na etapie diagnostyki i leczenia niep*odno.ci jest zalecanym i refundowanym 
standardem.

&. Niep*odno.2 jest nie tylko chorob- w wymiarze medycznym i psychicznym, 
ale przede wszystkim problemem spo*ecznym wymagaj-cym kompleksowego 
rozwi-zania, jako jeden z priorytetów narodowych.

Rekomendacje

#. Utrzymywanie si) niekorzystnych zjawisk demograficznych, a zw*aszcza 
bardzo niskiego poziomu p*odno.ci sprawia, /e polityka prorodzinna, w tym 
walka z wykluczeniem spo*ecznym wynikaj-cym z choroby jak- jest nie-
p*odno.2, powinny stanowi2 jedne z g*ównych tematów debaty spo*ecznej 
w nadchodz-cych latach.

!. Pa+stwowe wsparcie leczenia niep*odno.ci nie mo/e opiera2 si) wy*-cznie na 
refundacji in vitro. Równie/ dlatego, /e program przewidziany jest dla tylko 
#$ tys. niep*odnych par w okresie ' lat, a potrzebuj-cych kompleksowego 
wsparcia jest #,$ mln niep*odnych par rocznie. Nale/y zapewni2 wszyst-
kim niep*odnym parom równy dost)p do wszechstronnej opieki i wsparcia 
w zakresie terapii niep*odno.ci. Pomoc w tej dziedzinie jest konstytucyjnym 
i moralnym obowi-zkiem Pa+stwa.

'. W d-/eniu do przywracania zdrowia prokreacyjnego nale/y po*-czy2 dzia-
*ania medycyny i psychologii. Taki kompleksowy (holistyczny) model mo/e 
przyczyni2 si) do poprawy skuteczno.ci i jako.ci leczenia oraz zminimalizo-
wania negatywnych kosztów (zarówno ekonomicznych, jak i emocjonalnych) 
diagnostyki i leczenia niep*odno.ci.

(. W Polsce powinien by2 wprowadzony system oceny jako.ci opieki nad nie-
p*odnymi parami w aspekcie oceny skuteczno.ci leczenia (jako odsetek uzy-
skiwanych ci-/), jego bezpiecze+stwa oraz sprawowania kompleksowej opieki.

$. Udzia* psychologa w terapii niep*odno.ci na ka/dym jej etapie powinienby2 
refundowany przez Pa+stwo. Jest to wa/ne zarówno dla niep*odnych par, jak 
i ca*ego spo*ecze+stwa.

Podsumowanie

Polskie spo*ecze+stwo szybko si) starzeje. Systematycznie spada liczba urodze+ oraz po-
ziom dzietno.ci. Odbudowa p*odno.ci nabiera wi)c strategicznego znaczenia dla dalszego 
rozwoju Polski, zarówno w wymiarze spo*ecznym, jak i ekonomicznym.

Z uwagi na z*o/ono.2 problemu niep*odno.ci, w d-/eniu do przywracania zdrowia 
prokreacyjnego wskazane jest po*-czenie wysi*ków i zdobyczy ró/nych dziedzin nauki, 
g*ównie medycyny i psychologii. Osi-gni)ty w ten sposób efekt synergii umo/liwi szybsze 
i bardziej skuteczne leczenie, tak wa/ne z perspektywy pacjentów.

Pa+stwowe wsparcie leczenia niep*odno.ci nie mo/e opiera2 si) tylko na refunda-
cji in vitro. Zabieg in vitro jest bowiem ostatnim etapem terapii. Zapewniaj-c pacjentom 
kompleksowe wsparcie, w tym psychologiczne, mo/emy sprawi2, /e in vitro nie b)dzie 
potrzebne lub terapia za jego pomoc- b)dzie bardziej skuteczna, a wi)c mniej kosztowna, 
zarówno w wymiarze finansowym, jak i psychicznym.

Nale/y wi)c zapewni2 wszystkim niep*odnym parom równy dost)p do wszech-
stronnej opieki i wsparcia w zakresie terapii niep*odno.ci. Pomoc w tej dziedzinie jest 
konstytucyjnym i moralnym obowi-zkiem Pa+stwa.





Wspieramy 
p!odno"#
Raport Koal icj i  na rzecz  
Kompleksowej  Terapi i 
Niep!odno"ci

Diagnoza: niep*odno.2. To niewiarygodnie boli. 6wiadomo.2, /e nie mamy szans, by w na-
turalny sposób zosta2 rodzicami. Bezradno.2, z*o.2, rozpacz… Perspektywa posiadania 
dziecka, urz-dzania dla niego s*odkiego pokoiku czy przekomarzania si) przy wyborze 
imienia – wszystko to w jednej chwili zostaje zredukowane do wyczekiwania na pojawienie 
si) dwóch kresek na kawa*ku plastiku.

Innym wystarcza blisko.2. My musimy wpu.ci2 do sypialni lekarza medycyny roz-
rodu, embriologa, anestezjologa i ca*- reszt) zespo*u specjalistów pracuj-cych na sukces 
zap*odnienia in vitro. Je.li chcemy zaspokoi2 jeden z najsilniejszych instynktów cz*owie-
ka – pragnienie posiadania dziecka – musimy wszystko odrze2 z intymno.ci, podda2 ocenie 
obcych ludzi, przebada2 pod mikroskopem…

Ale zrobimy to, bo dla tych dwóch kresek jeste.my w stanie zrobi2 wszystko. Na 
szcz).cie wspó*czesna medycyna nam to umo/liwia.

Niestety, wielu lekarzy zapomina, /e przywrócenie p*odno.ci mo/liwe jest nie tyl-
ko dzi)ki technice. Niep*odna para potrzebuje szeroko rozumianego wsparcia na ka/dym 
etapie diagnostyki i leczenia, bo mierzenie si) z problemem niep*odno.ci jest trudne 
i wycie+czaj-ce. Kompleksowe podej.cie do terapii ma wp*yw nie tylko na rezultat ca*ego 
procesu, ale i na jako.2 naszego /ycia w trakcie leczenia.

7ycz) wszystkim osobom dotkni)tym niechcian- bezdzietno.ci- wytrwa*o.ci, si*y 
i wygranej. Wierz), /e raport ten zainicjuje zmiany, które sprawi-, /e wi)cej ludzi szybciej 
doczeka si) upragnionego potomstwa.

 
Marta van der Toolen

by'a pacjentka, mama Maxa i Kaia, za'o$ycielka FertiMedica Centrum P'odno%ci
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Minister Pracy
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