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• Niepłodność jest nieplanowana, niepożądana i 
niespodziewana, co oznacza, że poczucie 
utraty kontroli, stres, niepokój i niepewność 
mogą towarzyszyć osobie zmagającej się z 
niepłodnością w codziennym życiu nawet 
przez wiele lat.  

 



• Czynniki psychologiczne nie zawsze leżą u podłoża 
niepłodności, ale wraz z czasem doświadczania 
niepłodności ryzyko pojawienia się problemów 
psychologicznych wzrasta.  

• Diagnoza niepłodności może stanowić jedno z najsilniej 
stresujących wydarzeń życiowych. Niepłodność dotyka 
wszystkich aspektów życia człowieka. Wpływa na 
postrzeganie siebie, własną samoocenę, relacje z 
partnerem i otoczeniem, rzutuje na plany i oczekiwania 
dotyczące przyszłości oraz przeżywane emocje. Tematy 
rozmów, sposób spędzania czasu, plany życiowe mogą 
zostać zdominowane przez temat dziecka i starania o nie 



    Można przypuszczać, że im dłuższy okres 
badań diagnostycznych i proces leczenia: 

•  tym większe prawdopodobieństwo 
wystąpienia przykrych emocji, rozdrażnienia, 
lęku, poczucia izolacji,  

• zwiększa się również ryzyko depresji i 
subiektywnie odczuwanego stresu oraz 
pogorszenia się poziomu funkcjonowania 
psychospołecznego partnerów. 

 



WZORZEC REAKCJI NA DIAGNOZĘ 
NIEPŁODNOŚCI - etapy  

1. Zdziwienie i niedowierzanie 

   (U partnerów może wystąpić zaprzeczanie diagnozie, 
opóźnianie leczenia) 

2. Gniew i złość wobec lekarza, diagnozy, sposobów 
leczenia i wobec partnera 

    (Może pojawić się: poczucie winy, żalu, ukrywanie 
własnych uczuć, ukrywanie przed otoczeniem swojej 
niepłodności, poczucie izolacji) 

3. Akceptacja niepłodności i jej następstw 

 

 

 



Stres 

• Silnie przeżywany stres, niezależnie od 
przyczyn np. związany z pracą lub innymi 
ważnymi dla danej osoby obszarami życia, 
może niekorzystnie wpływać na płodność. 
Szczególnie jeśli osoba skupia się na 
problemach, zamartwia się i doświadcza 
negatywnych emocji oraz ma poczucie 
nieradzenia sobie z problemami. 

 



 
 

Znaczenie niepowodzeń prokreacyjnych dla 
funkcjonowania psychologicznego   

  
 

• Niemożność posiadania dziecka może być 
rozpatrywana w kontekście silnie 
stresujących wydarzeń, kryzysu 
życiowego, szczególnie diagnoza w tym 
względzie a długotrwałość i uciążliwość 
samego procesu diagnozowania a później 
leczenia, może przyczynić się do stresu 
chronicznego.  



• Emocjonalne doświadczanie niepłodności 
porównywane jest również do jazdy kolejką 
górską ( góra i dół, ups and  downs), gdzie 
każdy kolejny miesiąc w naturalnym staraniu 
się o dziecko i kolejna interwencja medyczna 
sprzyjają doświadczaniu skrajnie odmiennych 
emocji:  od nadziei na spełnienie marzeń aż po 
rozczarowanie i dotkliwe poczucie straty. 



    Im większe nasilenie stresu, tym mniejsze 
poszukiwanie wsparcia, rzadziej podejmowane 
planowanie dalszych działań, a jednocześnie 
większa trudność w dystansowaniu się od 
problemów. 
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Ważne aspekty psychologicznego funkcjonowania 

Postrzeganie własnej 
cielesność 

Poczucie 
tożsamości 

Poczucie własnej 
wartości 

Poczucie kontroli 

Strata 

Poczucie winy 

Relacje 

Stres  i przeżywane 
emocje 

Rozwój, cele 
życiowe i pragnienie 
posiadania dziecka  



Niepłodność zawsze dotyczy pary 

Stosunek do 
niemożności 
posiadania 

dziecka Powody dla 
których  
dziecko 
pragną 

posiadać 

Motywy 
podjęcia 
leczenia i 

oczekiwania 

Relacje, 
komunikacja, 

emocje 
Sfera intymna 

Rodziny 
pochodzenia, 

kontakt i 
relacje z 

rodzicami  

Środowisko, 
praca, 

przyjaciele 



czynniki osobowe 

 czynniki sytuacyjne i 
społeczne  

Czynniki związane z 
leczeniem  

Można wyróżnić 
trzy główne grupy 
czynników ryzyka 
powstania 
problemów 
psychologicznych 
występujących 
podczas leczenia 
niepłodności. 
 

 



Kontekst rodzinny i środowiskowy  

Otoczenie, 
środowisko, 
przyjaciele, 

praca 

Rodziny 
pochodzenia 

My 

Ja 

• Stereotypy dot. niepłodności 

 Poczucie stygmatyzacji 

 Poczucie wstydu i tajemnicy 

•  presja społeczna w kier. 
posiadania potomstwa 

• Unikanie osób posiadających 
dzieci 

• dystans społeczny, poczucie 
izolacji 

• Unikanie mówienia o 
niepłodności (temat tabu) lub też 
nadmierna koncentracja na 
problemie 



Jak mężczyźni doświadczają niepłodność 

• Psychospołeczne konsekwencje niepłodności u 
mężczyzn są mniej znane. 

•  Znacznie mniej badań dotyczy mężczyzn i 
psychologicznych aspektów funkcjonowania par 
doświadczających trudności prokreacyjnych. 
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 Wiele badań dowodzi, że niepłodni 

mężczyźni: 

• odczuwają mniejszy lęk i depresję oraz stres w 
porównaniu z kobietami doświadczającymi 
niepłodności, 

•  mają niższy poziom niepokoju związanego z 
niepłodnością, dotyczącego zadowolenia z życia, 
seksualności i samooceny.  

•  około 25% mężczyzn zgłasza pogorszenie 
zadowolenia z życia po zdiagnozowaniu 
niepłodności, szczególnie kiedy jest ona związana z 
czynnikiem męskim 



    Mężczyźni u których  obecny jest męski czynnik 
niepłodności mogą: 

•  doświadczać bardziej negatywnych reakcji 
emocjonalnych, w tym poczucia straty, 
stygmatyzacji i obniżonej samooceny, niż 
mężczyźni, których partnerki są niepłodne lub 
trudności z płodnością są niewyjaśnione.  

 



• Mężczyźni znacznie częściej niż kobiety podejmują 
aktywne radzenie sobie z problemami,  

• rzadziej niż kobiety myślą o niepłodności,  

• mają większą łatwość z oddzieleniem niepłodności 
od innych aspektów życia,  

• Częściej nie mówią o swoich potrzebach i 
problemach aby dodatkowo nie obciążać 
emocjonalnie partnerki 

          

 



• Mężczyźni w stresie niepłodności mogą 
przejawiać nadmierną samokontrolę, 

•  mogą czuć się bezradni i zagubieni bo często 
nie wiedzą jak rozmawiać z partnerką, 

    jak jej i sobie pomóc. 



Depresja u mężczyzn 

• Ryzyko zachorowania na depresję w ciągu życia 
dotyczy 10–25% kobiet i 5–12% mężczyzn. Wśród 
kobiet wskaźniki rosną wraz z wiekiem, 
począwszy od 2,5% w najmłodszej grupie (18–29 
lat) do 5% powyżej 50. roku życia. 
Rozpowszechnienie depresji wśród mężczyzn 
pozostaje na podobnym poziomie we wszystkich 
grupach wiekowych, należy jednak zwrócić 
uwagę na wzrost wskaźników w grupie 
wiekowej pomiędzy 30. a 39. rokiem życia  

• Talarowska M.E., Gromniak-Haniecka E., Rawska J., Gałecki P.: Depresja mężczyzny –przyczyny, objawy, diagnoza. 
Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 2018; (13) 3: 98–103. 

 



Depresja u mężczyzn 

• Pary, w których u mężczyzn 
zdiagnozowano depresję, miały o 60% 
mniejsze szanse na poczęcie dziecka oraz na 
donoszenie ciąży.  

• obecność depresji lub występowanie 
czynników ryzyka u mężczyzny powinny być 
uwzględniane przez lekarzy prowadzących 
pary starające się o dziecko  

  Evans-Hoeker E.A., Eisenberg E., Diamond, M.P. i wsp.: Major depression, antidepressant use 
and male and female fertility. Fertility and Sterility, 2018; (109)5: 879–887.  

 



Męskie oblicze depresji 
 

„Męska” forma zaburzenia 
depresyjnego wyraża się 
często w postaci objawów 
niekojarzących się 
z typowym obrazem 
choroby.  

•  osiowe objawy depresji 
są takie same.  

 
       Rice S.M., Kealy D., Oliffe J.L. i wsp.: Male-

type depression symptoms linked to broader 
psychopathology. J Affect Disord, 2018; 235: 
523–524. 

 

• niska tolerancja stresu,  

zachowania typu acting-out,  

•  niska kontrola impulsów, 

•  nadużywanie substancji 
psychoaktywnych,  

• Niepokój, drażliwość i 
zachowania agresywne 

• Nadużywanie alkoholu 
i związane z tym przejawy 
behawioralne mogą 
przesłaniać lub maskować 
symptomy depresyjne.   

 



    Konsultacja z 
psychologiem jest 
wskazana jeżeli główną 
przyczyną niepłodności 
jest czynnik męski, a 
szczególnie kiedy 
rozpatrywana jest 
możliwość dawstwa 
nasienia.  

 



Czas nie zawsze leczy rany 

•  Czas doświadczania niepłodności modyfikuje nasilenie 
objawów depresji, której poziom zdaniem Domar i 
wsp. jest szczególnie wysoki u kobiet w 2-3 roku 
doświadczania niepłodności.  

• Mężczyźni doświadczający niepłodności mogą silniej 
odczuwać stres i niepokój po roku leczenia(Peronace i 
wsp., 2007). 

• Szczególnie nasilonych symptomów depresji i 
wysokiego poziomu niepokoju można spodziewać się u 
pacjentek leczących się od ponad 7 lat (Ramezandeh, 

2004).  

 



Relacje w związku a niepłodność 

• Niejednoznacznie wyniki wskazujące na różne 
konsekwencje: 

A. W opinii partnerów nie uległy zmianie 

B. Uległy pogorszeniu 

C. Doświadczanie trudności wzmocniło związek, 
więzi łączące parę. Partnerzy nauczyli się ze 
sobą rozmawiać o problemach i okazywać 
uczucia oraz wsparcie. 



• Częściej pomocy psychologa lub psychoterapeuty 
poszukują kobiety 

• Reakcja mężczyzny na diagnozę niepłodności może 
być równie silna, co kobiety, a ich przeżycia mogą 
być równie głębokie, co partnerek, chociaż nie 
zawsze demonstrowane w sposób jawny. Pomoc w 
poprawie lub utrzymaniu dobrych relacji 
partnerskich, komunikacji i budowaniu 
umiejętności radzenia sobie ze stresem 
niepłodności warto uwzględnić jako ważny 
element wspomagający leczenie niepłodności.  



Oddziaływania psychologiczne na różnych etapach 
leczenia 

 
 

• Terapia indywidualna, 
• Terapia pary, 
• Treningi relaksacyjne, ćwiczenia ułatwiające radzenie sobie ze stresem i ekspresję 

emocji. 
• Grupa wsparcia. 
• Interwencja psychologiczna. 
• W zależności od potrzeb: terapia krótko- lub długoterminowa. 
• Edukacja psychoseksualna. 
Ważne jest uwzględnienie etapu leczenia, czasu leczenia, aktualnie przeżywanych 

emocji 
Metody 
• Techniki relaksacyjne, wizualizacja, ćwiczenia oddechowe. 
• Psychoterapia może przebiegać w ramach rozmaitych ujęć teoretycznych, z 

zastosowaniem technik poznawczo-behawioralnych, metod strategicznych, 
kognitywnych, psychodynamicznych, ericksonowskich  lub łączyć wybrane aspekty 
różnorodnych podejść w terapii integratywnej. 

• Hipnoza kliniczna. 
• Techniki pracy z ciałem. 
 
 

 



Propozycje metod pomocy – etap diagnozy 

• Psychoedukacja połączona z modyfikacją i promocją prozdrowotnego 
stylu życia, sprzyjającego świadomemu macierzyństwu. 

• Określenie motywów podejmowania leczenia niepłodności. 

• Rozpoznanie ewentualnych konfliktów wewnętrznych dotyczących 
rodzicielstwa i oczekiwań. Poznanie relacji z własnymi rodzicami. 

• Poznanie specyficznych problemów pozwoli zaproponować parze lub 
indywidualnie osobie zgłaszającej się na leczenie odpowiednie 
metody pomocy. 

• Trening antystresowy i nabycie umiejętności skutecznego radzenia 
sobie ze stresem i trudnymi emocjami.  

• Uwzględnienie w działaniach pomocowych dynamiki reakcji 
pacjenta/pary na diagnozę.    

• Psychoterapia indywidualna. 
• Psychoterapia pary. 
• Jeżeli zaistnieje taka potrzeba to edukacja psychoseksualna. 



Niepowodzenie w leczeniu 
• Grupa wsparcia 

• Interwencja kryzysowa 

• Psychoterapia pary w sytuacji kryzysu 

• Psychoterapia traumy, żałoby 

• Wsparcie i pomoc w podejmowaniu dalszych decyzji odnośnie 
kontynuacji leczenia (czy i jak długo) lub zaprzestania dalszych 
starań 

• Jeżeli para podejmie decyzję o bezdzietności, wówczas 
szczególnie ważne jest wsparcie i rozbudzenie motywacji do 
poszukiwania i budowania celów na przyszłość oraz aktywizacji 
w często zaniedbywanych- w wyniku długotrwałego leczenia- 
obszarach życia. 

• Konsultacje psychologiczne dotyczące adopcji. 
 

 



Pozytywny skutek działań leczniczych 

Pomoc psychologiczna w przygotowaniu się do zmieniającej się sytuacji 
życiowej. 

• Budowanie i wzmacnianie więzi z poczętym dzieckiem. Pomoc w radzeniu 
sobie ze stresem, lękiem i obawami przed utratą ciąży. 

• Profilaktyka depresji poporodowej. 

• Radzenie sobie z emocjami własnymi i partnera/partnerki 

Pomoc psychologiczna po narodzinach dziecka 

• Informowanie otoczenia i dziecka o metodzie poczęcia. 

• Pomoc w budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem (szczególnie, kiedy 
zastosowano metody leczenia zmieniające więź genetyczną rodziców i 
potomstwa oraz przeciwdziałanie nadopiekuńczości wobec potomka 
poczętego z zastosowaniem metod wspomaganego rozrodu).  

 



 
 
 
 
 

   Możliwość korzystania z 
pomocy 
psychologicznej 
powinna być 
zapewniona na 
wszystkich etapach 
leczenia. 
Powinna być 
wieloaspektowa i jeżeli  
będzie taka 
konieczność, to 
długoterminowa. 


