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Efekt depresyjności i strategii przekształcenia 

znaczenia sytuacji na poziom zadowolenia  z życia 

rodzinnego małżeństw bezpłodnych i po poronieniu: 

analizy diadyczne  

The effect of depressiveness and reframing on family life satisfaction 

in infertile and post-miscarriage couples: dyadic analyses 

 
Abstrakt: Pary zmagające się z bezpłodnością, jak i te po doświadczeniu poronienia poddawane są 
działaniu wielu stresorów, w obliczu których reagują lękiem, żalem i depresją, co negatywnie wpływa 
na płodność i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem poronienia. Stosowanie różnych strategii radzenia 
sobie wydaje się mieć różny wpływ na stres związany z niepłodnością i doświadczeniami poronienia. 
Celem pracy było zbadanie związków miedzy depresyjnością związaną z niepłodnością i 
poronieniem a zadowoleniem z życia rodzinnego oraz roli stosowania strategii przekształcenia 
znaczenia sytuacji w przewidywaniu zadowolenia z życia rodzinnego w grupie depresyjnych par 
bezpłodnych oraz po doświadczeniu poronienia. W badaniu wzięło udział 90 małżeństw:  50 par z 
doświadczeniem poronienia oraz 40 par ze zdiagnozowaną niepłodnością. Uczestnicy wypełnili 
kwestionariusz badający poziom depresyjności (Test Giessen), strategii radzenia sobie z kryzysem w 
rodzinie (F-copes) oraz skalę oceny rodziny (Flexibility and Cohesion Evaluation Scales; SOR). Do 
analiz danych zastosowano actor partner interdependence model (APIM). Analizy wykazały, że 
wyższy poziom depresyjności partnerów zarówno z grupy małżeństw bezpłodnych jak i po 
poronieniu jest predyktorem niższego zadowolenia z życia rodzinnego u kobiet i mężczyzn, 
natomiast depresyjność męża ma istotne znaczenie dla zadowolenia z życia rodzinnego kobiet, ale nie 
odwrotnie. Strategia przekształcenia znaczenia sytuacji stosowana przez partnerów w obu badanych 
grupach w sposób istotny osłabia związek między ich depresyjnością a poziomem zadowolenia z 
życia. Stres jest jednym z ważnych czynników ryzyka mających wpływ na wyniki leczenia 
niepłodności i samoistne poronienia, dlatego ważnym jest zidentyfikowanie wszelkich czynników 
związanych tak z depresyjnością, jak i z zadowoleniem z życia niepłodnych par i tych po 
doświadczeniu poronienia. 
Słowa kluczowe: depresyjność, niepłodność, poronienie, strategia przekształcenia znaczenia sytuacji, 
stres, zadowolenie z życia rodzinnego 
 
Abstract: Couples struggling with infertility, as well as those after experiencing a miscarriage, deal 
with many types of stressors, in the face of which they react with anxiety, regret and depression, 
which negatively affects fertility and is associated with an increased risk of miscarriage. The use of 
different coping strategies seems to have different effects on the stress of infertility and miscarriage 
experiences. The aim of the study was to investigate the relationship between depression related to 
infertility and miscarriage and satisfaction with family life, as well as the role of reframing in 
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predicting family life satisfaction in the group of depressive infertile and post-miscarriage couples. 
The study involved 90 couples: 50 couples after miscarriage and 40 couples diagnosed with infertility. 
The participants completed a questionnaire examining the level of depressiveness (Giessen Test), 
coping strategies in the family (F-copes) and the family assessment scale (Flexibility and Cohesion 
Evaluation Scales; SOR). The actor partner interdependence model was used for data analysis. The 
findings showed that the higher level of partner depressiveness in both infertile and post-miscarriage 
couples predicted lower family life satisfaction in women and men, while husband depressiveness 
was significant for women's family life satisfaction, but not the other way around. The reframing 
strategy used by partners in both studied groups significantly weakened the relationship between 
partners’ depressiveness and the level of satisfaction with life. Stress is one of the most important risk 
factors influencing the results of infertility treatment and spontaneous miscarriage, therefore it is 
important to identify all factors related to depression symptoms and life satisfaction of infertile and 
post-miscarriage couples. 
Keywords: depressiveness, family life satisfaction, infertility, miscarriage, reframing, stress 

 

Wprowadzenie 

 

Choć większość bezdzietnych mężczyzn i kobiet wysoko ceni rodzinę oraz deklaruje 

wysoką motywację do posiadania dzieci (Testa, 2012), coraz więcej par w Polsce pozostaje 

bezdzietnymi (Młynarska, Rytel 2020; Młynarska, 2013). Wśród nich są pary, które odraczają 

prokreację (Kalus, Szymańska, 2019; 2020) w określonej lub nie perspektywie czasowej.  

Wielu z nich pozostaje trwale bezdzietnymi. Przyczyną tego stanu rzeczy może być sytuacja 

socjo-ekonomiczna i aspiracje zawodowe młodych dorosłych (Dembińska, 2019; Dorbritz, 

2008). Jednak, jak wynika z analizy literatury najczęstszą przyczyną bezdzietności jest 

niepłodność (Caselli i in., 2017; Koperwas, Głowacka, 2017; Guzikowski, 2009; Gawrych, 

2015). WHO (2020) podaje, iż zjawisko niepłodności dotyczy około 10% par w okresie 

prokreacyjnym na świecie. W Polsce choroba ta dotyka 15 do 20% par w wieku rozrodczym 

(Stefanowicz, 2020). Ciekawym jest fakt, iż w krajach wysokorozwiniętych dominuje 

niepłodność pierwotna, zaś w krajach rozwijających się częstsza jest niepłodność wtórna. 

Niepłodność pierwotna odnosi się do niezdolności do pomyślnego poczęcia i urodzenia 

żywego dziecka. Niepłodność wtórna odnosi się do niemożności osiągnięcia drugiej lub 

kolejnej ciąży i porodu u kobiet lub par, które były wcześniej płodne (Kalus, 2014; Bielawska-

Batorowicz, 2014). Badania pokazują, że za 35% przypadków niepłodności odpowiadają 

przyczyny leżące po stronie kobiet, podobny udział procentowy przypada na przyczyny 

leżące po stronie mężczyzn, 10% stanowią przyczyny wynikające z zaburzeń u obu 

partnerów, zaś 20% to tak zwana niepłodność o podłożu idiopatycznym, czyli bez wskazanej 

przyczyny (Koperwas, Głowacka, 2017). Niepłodność określa się jako „chorobę dotyczącą 

zawsze dwojga młodych ludzi w okresie ich największej aktywności, a jej przyczyna może 

leżeć po stronie mężczyzny, kobiety lub obojga” (Koperwas, Głowacka, 2017, s.32). Szacuje 

się, że 8–12% par na całym świecie doświadcza trudności w poczęciu dziecka, a około 10–

15% ciąż kończy się poronieniem (Bręborowicz, 2015). Współcześnie terminem poronienia 

opisuje się stratę ciąży do 22. tygodnia jej trwania. Zachodzi ono poprzez wydalenie jaja 

płodowego z macicy, przy czym jego masa nie przekracza 500g (Chu i in., 2020; Hendriks i 
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in., 2019; Skrzypczak, 2015). Jest to zjawisko powszechne, o czym świadczą dostępne dane 

szacunkowe, z których wynika, że nawet 15-25% wszystkich ciąż może zakończyć się 

niekorzystnie we wczesnym jej okresie (Laudański, 2020). Jest ono zdarzeniem 

traumatycznym, prowokującym przeżywanie żałoby, które może wyzwalać symptomy 

zaburzeń psychicznych: depresji, zaburzeń lękowych oraz PTSD (Guzewicz, 2014; Farren i 

in., 2016; Krosch, Shakespeare-Finch 2017). Wspólne doświadczanie straty, otwartość i 

stworzenie silnej, trwałej wspólnoty pozwalają partnerom nie tylko powrócić do stanu 

sprzed wystąpienia trudnego wydarzenia, ale i wyjść z niego wzmocnionym (Hamama-Raz i 

in., 2010; Kiełek-Rataj i in., 2020; Hiefner, 2021).  

 

1. Doświadczenie niepłodności lub poronienia a zdrowie psychiczne i satysfakcja 

partnerów 

 

Uważa się, że problemy z płodnością wpływają na zdrowie fizycznie i psychiczne we 

wszystkich kulturach i społeczeństwach (Greil, Slauson-Blevins, McQuillan, 2010). Pary 

zmagające się z bezpłodnością jak i te po doświadczeniu poronienia doznają wielu rodzajów 

stresorów, przeżywają wiele niepokojów związanych z samym procesem leczenia 

niepłodności, a największym dla nich zagrożeniem jest utrata nadziei na rodzicielstwo 

(Kiełek-Rataj i in. 2020; Farren i in., 2016; Krosch, Shakespeare-Finch 2017). Bezpłodność i 

proces jej leczenia może zagrażać poczuciu kontroli nad przebiegiem i wynikiem leczenia, a 

także naruszać poczucie prywatności co do intymnych szczegółów związanych z pożyciem 

pary. W obliczu stresu związanego z niepłodnością kobiety reagują niepokojem i niższą 

jakością życia (Rooney, Domar, 2018), lękiem, depresją i żalem (Amini, Ghorbani, Afshar, 

2020; Galhardo, Alves, Moura-Ramos, Cunha, 2020). 

Strata ciąży jest sytuacją noszącą znamiona zdarzenia traumatycznego, po którym 

często pojawia się stan żałoby. Osierocona matka może odczuwać pustkę, złość i żal, którym 

towarzyszą objawy somatyczne, takie jak zaburzenia ciśnienia i oddechu czy trudności ze 

snem. Jest to naturalna odpowiedź na stratę bliskiej osoby i próba pogodzenia się z tą 

sytuacją (Libera, 2009; Krosh, Shakespeare-Finch, 2017). Poronienie przekracza zasoby i 

możliwości doświadczającej go osoby, co doprowadzić może do odczuwania silnego 

napięcia i załamania się możliwości radzenia sobie ze stresem, rzutując na wszystkie obszary 

codziennego funkcjonowania (Lipczyński, 2007). Problemy w rozmowie partnerów na temat 

straty i nieumiejętne ocenienie wzajemnych potrzeb zaburzają komunikację i relacje w 

związku, utrudniając dochodzenie do siebie (Bielan i in., 2010). Kobiety w większym stopniu 

niż ich partnerzy narażone są na rozwój zaburzeń psychicznych na skutek odczuwanych 

objawów, wśród których najczęściej diagnozowane są zaburzenia lękowe, depresja oraz 

PTSD (Farren i in., 2018). Trudności w zarządzaniu doświadczanym kryzysem wynikają z 

charakteru odczuwanej straty. Osoby, dla których poronienie wiązało się z utratą 
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wyczekiwanego dziecka odczuwać mogą brak pamiątek, które pozwoliłyby na łatwiejsze 

oswojenie się z żałobą oraz pełniłyby funkcję dowodu istnienia i realności opłakiwanego 

bliskiego (Baranowska, 2017). 

Doświadczenie poronienia może wywołać intensywne emocje związane z utraconym 

dzieckiem i utraconym macierzyństwem (Ockhuijsen, van de Hoogen, Boivin, Macklon, de 

Boer, 2014). Pary po doświadczeniach poronienia, mają do czynienia z trzema różnymi 

okresami oczekiwania: (1) od utraty ciąży do próby poczęcia, (2) między ponowną próbą 

poczęcia a zapłodnieniem oraz (3) między poczęciem i potwierdzeniem, że ciąża jest 

bezpieczna. Medyczne okresy oczekiwania zostały zdefiniowane jako te, podczas których 

pacjenci czekają na wyniki badań, które mogłyby potencjalnie zagrażać ich dobru (Boivin, 

Lancastle, 2010) wydają się mieć wyraźną sygnaturę emocjonalną. Okresy oczekiwania są 

źródłem stresu dla pary, ponieważ wynik każdego z nich jest nieprzewidywalny i trudny do 

kontrolowania (Boivin, Lancastle, 2010), a przewidywanie straty powoduje nasilenie 

niepokoju i przedłużający się stan psychicznego cierpienia (Thiemann, Thiemann, 2020). 

Utrata pożądanej ciąży budzi bezradność i lęk, może prowadzić zarówno do 

natychmiastowych, jak i długotrwałych reakcji stresowych, takich jak poczucie winy, smutek 

(Chu i in., 2020; Robinson, 2014). Może również współwystępować z innymi czynnikami 

psychologicznymi, takimi jak lęk i depresja (Kiełek-Rataj i in. 2020), zaburzenia emocjonalne 

o charakterze przewlekłym, ostrym lub przejściowym (Musters i in, 2013), z czym wiąże się 

nie tylko niska jakość życia kobiet po poronieniu (Tavoli et al., 2018), ale jednocześnie 

znacznie wyższe ryzyko poronienia (Qu i in., 2017; Terzioglu i in., 2016). 

 

2. Bezpłodność i poronienie jako doświadczenia diadyczne 

 

Chociaż kobiety bardziej pragną dzieci niż mężczyźni (Alosaimi i in., 2017), w sposób 

bardziej dotkliwy niż mężczyźni ponoszą konsekwencje i przeżywają cierpienie związane z 

niepłodnością (Cserepes, Kollár, Sápy, Wischmann, Bugán, 2013; Kim, Shin, Yun, 2018) i 

silniej emocjonalnie doświadczają żałoby i objawów depresyjnych po poronieniu (Chen, 

Chang, Kuo, Chen, 2020; Huffman, Schwartz, Swanson, 2015; Nagórska, Bartosiewicz, 

Obrzut, Darmochwał-Kolarz, 2019), to jednak oba problemy mają naturę diadyczną. 

Doświadczanie problemów z płodnością w małżeństwie jest złożonym procesem, który 

może albo wzmocnić, albo pogorszyć relacje rodzinne (Kiełek-Rataj i in. 2020). Problem 

niepłodności może prowadzić partnerów do kwestionowania celu i znaczenia relacji, może 

budzić skrajne emocje urazy,  wściekłości, poczucia winy i wstydu (Luk, Loke, 2015). 

Niepłodne kobiety często angażują swoich małżonków w proces leczenia, aby poczuć, że 

partner sprawuje nad wszystkim kontrolę oraz szukają wsparcia partnerów, co przyczynia 

się do obniżenia poziomu depresji (Kiełek-Rataj i in. 2020). Mężczyźni natomiast mogą 

doświadczać niepłodności, w kontekście własnej samooceny, opartej pośrednio na tym, w 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Macklon%2C+Nicholas+S
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=de+Boer%2C+Fijgje
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=de+Boer%2C+Fijgje
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jaki sposób ich niepłodność jest postrzegana przez partnerkę  i jak wpływa na jej dobrostan 

(Farrren i in, 2016; 2018). Poczucie odpowiedzialności mężczyzn i udzielane przez nich 

wsparcie partnerkom podczas procesu leczenia bezpłodności, pozytywne diadyczne 

radzenie sobie z tą sytuacją mogą zmniejszyć stres związany z leczeniem i obniżyć objawy 

depresyjne (Chaves, Canavarro, Moura-Ramos, 2018). Podejście do niepłodności mężczyzn, a 

nie kobiet, ma zasadnicze znaczenie dla satysfakcji małżeńskiej obojga partnerów (Farren i 

in, 2018). Kobiety cieszące się wsparciem mężów w walce z niepłodnością doświadczają 

czterokrotnie mniejszego cierpienia w porównaniu z kobietami, które czują się w tym 

procesie osamotnione (Patel, Sharma, Kumar, Binu, 2018). Wsparcie partnerki zostało 

również uznane za ważny predyktor adaptacji do niepłodności, szczególnie u niepłodnych 

mężczyzn (Martins, Peterson, Almeida, Mesquita-Guimarães, Costa, 2014). Niepłodność 

może też prowadzić do wzmocnienia więzi partnerów, lepszej komunikacji i satysfakcji 

(Ferreira, Antunes, Duarte, Chaves; 2015; Onat, Beji, 2012).  

W przypadku utraty ciąży obniżony nastrój, nasilony lęk i depresja mogą trwać 

nawet rok po poronieniu (Chu i in. 2020; Farren i in. 2018), co z pewnością wpływa na 

wzajemne relacje między partnerami (Kiełek-Rataj i in. 2020). Kobiety w obliczu poronienia 

wymagają wsparcia społecznego i emocjonalnego (Fernández-Basanta, 2019; Chen i in., 

2018).  Wiele z nich przyznaje, że to partner jest dla nich podstawowym źródłem siły 

(Horstman, Holman, 2018). Mężczyźni pogrążają się w żałobie mniej intensywnie niż ich 

partnerki (Fernández-Basanta, 2019). Ich głównym wyzwaniem jest radzenie sobie ze  

smutkiem partnerek, co często prowadzi do frustracji (Fernández-Basanta, 2019; Desjardins, 

Stephenson, 2012) i bezsilności, wynikających z poczucia, że ich podstawową rolą jest 

wspieranie swoich partnerek po stracie (Wang, Chen, 2010). Jednocześnie zgłaszają oni  

gorszą jakość komunikacji i życia seksualnego (Chu i in. 2020). Mężczyźni rzadko otwarcie 

podejmują temat poronienia, chyba że z inną osobą o podobnym doświadczeniu lub 

planując z partnerką kolejne ciąże, ale czynią to niechętnie (Meaney, Corcoran, Spillane, 

O'Donoghuel, 2017).  Wyniki badań sugerują, że otwarta komunikacja, dzielenie się myślami 

i uczuciami, efektywne słuchanie, okazywanie troski i empatia, może pomóc kobiecie w 

żałobie przetworzyć smutek na doświadczenie osobistego rozwoju (Tian, Solomon, 2018 ), a 

jednocześnie pomóc obojgu partnerom nadać znaczenie ich wspólnej stracie (Horstman, 

Holman, 2018).  

 

3. Strategie radzenia sobie w doświadczeniu bezpłodności lub poronienia   

 

Wcześniejsze badania podkreślały, że proces adaptacji do zdarzenia awersyjnego 

składa się z oceny pierwotnej, czyli oceny możliwości modyfikacji sytuacji w celu 

zmniejszenia jej negatywnego wpływu na jednostkę, jak i wtórnej, czyli oceny możliwości 

modyfikacji okoliczności w celu lepszej do nich adaptacji. W szczególności wtórna ocena 
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może obejmować różne strategie mające na celu próby nadawania znaczenia na podstawie 

wcześniejszych doświadczeń, przedefiniowania sytuacji, przewidywania przyszłych 

wydarzeń w celu uniknięcia rozczarowania i bólu, przypisywania kontroli innej osobie oraz 

zidentyfikowania czynników ochronnych, dzięki którym w przyszłości byłoby możliwe 

uniknięcie sytuacji awersyjnej (Farren i in., 2019; Kiełek-Rataj i in., 2020) 

Osobista ocena znaczenia problemu ma istotny wpływ na dobrostan psychiczny 

osób, szczególnie w obliczu cierpienia i  trudnych wydarzeń życiowych, takich jak 

niepłodność (Gourounti i in., 2010). Okazuje się, że szukanie wsparcia społecznego jest 

pomocne tylko w niektórych obszarach stresu związanego z niepłodnością (Martins i in., 

2011; Martins i in., 2013). W wielu społeczeństwach, niepłodność i wynikająca z niej 

bezdzietność są napiętnowane i prowadzą do poczucia winy (Jansen, Onge, 2015, Patel i in., 

2018). Pomimo powszechności zjawiska niepłodności, kobiety często nie dzielą się swoją 

historią z powodu wstydu, poczucia winy i niskiej samooceny (Rooney, Domar, 2018). 

Czasem wsparcie rodziny i przyjaciół, którzy zazwyczaj posiadają już dzieci, jest odbierane 

jako nieodpowiednie i nie jest chętnie przyjmowane (Guzewicz, 2014). Podobnie w 

przypadku par dotkniętych doświadczeniem poronienia, u których  większa jest potrzeba 

poczucia bezpieczeństwa i kontroli, niż otwartego dzielenia się swoim doświadczeniem 

(Farren i in, 2016; 2018). Pomimo niezaprzeczalnych korzyści płynących ze wsparcia 

społecznego, warto skupić się też na innych strategiach, które w niektórych sytuacjach mogą 

okazać się dla par bardziej efektywne. Istnieje cały szereg strategii radzenia sobie ze stresem 

niepłodności, stosowanych przez niepłodne pary. Kobiety najczęściej wybierają strategie 

pasywne, czyli skoncentrowane na emocjach, jak rozmowy, rytuały religijne oraz strategie 

unikowe i oczekiwanie na cud (Alosaimi i in., 2017; Karaca,  Unsal, 2015; Onyedibe, Aliche & 

Ugwu, 2019), podczas gdy mężczyźni preferują strategie aktywne, czyli skoncentrowane na 

problemie (Mohammadi, Samani, Navid, Maroufizadeh, Sabeti, 2018). Pasywne radzenie 

sobie okazało się być pozytywnym predyktorem stresu (Chu i in. 2020), wyższego poziomu 

lęku i depresji (Lechner, Bolman, Van Dalen, 2007), natomiast aktywne radzenie sobie było 

negatywnym predyktorem stresu (Van den Broeck, D’Hooghe, Enzlin, Demyttenaere, 2010) i 

pozytywnym lepszego ogólnego dobrostanu (Bayley, Slade & Lashen, 2009). Dobór strategii 

radzenia sobie z problemem bezpłodności, poza płcią, okazuje się być powiązany z 

poziomem postrzeganego stresu oraz postrzegania niepłodności jako straty lub jako 

wyzwania. Kobiety borykające się z problemem niepłodności doświadczają wysokiego 

niepokoju, niepewności i braku kontroli (Dana, Narimani, Mikaeili, 2013; Yazdani, Kazemi, 

Fooladi, Samani, 2016), co wiąże się z częstszym stosowaniem strategii unikowych, 

samoobwiniania, zaprzeczania i odwracania uwagi (Gourounti i in., 2012, Iordăchescu i in., 

2021, Zurlo, Della Volta, Vallone, 2020) oraz postrzeganiem problemu niepłodności jako 

straty (Kalus, 2014).  Również niepłodni mężczyźni z wyższym poziomem stresu najczęściej 

przyjmowali strategie obwiniania się i unikania (Babore, Stuppia, Trumello, Candelori, 
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Antonucci, 2017, Nagórska, Obrzut, Ulman & Darmochwał-Kolarz, 2021). Kobiety z niższym 

poziomem stresu, oceniające niepłodność jako wyzwanie w większym stopniu korzystały ze 

strategii pozytywnego przeformułowania, poczucia humoru, wsparcia emocjonalnego lub 

instrumentalnego (Benyamini, 2008, Nagórska i in., 2021). Dodatkowo, w sytuacji 

postrzeganych większych potencjalnych korzyści wynikających z doświadczenia 

niepłodności kobiety, zgłaszały  lepsze samopoczucie emocjonalne (Bayle, Slade, Lashen, 

2009).  

Kobiety z historią poronień częściej stosują strategie skoncentrowane na problemie 

niż na emocjach (Côté-Arsenault, 2007), poszukują informacji i wsparcia (Andersson, 

Nilsson, Adolfsson, 2012), czy strategie pozytywnej oceny sytuacji (Ockhuijsen i in., 2014), co 

może być adaptacyjne, choć wymaga radykalnego przewartościowania celów życiowych. 

Badania wskazują na negatywny wpływ biernych strategii oraz pozytywny wpływ strategii 

aktywnego radzenia sobie na poziom odczuwanego stresu (Casu, Zaia, Fernandes Martins, 

Parente Barbosa, Gremigni, 2019). 

 

4. Cel badawczy 

 

Wydaje się, że reakcja par na bezpłodność i poronienie jest niezwykle zróżnicowana, 

a czynniki sprzyjające bardziej adaptacyjnym formom radzenia sobie, nadal wymagają 

rozpoznania. Poszukiwanie sensu jest niemal wszechobecne i oceniane jako bardzo ważne 

dla zrozumienia zdarzenia i radzenia sobie z nim. Dlatego w naszym badaniu podjęto próbę 

wyjaśnienia związku między depresyjnością par bezpłodnych i z doświadczeniem 

poronienia a ich zadowoleniem z życia, z uwzględnieniem mediacyjnej roli 

przeformułowania znaczenia sytuacji, co odnosi się do zdolności partnerów do 

przedefiniowania stresujących wydarzeń, aby uczynić je łatwiejszymi do opanowania 

(Canon, 2017). 

Zarówno diagnoza niepłodności jak i doświadczenie poronienia mogą być dla 

małżeństwa dużym wyzwaniem wymagającym zrekonstruowania wartości, celów i potrzeb 

małżeństwa (Kiełek-Rataj i in. 2020). Jest to proces, który może znacznie obciążyć relacje 

(Berghuis, Stanton, 2002, Swanson i in., 2003) i spowodować głębokie przygnębienie, lęk i 

depresję (Swanson i in., 2007). W związku z tym oczekiwano, że obniżony nastrój partnerów 

z obu grup (niepłodnych i po poronieniu) przełoży się na niższe zadowolenie małżonków z 

życia rodzinnego. Wreszcie, kognitywna strategia radzenia sobie, taka jaką jest 

przekształcenie znaczenia sytuacji, na tyle zmodyfikuje percepcję zdarzenia stresogennego, 

jakim niewątpliwie są tak niepłodność jak i poronienie, że przełoży się to na poziom 

zarządzania trudnymi emocjami, a w konsekwencji na wyższe zadowolenie z życia 

rodzinnego. 
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W naszym badaniu wzięli udział małżonkowie, którzy doświadczyli utraty dziecka 

w okresie prenatalnym oraz małżonkowie ze stwierdzoną niepłodnością. Oczekiwano 

istotnych zależności między depresyjnością partnerów, stosowaniem przez nich strategii  

przekształcenia znaczenia sytuacji i zadowoleniem z życia rodzinnego. Zmienne obojga 

partnerów są uważane za współzależne zmienne o charakterze diadycznym, dlatego do 

analizy wykorzystaliśmy model współzależności aktor–partner (APIM, Kenny, Kashy, Cook, 

2006), aby zrozumieć procesy w relacji między dwojgiem osób pozostających w związku, 

doświadczających tego samego stresora. Biorąc pod uwagę współzależność danych 

diadycznych, zaproponowaną przez Kenny'ego (1996), APIM (ryc. 1) szacuje jednocześnie 

(1) efekt depresyjności żony i męża na ich własne zadowolenie z życia rodzinnego (efekt 

aktora) oraz (2) efekt depresyjności małżonków na wzajemne zadowolenie z życia 

rodzinnego (efekt partnera).  

Hipoteza 1 (H1) Depresyjność partnerów przewiduje ich niższe zadowolenie z życia 

rodzinnego (efekty aktora) 

Hipoteza 2 (H2) Partnerzy, których małżonkowie mają wyższe wyniki depresyjności 

zgłaszają niższe zadowolenie z życia rodzinnego (efekty partnera). 

Analizujemy również, czy strategia przekształcenia znaczenia sytuacji pośredniczy w 

efektach aktora i partnera depresyjności partnerów na ich zadowolenie z życia rodzinnego: 

Hipoteza 3 (H3): Stosowanie strategii przekształcenia znaczenia sytuacji przez 

partnerów osłabia związek między ich depresyjnością a zadowoleniem z życia rodzinnego. 

Prezentowane badanie jest częścią większego projektu badawczego, którego celem 

jest zrozumienie, jak działa system rodzinny w obliczu utraty dziecka.  

 

5. Metoda badawcza 

 

5.1. Grupa badana 

W badaniu wzięło udział 90 małżeństw (N = 180):  50 par z doświadczeniem 

poronienia oraz 40 par ze zdiagnozowaną niepłodnością. Kryterium kwalifikującym do 

badania było doświadczenie niepłodności lub poronienia i stan małżeński. Średnia wieku dla 

kobiet po poronieniu była 35,12 (SD = 7,55), a dla mężczyzn 36,92 (SD = 7,34); dla kobiet z 

niepłodnością 34,70 (SD = 7,88), a dla mężczyzna 36,93 (SD = 7,48). Średni staż związku par 

po poronieniu wyniósł 11 lat (SD = 8,07), a par z niepłodnością 9,23 (SD = 6,81). Wśród par 

po poronieniu 74% miało już dzieci z wcześniejszych ciąż. W grupie par niepłodnych 92%  to 

pary bezdzietne.  

 

5.2. Procedura badawcza 

Badanie zostało przeprowadzone na terenie województw opolskiego i śląskiego. 

Dostęp do badanych osób możliwy był za pośrednictwem lekarzy ginekologów, położnych i 
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pielęgniarek pracujących na oddziałach ginekologiczno-położniczych. Po wyrażeniu zgody 

przez kandydatów do badania skontaktowano się z nimi telefonicznie. Każda para, która 

wyraziła zgodę na badanie, spotykała się indywidualnie, najczęściej w domu. Respondenci 

otrzymywali następnie dwie paczki ankiet w kopertach, które po wypełnieniu mogli zakleić. 

Respondenci wypełniali ankiety w swoich domach, bez obecności badacza. Badacz następnie 

umawiał się na odbiór wypełnionych kwestionariuszy i rozmawiał z respondentami, jeśli 

wyrazili takie życzenie. Łącznie zbadano 103 pary małżeńskie, ale materiały od 13 par 

zostały odrzucone z powodu licznych braków w ankietach małżonków. Wszystkich 

uczestników poinformowano, że badanie jest poufne i że w każdej chwili mogą się z niego 

wycofać. Wszyscy badani wyrazili świadomą zgodę na udziału w badaniu. Badanie zostało 

przeprowadzone zgodnie z Deklaracją Helsińską.  

 

5.3. Narzędzia 

Kwestionariusz demograficzny autorstwa badaczy służył do zebrania danych 

obejmujących m. in. wiek, płeć, staż i rodzaj związku, liczbę dzieci, status zatrudnienia, 

poziom wykształcenia, dane dotyczące bezpłodności, (np. Czy Pan/Pani lub żona/mąż leczyli 

się z powodu niepłodności?) i poronienia (np. Kiedy doszło do utraty ostatniej ciąży?) 

Skala FACES IV (Flexibility and Cohesion Evaluation Scales, Olson, 2011) w adaptacji 

Margasińskiego (2013), składa się z 62 pozycji tworzących 8 skal: zrównoważona spójność i 

zrównoważona elastyczność, niezwiązanie, splątanie, sztywność, chaotyczność, komunikacja 

rodzinna i zadowolenie z życia rodzinnego. W naszych analizach posłużyliśmy się skalą 

Zadowolenie z życia rodzinnego. Rzetelność narzędzia, mierzona wartością współczynnika alfa 

Cronbacha w naszym badaniu, wyniosła dla skali zadowolenie z życia rodzinnego 0,93. 

Test Giessen (Januszewski, 1992) służy do oceny własnego wizerunku oraz wizerunku 

małżonka czy partnera. Składa się z 40 twierdzeń, do których badani się odnoszą na skali od   

-3 do +3, gdzie 0 jest wartością neutralną. Pozycje testowe składają się na 6 skal: rezonans 

społeczny, giętkość, kontrola, depresyjność, otwartość i potencja społeczna. Na potrzeby 

niniejszego artykułu przedstawiono analizy ograniczone do wymiaru depresyjność, 

charakteryzowanego jako stan przygnębienia, wysokiej refleksyjności, wysokiego poziomu 

obaw i lęków oraz samokrytyki, tłumienia gniewu i  zależności.  Wartość alfa Cronbacha dla 

skali depresyjność w naszym badaniu wyniosła 0,60. 

Kwestionariusz Zmagania się z Kryzysem Rodzinnym (F-COPES; McCubbin, Olson & 

Larsen, 1981) to 30-itemowy kwestionariusz samoopisowy służący do oceny sposobów 

radzenia sobie ze stresem przez rodzinę. Osoby badane odnoszą się do podanych twierdzeń 

zaznaczając na 5-punktowej Skali Likerta od „zdecydowanie się nie zgadzam” do 

„zdecydowanie się zgadzam”. Składa się z pięciu podskal: pozyskiwanie wsparcia 

społecznego, przekształcanie znaczenia sytuacji, pozyskiwanie wsparcia duchowego, 

poszukiwanie pomocy z zewnątrz i pasywna ocena sytuacji. W analizach wykorzystano 
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podskalę przekształcenie znaczenia sytuacji rozumianej jako redefinicja sytuacji trudnej, 

próba nadania jej innego, możliwego do zaakceptowania znaczenia. Alfa Cronbacha dla skali 

przekształcanie znaczenia sytuacji wyniosła 0,60. Metoda stanowi polską wersje testów D. H. 

Olsona opracowaną przez Radochońskiego (1987). 

 

6. Strategie analizy 

 

Dla wszystkich zmiennych obliczono średnie z odchyleniem standardowym. Do 

zbadania macierzy interkorelacji między zmiennymi wykorzystano korelacje Pearsona, a do 

analizy różnic między płciami w zmiennych zastosowano test t dla prób zależnych. Korelacje 

dla każdej zmiennej między mężczyznami i kobietami zakładają brak niezależności 

wyników w diadach (Cohen, Schulz, Weiss i Waldinger, 2012).  Zmienne obu partnerów są 

uważane za wspólny konstrukt diadyczny, dlatego do analizy wykorzystano model 

współzależności aktor-partner (APIM) (Kenny, 1996), uwzględniając współzależność danych 

diadycznych. Wszystkie analizy zostały wykonane w ramach Modelowania Równań 

Strukturalnych (SEM; Mueller & Hancock, 2010) przy użyciu pakietu lavaan. Aby zbadać 

różnice między płciami, obliczono różnicę między efektami aktora u kobiety i mężczyzny, a 

także różnicę między efektami partnera u kobiety i mężczyzny (Kenny, Ledermann, 2010). 

Wszystkie testy przeprowadzono na poziomie istotności 0,05. Hipotetyczny model oceniano 

za pomocą wskaźników dobroci dopasowania, które obejmowały chi-kwadrat oraz średni 

błąd aproksymacji próby do populacji idealnej (RMSEA; akceptowalne dopasowanie ≤0,08) 

(Hu, Bentler, 1999). 

 

7. Wyniki 

 

Minimalna wielkość próbki niezbędna do wykrycia efektów aktora i partnera dla 

analizy APIM przy założonym poziomie mocy 0,80 i alfa 0,05 wynosi 91 diad (APIMPower; 

Ackerman, Ledermann i Kenny, br). Nasza próba składa się z 90 diad, więc możemy 

stwierdzić, że pomimo stosunkowo niewielkiej liczebności,  jest to liczba nadal wystarczająca 

do analizy APIM. Średnie, odchylenia standardowe oraz test t dla prób zależnych, badający 

różnice między płciami, przedstawiono w tabeli 1. 

 

Table 1. Descriptive statistics and gender differences 

n = 90 dyads; *p < .05; **p < .01; ***p < .001 

 Men Women 
t 

 M SD M SD 

Depressiveness 22,47 4,68 27,31 5,13 6,82*** 

Family life satisfaction 38,94 6,46 37,86 8,12 -1,61 

Reframing 26,67 3,87 25,92 4,98 -1,62 
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Wyniki testu t (tab. 1) wykazały, że pod względem satysfakcji i przeformułowania nie 

było istotnych różnic między płciami. Kobiety uzyskiwały istotnie wyższe wyniki niż 

mężczyźni na skali depresyjności. Porównując grupy par niepłodnych i po poronieniu (tab. 

2) obserwujemy, że nie było różnic między mężczyznami i kobietami z obu grup pod 

względem depresyjności, jednak niepłodne kobiety i mężczyźni mieli istotnie wyższe wyniki 

na skali zadowolenia z życia niż mężczyźni i kobiety po poronieniu. Strategia 

przekształcenia znaczenia sytuacji częściej jest używana przez kobiety niepłodne niż kobiety 

po poronieniu. Wyniki małżonków korelują istotnie pod względem stosowania strategii 

przekształcenia znaczenia sytuacji i zadowolenia z życia rodzinnego, ale nie depresyjności 

(tab. 2). 
 

Table 2. Descriptive statistics and t-test results for infertile and post-miscarriage couples  

n = 40 infertile dyads i n = 50 post-miscarriage dyads. *p < .05; **p < .01; ***p < .001 

 

Zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet zaobserwowano niewiele słabych i 

umiarkowanych korelacji między badanymi zmiennymi (tab. 3). Strategia przekształcenia 

znaczenia sytuacji u kobiet pozytywnie koreluje z własnym zadowoleniem z życia, 

natomiast stosowanie tej strategii przez mężczyzn wiąże się z zadowoleniem z życia 

własnym i partnerek. Depresyjność obojga małżonków negatywnie koreluje z zadowoleniem 

z życia własnym i partnerek. 

 
Table 3. Intercorrelations between the variables for women (_A) and men (_P) 

Correlations between spouses are shown in bold diagonal font;  
n = 90 dyads; *p < 0,05; **p < 0,01 

 

Małżonkowie są rozróżnialni statystycznie na podstawie płci (chi kwadrat (6) = 

117,99, p < 0,001) (Kenny, Kashy, Cook, 2006). Zmienne zostały scentrowane do średniej, aby 

uniknąć efektu współliniowości (Aiken & West, 1991). W modelu 1 (tab. 4), będącym 

 Men Women t  
Men/ 

Women 
 Infertility Miscarriage  Infertility Miscarriage  

 M/SD M/SD M/SD M/SD 

Depressiveness 21,92/4,76 23,15/4,54 26,56/4,73 28,25/5,50 -1,24/-1,57 

Family life satisfaction 40,56/6,34 36,92/6,11 40,46/7,22 34,6/8,08 2,75**/3,63*** 

Reframing 26,9/4,16 26,38/3,51 27,12/5,24 24,43/4,25 0,64/2,63** 

    1 2 3 4 5 6 

1 Reframing_A 1 
     2 Family life satisfaction _A ,29** 1 

    3 Depressiveness _A -0,14 -,23* 1 
   4 Reframing_P ,54** ,23* -0,14 1 

  5 Family life satisfaction _P 0,16 ,64** -0,08 ,36** 1 
 6 Depressiveness _P -0,10 -,34** 0,06 -,21* -,43** 1 
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bazowym APIM (rys. 1), badamy związek między depresyjnością a zadowoleniem z życia 

rodzinnego. Sprawdzane są dwie hipotezy:  

H1: Depresyjność przewiduje niższe zadowolenie z życia rodzinnego (efekty aktora)  

H2: Partnerzy, których małżonkowie wykazują wyższą depresyjność, odczuwają 

niższe zadowolenie z życia rodzinnego (efekty partnera) 

Zgodnie z przewidywaniami (H1) zarówno u mężczyzn jak i u kobiet obserwujemy 

znaczące negatywne efekty aktora depresyjności na zadowolenie z życia rodzinnego. Efekt 

partnera okazał się istotny statystycznie tylko dla kobiet, co częściowo potwierdza naszą 

hipotezę (H2) o negatywnym efekcie depresyjności partnera na zadowolenie z życia 

rodzinnego współmałżonka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1. Depresyjność i zadowolenie z życia par bezpłodnych i po poronieniu. 
Prostokąty reprezentują zmienne niezależne i zależne; dwa okręgi przedstawiają zmienne 
rezydualne (e1, e2: błędy dotyczące zadowolenia z życia odpowiednio dla mężczyzn i 
kobiet); strzałki opisują efekty aktora i partnera. Łuki z dwoma grotami po lewej stronie 
przedstawiają kowariancje między zmiennymi niezależnymi; Łuk z dwoma grotami po 
prawej stronie przedstawia korelację między dwoma zmiennymi rezydualnymi. * p < 0,05; ** 
p < 0,01; *** p < 0,001; standaryzowane współczynniki (β) są podane z błędem 
standardowym w nawiasach. 
 

Nie było istotnych różnic między efektami aktora (p = 0,22) ani efektami partnera (p = 

0,57), co wskazuje na ten sam wzorzec u obu płci. Różnica między interceptem partnerów 

wyniosła -0,39 (p = .63, 95% CI [-1.98, 1.2]); częściowa korelacja międzyklasowa między 

wynikami zadowolenia z życia rodzinnego dla obojga małżonków w kontekście 

predyktorów wyniosła 0,58 (p= < .001, [0.27, 0.64]). Jeśli więc jeden z partnerów uzyskuje 

wysoki/niski wynik na skali zadowolenie z życia rodzinnego, wynikający z depresyjności 

własnej i małżonka, to drugi partner również prezentuje wysoki/niski wynik na skali 

zadowolenie z życia rodzinnego.  

Zadowolenie z życia rodzinnego kobiet po poronieniu jest średnio o 3.90 (p = 0,011), a 

mężczyzn o 2,84 (p = 0,014) niższe od zadowolenia z życia rodzinnego kobiet i mężczyzn 

bezpłodnych. W modelu 2 (tab. 4), związek między depresyjności partnerów a 

zadowoleniem z życia rodzinnego moderowany jest przez stosowaną przez małżonków 
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strategię przekształcenia znaczenia sytuacji. Efekt stosowania strategii przekształcenia 

znaczenia sytuacji okazał się istotny zarówno dla kobiet (β = 0,37; p = 0,006, 95% CI [0.103, 

0.629]), jak i dla mężczyzn (β = 0,443, p < 0,001, 95% CI [0.186, 0.701]). Przy kontrolowaniu 

kowariantów, efekt aktora dla mężczyzn oraz efekt partnera dla kobiet nieco się osłabiły, ale 

nadal pozostały istotne, natomiast efekt aktora u kobiet okazał się nieistotny statystycznie. 

Oznacza to, że strategia przekształcenia znaczenia sytuacji stosowana przez partnerów w 

obu badanych grupach w sposób istotny osłabia związek między ich depresyjnością a 

poziomem zadowolenia z życia. Szczególnie w przypadku kobiet efekt własnej 

depresyjności na zadowolenie z życia rodzinnego przestaje być istotny w kontekście 

stosowanej przez oboje małżonków strategii przekształcenia znaczenia sytuacji. 

Dopasowanie modelu do danych okazało się zadowalające (Chi-square = .16; RMSEA = .00). 

 
Table 4. Effects of partners' depressiveness on family life satisfaction  

 

8. Dyskusja 

 

Zarówno diagnoza niepłodności jak i doświadczenie poronienia mają istotny wpływ 

na jakość życia małżeństw, głównie z perspektywy emocjonalnej i społecznej. Niniejsze 

badanie miało na celu analizę  związku między depresyjnością bezpłodnych partnerów i par 

po poronieniu oraz sposobami radzenia sobie z problemem w kontekście ich zadowolenia  z 

życia rodzinnego.  

Obserwujemy silny negatywny związek między depresyjnością obojga małżonków a 

ich  zadowoleniem z życia (H1). Kobiety uzyskiwały istotnie wyższe niż mężczyźni wyniki 

na skali depresyjności, co potwierdza wyniki innych badań mówiących o wyższych kosztach 

emocjonalnych kobiet w porównaniu z mężczyznami związanych z niepłodnością (Cserepes 

i in., 2013, Kim i in., 2018) jak i doświadczeniem poronienia (Chen i in., Nagórska i in., 2019). 

Wyższy poziom depresyjności kobiet nie przekładał się jednak na zadowolenie z życia ich 

 Effects Estimates 95% CI p Beta r 

Model 1 Women      
 Intercept 37.29 35.41   to   39.18 <.001   
 Actor -0.34 -0.64   to   -0.04 .029 -0.21 -0.23 
 Partner -0.57 -0.90   to   -0.24 <.001 -0.33 -0.34 
 Men      
 Intercept 37.68 36.21   to   39.16 <.001   
 Actor -0.59 -0.85   to   -0.33 <.001 -0.43 -0.43 
 Partner -0.07 -0.30   to    0.17 .565 -0.05 -0.06 
Model 2 Women      
 Intercept 29.49 22.04   to   36.94 <.001   
 Actor -0.23 -0.51   to    0.06 .119 -0.15 -0.23 
 Partner -0.48 -0.79   to   -0.17 .002 -0.32 -0.34 
 Men      
 Intercept 27.19 20.14   to   34.24 <.001   
 Actor -0.48 -0.72   to   -0.24 <.001 -0.32 -0.43 
 Partner 0.02 -0.20   to    0.24 .879 -0.01 -0.06 
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mężów. Efekt depresyjności partnera miał znaczenie jedynie w przypadku kobiet (H2). Jest 

to zgodne z wcześniejszymi badaniami sugerującymi, że cechy partnerów mają silniejszy 

wpływ na kobiety niż na mężczyzn (np. Lyons, Sullivan, Ritvo, Coyne, 1995). Inne badania 

potwierdzają, że wśród mężczyzn kompetencje osobiste są ważniejsze w radzeniu sobie ze 

stresem niż wsparcie ze strony współmałżonka, podczas gdy dla kobiet najbardziej liczy się 

wsparcie ze strony współmałżonka (Benyamini, Gozlan, Kokia, 2009). Przedstawione przez 

nas analizy zostały ograniczone tylko do strategii przekształcenia znaczenia sytuacji, ale 

można założyć, że mężczyźni, którzy samodzielnie na poziomie kognitywnym radzą sobie 

ze stresem, mają też większy potencjał do udzielania wsparcia swoim żonom, co przekłada 

się na ich wyższe zadowolenie z życia.  

Strategia przekształcenia znaczenia sytuacji stosowana przez partnerów w obu 

badanych grupach w sposób istotny osłabia związek między ich depresyjnością a poziomem 

zadowolenia z życia (H3).  

Efekt własnej depresyjności na zadowolenie z życia rodzinnego przestaje być istotny 

w kontekście stosowanej przez oboje małżonków strategii przekształcenia znaczenia sytuacji 

szczególnie w przypadku kobiet. Niekontrolowany stres prowadzi do wyższego poziomu 

lęku niż stres kontrolowany (Berg, Upchurch, 2007). Wyższa kontrola wiąże się z większym 

wykorzystaniem restrukturyzacji poznawczej (Frazier, Mortensen, Steward, 2005). Badania 

wskazują, że ludzie są skłonni doznawać pozytywnych zmian w sferze psychologicznej, jeśli 

potrafią nadać trudnemu doświadczeniu znaczenie (Neimeyer, Baldwin, Gillies, 2006). 

Okazuje się, że nawet w sytuacji istotnie wyższych wyników na skali depresyjności u kobiet, 

stosowanie pozytywnego przeformułowania przeżywanego problemu zarówno przez 

kobiety jak i ich mężów jest na tyle efektywne, że niweluje wpływ depresyjności, prowadzi 

do redukcji stresu i większej satysfakcji z życia (Nagórska i in., 2021, Zurlo, Della Volta & 

Vallone, 2020).  

Jednocześnie niepłodne kobiety i mężczyźni osiągali istotnie wyższe wyniki na skali 

zadowolenia z życia niż kobiety i mężczyźni po doświadczeniu poronienia. Może się to 

wiązać z częstszym stosowaniem strategii przekształcenia znaczenia sytuacji przez kobiety 

niepłodne niż kobiety po poronieniu, co potwierdzałoby dodatkowo efektywność 

stosowanej strategii.  Jednocześnie warto nadmienić, że u kobiet po poronieniu, ale też u ich 

partnerów  stwierdzono klinicznie istotny poziom lęku, depresji i symptomy stresu 

pourazowego (Farren i in., 2021), które utrzymują się nawet 12 miesięcy po stracie (Meaney i 

in., 2017), co potwierdza wagę problemu i może tłumaczyć niższy poziom zadowolenia z 

życia partnerów z doświadczeniem poronienia. 

Niniejsze badanie ma kilka mocnych stron, do których niewątpliwie należy dobór 

grup badanych, zmagających się z problemem niepłodności i utraty dziecka w okresie 

płodowym. Oba zjawiska stanowią ogromne wyznanie dla współczesnego świata, 

szczególnie w dobie bezprecedensowej pandemii COVID-19, która nie tylko ma wpływ na 
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gospodarkę i ogólne funkcjonowanie społeczeństw (Vaughan, Shah, Penzias, Domar, Toth, 

2020), ale jest też dodatkowym znaczącym stresorem, którego negatywne konsekwencje 

mogą dotknąć również pary leczące niepłodność i zwiększyć ryzyko poronień (Qu i in., 2017, 

Terzioglu i in., 2016). Kolejną mocną stroną, którą należałoby podkreślić jest diadyczny 

charakter badań. Dzięki analizom APIM możliwe było zbadanie efektów, jakie ma 

depresyjność partnerów na ich zadowolenie z życia rodzinnego przy uwzględnieniu 

stosowanej strategii przekształcenia znaczenia sytuacji, przy jednoczesnym kontrolowaniu 

depresyjności i strategii współmałżonka (Kenny, 1996). 

 

Wnioski i ograniczenia badań własnych 

 

Uzyskane przez nas wyniki wskazują na silny związek depresyjności małżonków 

bezpłodnych i po poronieniu z zadowoleniem z życia. Jednocześnie podkreślają znaczenie 

stosowania strategii przekształcenia znaczenia sytuacji przez obydwoje partnerów.  

Współczesna wiedza medyczna potwierdza, że niepłodność może mieć również 

podłoże psychogenne (Wass, Stewart, 2011).  Wielu autorów wskazuje, że niepłodności i 

poronienie to zjawiska obciążone silnym stresem (Rooney, Domar, 2018, Boivin, Lancastle, 

2010), który nie tylko wpływa na obniżenie zadowolenia z życia małżonków niepłodnych 

(Galhardo i in., 2020) i po poronieniu (Tavoli et al., 2018), ale wiąże się też z gorszymi 

efektami leczenia niepłodności (Rooney, Domar, 2018) i jest znaczącym czynnikiem  ryzyka 

poronienia (Chen i in., 2019, Qu i in, 2017). Jest zatem ogromna potrzeba profesjonalnej 

pomocy psychologicznej oferowanej parom bezpłodnymi oraz po doświadczeniu 

poronienia, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, przy zastosowaniu nowoczesnych 

technik współczesnej medycyny (Greil i in., 2010,  Lafarge, Kathryn Mitchell, Fox, 2017). 

Szczególnego znaczenia nabiera również zaangażowanie mężczyzn w proces leczenia 

niepłodności (Chaves i in, 2018) oraz w poszczególnych okresach oczekiwania związanych z 

poronieniem (Swanson i in., 2003). 

Wśród ograniczeń przedstawianego badania należy wspomnieć jego przekrojowy 

charakter, który uniemożliwia wnioskowanie przyczynowe związków między 

analizowanymi zmiennymi. Przyszłe badania longitudinalne pozwolą na zgłębienie 

przedstawionych analiz. Kolejnym ograniczeniem jest stosunkowo mała grupa osób 

badanych, która nie pozwala na osobne analizy obu grup, ani też zaawansowane analizy 

rozróżniające np. powód bezpłodności/poronienia, co mogłoby istotnie wpłynąć na 

postrzeganie problemu przez małżonków (Benyamini i in., 2009), posiadanie dzieci, co jak 

wiadomo stanowi czynnik ochronny (Volgsten,  Jansson,  Skoog Svanberg, Darj, Stavreus-

Evers, 2018), czy liczbę poprzednich poronień lub czas leczenia bezpłodności, co z kolei 

przekłada się na wyższe wskaźniki depresyjności (Chen i in., 2020, Volgsten i in., 2018). 
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Nie ulega wątpliwości, że badanie konsekwencji oraz uwarunkowań radzenia sobie z 

sytuacją niepłodności i poronienia ma ogromne znaczenie dla zrozumienia problemów i 

potrzeb małżonków zmagających się z tymi trudnymi doświadczeniami i odpowiedniego ich 

wspierania. Mając na uwadze, że liczba małżonków nie mogących posiadać potomstwa 

systematycznie wzrasta warto poszukiwać sposobów skutecznej pomocy i wspomagania ich 

na różnych etapach radzenia sobie z tymi traumatycznymi sytuacjami, jak i w dążeniu do 

posiadania dzieci. 
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