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O OTROCIH (Khalil Gibran, 1883-1931)

»Vaši otroci niso vaši otroci. Sinovi in hčere klica Življenja k Življenju so. Po vas
prihajajo, a ne od vas. Čeprav so z vami, niso vaša lastnina.

Lahko jim darujete svojo ljubezen, toda ne morete jim dati svojih misli, kajti oni imajo
svoje misli. Lahko sprejmete njihova telesa, ne pa njihovih duš, kajti njihove duše že
prebivajo v hiši jutrišnjega dne, ki je vi niti v svojih sanjah ne morete obiskati.

Lahko si prizadevate, da boste takšni kot oni, toda ne trudite se, da bi oni ravnali kot vi.
Kajti življenje ne teče nazaj in se ne ustavlja ob tem, kar je bilo včeraj.

Vi ste lok, iz katerega so kot žive puščice izstreljeni vaši otroci. Lokostrelec pa vidi cilj
na poti neskončnosti in On s svojo močjo napenja lok, da bi Njegove puščice mogle
leteti hitro in daleč. Naj napetost, ki jo ustvarja v vas Lokostrelčeva roka, rodi veselje,
kajti kakor ljubi puščico v letu, tako ljubi tudi lok, ki miruje.«
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV

AAMFT – American Association for Marriage and Family Therapy
APA – American Psychology Asociation
APK – afektivni psihični konstrukt
ART – Assisted Reproductive Technology
ASM – akutna stresna motnja
DAS – Dyadic Adjustment Scale oz. Lestvica prilagojenosti para
DASAE – čustvena izraznost v partnerskem odnosu
DASCoh – kohezija v partnerskem odnosu
DASCon – konsenz v partnerskem odnosu
DASGl – globalna prilagojenost v partnerskem odnosu
DASSat – zadovoljstvo v partnerskem odnosu
DČ – Dostojanstvo človeka (Dignitas personae): navodilo glede nekaterih bioetičnih
vprašanj. 2005. Pripravila Kongregacija za verski nauk.
EŽ – Okrožnica Evangelij življenja (Lettera enciclica Evangelium vitae). 1995.
Cerkveni dokumenti št.60. Pripravil Janez Pavel II.
DSM-V – The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition oz.
diagnostika in priročnik klasifikacij mentalnih bolezni, peta izdaja
DŽ – Navodilo O daru življenja. Listina pravic družine. Izjava o pravicah nerojenega
otroka. 1987. Cerkveni dokumenti št.36. Iz vsebine: Navodilo o spoštovanju
porajajočega se življenja in o dostojanstvu roditve (Donum vitae), pripravila
Kongregacija za verski nauk.
EU – Evropska unija
FPI – Fertility Problem Inventory oz. Popis problemov plodnosti
FPIGl – globalni stres zaradi neplodnosti
FPINoP – stres zaradi neplodnosti, vezan na potrebo po starševstvu
FPIRel – stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerski odnos
FPIRoChFL – stres zaradi neplodnosti, vezan na zavračanje življenja brez otrok
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FPISex – stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost
FPISoc – stres zaradi neplodnosti, vezan na socialno življenje
ICSI – neposreden prenos semenčice v jajčno celico
idr. – in drugi
IMSI – neposreden prenos izbrane semenčice v jajčno celico
IVF/ET – In Vitro Fertilisation / Embrio Transfer oz. zunajtelesna oploditev s prenosom
zarodka
KP – kompulzivno ponavljanje
OBMP – oploditev z biomedicinsko pomočjo
PDM – predmenstrualna disforična motnja
PII – projekcijsko introjekcijska identifikacija
PTSM – posttravmatska stresna motnja
RA – regulacija afekta
RDT – relacijska družinska terapija
RFT – Relational Family Therapy oz. relacijska družinska terapija
RMFT – Relational Marital and Family Therapy oz. relacijska zakonska in družinska
terapija
RZDT – relacijska zakonska in družinska terapija
WHO – World Health Organisation oz. Svetovna zdravstvena organizacija
TA – temeljni afekt
t. i. – tako imenovani
UKC – Univerzitetni klinični center
ZZNPOB – Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko
pomočjo
ZZZDR – Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
PM – prilagoditvene motnje
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UVOD

Razmnoževanje je temeljna lastnost življenja, ki omogoča obstoj in nadaljevanje vrste.
Tudi starševstvo je povsem naraven del življenjskega cikla, zato ne pomeni nečesa, kar
bi si človek od življenja želel, pač pa to od življenja pričakuje. Po podatkih Svetovne
zdravstvene organizacije (Rutstein in Shah 2004) neplodnost prizadene 60 do 80
milijonov parov, kar predstavlja šest do 12 odstotkov svetovnega prebivalstva. Glede na
to, pri kom je najden vzrok, da ne pride do zanositve, stroka loči med: žensko
neplodnostjo (vzroki za neplodnost so ugotovljeni samo pri ženski), ki je prisotna v 30
odstotkih, moško neplodnostjo (vzroki za neplodnost so ugotovljeni samo pri moškem),
ki je prisotna v 30 odstotkih, skupno neplodnostjo (vzroki za neplodnost so ugotovljeni
pri obeh partnerjih), ki je prisotna v 30 odstotkih, in idiopatsko neplodnostjo (vzrokov
ni mogoče odkriti in so nepojasnjeni), ki je prisotna v 10 odstotkih (Thies in Travers
2009, 67). Kompleksnost narave problema neplodnosti predstavlja izziv znanostim, ki
se ga lotevajo v teoriji in praktičnih aplikacijah naravoslovne, družboslovne in
humanistične znanosti. O družbenih vidikih neplodnosti Bercko ugotavlja, da je
neplodnost v slovenski družbi tabuizirana in stigmatizirana (2010, 125). Kljub
družbenim razsežnostim problema ostaja zreducirana na raven osebnega problema
prizadetega posameznika/posameznice in para, v javnem diskurzu pa obstaja izključno
kot medicinska tema (125). Zato je del naše raziskave namenjen tudi temu, da
raziščemo oceno stresa, ki ga pari z diagnozo neplodnosti pri nas doživljajo, in s tem
postavimo neke kazalce, ki lahko pomagajo pri postavljanju obravnave psihološke
podpore ob stiski neplodnosti na zemljevid nacionalnega programa.
Disertacija je razdeljena na dva večja sklopa, teoretičnega in empiričnega. Za dosego
zastavljenih ciljev smo najprej naredili teoretični pregled bio-psiho-socio-spiritualnih
dimenzij, ki karakterizirajo izkušnjo neplodnosti oz. neprostovoljnega življenja brez
otrok, nato pa v empiričnem delu skušali vsebino teoretičnega dela povezati z
raziskovanjem.
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V prvem poglavju smo s teoretičnega vidika obravnavali medicinski vidik neplodnosti
skozi opredelitev pojma, etiologije in dejavnike tveganja neplodnosti, pri čemer smo
predstavili žensko, moško, skupno in nepojasnjeno neplodnost, diagnostične postopke
in zdravljenje neplodnosti, še posebej sodobne pristope oploditve z biomedicinsko
pomočjo, pri čemer smo osvetlili zgodovinsko umestitev in razvoj postopkov oploditve
z biomedicinsko pomočjo ter postopke oploditve z biomedicinsko pomočjo, z vidika
razumevanja slovenskega prostora pa je predstavljena slovenska zakonodaja na
področju oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki pravnoformalno ureja področje in
pomaga parom z diagnozo neplodnosti do ustrezne obravnave.
V drugem poglavju smo s teoretičnega vidika osvetlili psihološki vidik neplodnosti,
spol, identiteto, vrednote in neplodnost. Posebno poglavje smo namenili izgubam ob
neplodnosti, ki obsegajo izgubo identitete – izgubo samopodobe, izgubo družbenega
statusa – družbene identitete; izgubo partnerskega odnosa, izgubo zdravja, izgubo
spontane spolnosti, izgubo kontrole, izgubo varnosti, izgubo vizije, izgubo objekta s
simbolno vrednostjo. Ob tem smo predstavili teoretično podlago za razumevanje stresa
zaradi neplodnosti, travmatske izkušnje neplodnosti in posledic travmatske izkušnje in
dolgotrajnega stresa zaradi neplodnosti.
V tretjem poglavju smo osvetlili teoretično ozadje razumevanja partnerskega odnosa
ob izkušnji neplodnosti, pri čemer smo poglavje namenili zdravemu partnerskemu
odnosu, dimenzijam partnerskega odnosa in prilagojenostim para, ki vključujejo
dimenzije kohezije v partnerskem odnosu, konsenza v partnerskem odnosu, čustveno
izraznost v partnerskem odnosu in zadovoljstvo v partnerskem odnosu

.

Kot smo pokazali v prejšnjem poglavju, se partnerja ob bolečini zaradi težav v plodnosti
lahko odtujita in ne najdeta več poti nazaj v odnos. V bolečini in izgubljenosti se lahko
znajde samo eden od partnerjev, drugi pa čuti nemoč, ker ne ve, kako bi drugemu
partnerju pomagal iz začaranega kroga neuspelih poskusov po zanositvi, mu stal ob
strani. Tako se odnos spreminja, bolečina poglablja. Ker smo si ljudje po načinu
obvladovanja stresa različni, večina parov ne potrebuje dodatnega psihološkega
spremljanja in pomoči, raziskave pa kažejo, da je tistih, ki se za pomoč odločijo, kljub
vsemu 20 odstotkov. Zato smo v četrtem poglavju predstavili obstoječe terapevtske
prakse

psihološke

pomoči

ob

neplodnosti,

ki

obsegajo

osnovne

metode

psihoterapevtskega dela – psihodinamsko psihoterapijo, kognitivno-vedenjsko terapijo,
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strateško kratko terapijo, krizne intervencije ob prestajanju neplodnosti, psihološko
svetovanje ob žalovanju, medicinsko družinsko terapijo, zakonsko terapijo ob
neplodnosti in specifične metode psihoterapevtskega dela ob neplodnosti.
Naše osrednje raziskovanje disertacije je namenjeno obravnavi parov s težavami v
plodnosti z vidika relacijske družinske paradigme in prakse. V petem poglavju smo
predstavili relacijsko družinsko paradigmo, teorijo in prakso ob aplikaciji v delo s
tematiko neplodnosti v okviru relacijske zakonske terapije. Predstavili smo tri temeljne
koncepte teoretične podlage, ki zajemajo intrapsihično (podobe o sebi in psihologija
jaza), intrapersonalno (podobe o drugih in objekt-relacijska teorija) in sistemsko
dimenzijo (temeljni afekt in interpersonalna analiza), ki so upoštevane pri delu po
relacijskem družinskem pristopu. Nato predstavimo terapijo po relacijskem družinskem
pristopu, temeljne pojme, ki predstavljajo orodje, s katerimi razpolaga relacijski
družinski terapevt (afektivni psihični konstrukt in temeljni afekt, regulacija –
disregulacija temeljnega afekta, mehanizem projekcijske in introjekcijske identifikacije,
kompulzivno ponavljanje, transfer in kontratransfer), ter končamo s poglavjem o
transformativni moči relacijske družinske terapije in vlogi terapevta.
Religija in duhovnost sta pomembna dela vsake kulture, ki lahko vplivata na to, kako bo
posameznik doživel in si interpretiral izkušnjo neplodnosti. Zato je neizbežno, da se ob
bok obravnavi neplodnosti skozi medicinski, psihološki, partnerski in psihoterapevtski
vidik postavlja tudi vidik neplodnosti, ki zadeva religijo in duhovnost. V šestem
poglavju smo predstavili teološki vidik neplodnosti, primere neplodnih parov v Stari in
Novi zavezi, tri temeljne dokumente rimokatoliške cerkve o zdravljenju neplodnosti,
neplodnost kot razlog za ničnost zakonske zveze po Kanonskem pravu, nekatere
bioetične zadržke, povezane s postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo, ter pomen
religije in duhovnosti pri spoprijemanju z izzivi neplodnosti.
V empiričnem delu smo skušali vsebino iz teoretičnega dela povezati z rezultati
raziskave in ugotovitvami. Pri vseh treh delih raziskovanja je bilo naše vodilo
psihološka pomoč neplodnim parom v procesu relacijske zakonske in družinske terapije.
V prvem delu kvantitativnega raziskovanja smo raziskovali globalno oceno stresa
zaradi neplodnosti (FPIGl) in globalno oceno prilagojenosti v partnerskem odnosu
(DASGl) v splošni skupini udeležencev z diagnozo neplodnosti (N = 154 oseb oz. N =
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77 parov). Zanimale so nas tudi povezave in razlike med spoloma v vseh dimenzijah
prilagojenosti v partnerskem odnosu in v vseh dimenzijah stresa zaradi neplodnosti.
Raziskovalni cilj je bil odgovoriti na raziskovalni vprašanji: »Kakšni sta raven
prilagojenosti para (DASGl) in ocena stresa zaradi neplodnosti (FPIGl) na vzorcu
slovenskih parov z diagnozo neplodnosti?« in »Ali obstaja razlika v dimenzijah
prilagojenosti para (DAS) in dimenzijah stresa zaradi neplodnosti (FPI) med moškimi in
ženskami?«
V drugem delu kvantitativnega raziskovanja smo raziskovali spremembe in razlike, ki
se zgodijo pri parih z diagnozo neplodnosti, udeleženih v procesu relacijske zakonske
terapije, na področjih prilagojenosti v partnerskem odnosu (konsenz, zadovoljstvo v
odnosu, kohezivnost, čustvena izraznost, splošna prilagojenost) in na področjih stresa
zaradi neplodnosti v dimenzijah popisa problemov plodnosti (spolnost v neplodnosti,
partnerski odnos, zavračanje življenja brez otrok, potreba po starševstvu, socialne
situacije, splošna raven stresa zaradi neplodnosti) skozi proces relacijske zakonske
terapije, pri čemer so bili pari eksperimentalne skupine (N = 9 parov) vključeni v dva
zaporedna terapevtska cikla, udeleženci kontrolne skupine (N = 8 parov) pa ne.
V tretjem delu raziskave smo želeli doseči poglobljen uvid v problematiko neplodnosti
in obravnave problemov plodnosti znotraj relacijske zakonske terapije parov z diagnozo
neplodnosti. Zato smo izvedli kvalitativno analizo primerov terapije parov z diagnozo
neplodnosti (N = 9 parov), pri čemer je bil vsak par vključen v dva zaporedna
trimesečna cikla relacijske zakonske terapije, skupaj 24 terapevtskih srečanj. V tem delu
raziskave je sodelovala specialistka zakonske in družinske terapije, ki je v svoji
terapevtski praksi obravnavala pare s problemi plodnosti. Pri tem so nas zanimale
nekatere značilnosti parov s problemi plodnosti/neplodnosti, kot jih vidi specialist
relacijske zakonske in družinske terapije (prilagojenost v partnerskem odnosu, ocena
stresa zaradi neplodnosti na področjih partnerski odnos, spolnost, socialne interakcije,
globalni stres), razvoj tematike glede na začetek in konec terapevtske obravnave …).
Predvsem pa so nas zanimale značilnosti procesa relacijske zakonske terapije pri
delu s pari z diagnozo neplodnosti ter njegove glavne značilnosti z vidika relacijske
zakonske in družinske terapije (obravnava problematike neplodnosti v partnerskem
odnosu, uporabljene intervencije, faze procesa zakonske terapije ob neplodnosti, uspeh
terapije ...).
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Z novimi spoznanji o psihološkem vidiku izkušnje neplodnosti ter o terapevtski
obravnavi para in spremembah v terapevtskem procesu relacijske zakonske terapije smo
želeli preveriti teoretične ugotovitve in jih dopolniti z novimi spoznanji ter tako
prispevati k obogatitvi teoretične podlage, ki bo v pomoč pri delu zakonskim in
družinskim terapevtom ter tudi drugim strokovnim delavcem v zdravstvu, socialnem
delu, psihologom in psihoterapevtom, ter s tem prispevati k razumevanju pomembnosti
psihološkega ozadja pri obravnavi problemov v plodnosti in diagnozi neplodnosti.
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TEORETIČNI DEL
1. MEDICINSKI

VIDIK

NEPLODNOSTI

–

OPREDELITEV POJMA, ETIOLOGIJA, DEJAVNIKI
TVEGANJA IN ZDRAVLJENJE NEPLODNOSTI

Medicinska stroka reproduktivne medicine obravnava probleme v plodnosti –
neplodnosti v celosti, od diagnostike, odkrivanja vzrokov do samega zdravljenja, ki
vključuje kirurške posege, terapije z zdravili in postopke oploditve. V obravnavo vzame
oba partnerja, moškega in žensko, ki ju vodi kot dioda v celotnem postopku zdravljenja,
četudi je morebiten vzrok za neplodnost le pri enem od partnerjev ali je ta neznan
(Vogler 2007, 10). Za terapevtovo prakso psihološke podpore pri delu z neplodnim
parom je pomembno, da je zakonski terapevt seznanjen z osnovnimi protokoli
medicinske obravnave, v katere sta partnerja vključena, in z dejavniki tveganja, ki so
lahko vzrok za bolezen reproduktivnih organov (Burns in Covington 2006, 134–135;
Diamond idr. 2000, 110–112; Shapiro 1980, 1982, 1988a, 1988b, 1999, 2009, 2010). V
tem poglavju zato opredelimo pojem neplodnosti, kot ga razume medicina, ter
predstavimo utečeno medicinsko prakso odkrivanja in zdravljenja vzrokov neplodnosti,
dejavnike tveganja in področje oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP), ki
predstavlja revolucijo v zdravljenju neplodnosti. V pričujočem poglavju bomo
podrobneje razložili postopke OBMP, saj so pari, zajeti v naši raziskavi, večinoma
udeleženi v tovrstnih postopkih. Prav tako bomo predstavili zakonodajo, ki v Sloveniji
ureja zdravstvene ukrepe, s katerimi se ženski in moškemu pomaga pri spočetju otroka
in jima tako omogoči uresničevati svobodo odločanja o rojstvu svojih otrok.
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1.1

Opredelitev pojma in neplodnost

Ameriško združenje za reproduktivno medicino (ASRM), Ameriška univerza za
porodničarje in ginekologijo (ACOG) in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) so
prepoznali neplodnost kot bolezen in jo klasificirali kot bolezen reproduktivnega
sistema (Aronson 2000, 6).
Medikalizacijo neplodnosti lahko razumemo v kontekstu kulture, v kateri živimo.
Medtem ko je bila neplodnost nekoč predvsem problem para, sta jo razvoj
reproduktivnih tehnologij in razvoj znanosti medikalizirala in postavila v polje
zdravljenja.
Nasprotno temu nekateri avtorji, ki jih navaja Berčko (2010, 47) v raziskavi o družbenih
vidikih neplodnosti, kot so Farquahar (1996), Inhorn in van Balen (2002), Greil,
McQuillan in Slauson-Blevins (2010), zavračajo medicinski diskurz, ki govori o
neplodnosti kot o bolezni in jo razumejo kot družbeni konstrukt oz. dogovorjeno
družbeno stanje ali status.1
»Sterilnost«, »subfertilnost«, »infertilnost«, »neplodnost«, »zmanjšana rodnost«,
»zmanjšana plodnost«, »jalovost«2 so izrazi, ki jih medicinska stroka najpogosteje
uporablja v povezavi z neplodnostjo (Aronson 2000, 6; Repinc 2001, 57). V medicini se
o sterilnosti govori, kadar je prisotna nesposobnost oploditve ali reprodukcije v
dokončnem in nepopravljivem stanju, izraz subfertilnost se uporablja v primerih
zmanjšane plodnosti, pri parih, ki jim je uspelo zanositi, ne pa tudi donositi otroka.
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (Rutstein in Shah 2004) je na svetu 10
odstotkov neplodnih parov, za Slovenijo pa točnega podatka ni, vendar stroka ocenjuje,
da so podatki primerljivi z evropskimi, tako da ima težave s plodnostjo 13 odstotkov
parov, to je vsak sedmi par (Bevc 2006, 51). Ocena nacionalne raziskave stanja v ZDA
leta 2002 kaže, da ima 4,3 milijona ljudi težave z zanositvijo in donositvijo ali
1

K drugačnim vidikom neplodnosti (psihološkemu, z vidika para, teološkemu) se bomo vrnili v

poznejšem poglavju.
2

Starinski izraz, ki je danes manj ali skoraj ni v uporabi.

7

neplodnostjo, daljšo od 36 mesecev, kar predstavlja 15 odstotkov poročenih
heteroseksualnih parov, pri katerih je žena stara 15 do 44 let (Chandra idr. 2005, 1).
Med pari, ki so poskušali zanositi in donositi otroka, je med 17 in 28 odstotkov takih, ki
so izkusili neplodnost v enem ali več življenjskih obdobjih (Bitler in Schmidt 2006,
858). Po oceni se bo en par na vsakih šest parov, ki si želijo imeti otroke, srečal s
problemi plodnosti (Forrest in Gilbert 1992, 43).
Berčko opozarja, da je merjenje odstotkov neplodnosti na populaciji zapleteno, saj
demografi ob tem upoštevajo kriterije, ki ne morejo zajeti vzorca celotne populacije.
Primer je kazalec rodnosti, ki vključuje vzorec žensk, ki do konca rodne dobe niso
rodile niti enega otroka, v katerem pa je težko ločiti med tistimi, ki so si otroka želele, a
ga iz različnih razlogov niso mogle roditi, in tistimi, ki so se zavestno odločile, da
otroka ne bodo imele. Kot relevanten kazalec neplodnosti bi lahko šteli le vzorec
poročenih žensk, ki niso rodile nobenega otroka, pri tem pa velja upoštevati samo tisto
obdobje pred demografskim prehodom iz tradicionalne v moderno družbo, pri katerem
bi lahko domnevali, da se nobena poročena ženska ni zavestno odpovedala potomcem
(2010, 11).
Po definiciji Ameriškega združenje za neplodnost (AIA) govorimo o neplodnem paru
takrat, ko po enem letu nezaščitenih rednih spolnih odnosov s pogostostjo dva do trikrat
tedensko in ob predpostavki, da si ženska želi otroka, ne pride do zanositve (AIA 2003;
Fontenot 2008, 28; Ograjenšek 1989a, 235).
Nekoliko drugačna je definicija Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki govori o
neplodnem paru, kadar ženska brez uporabe kontracepcije po rednih spolnih odnosih v
12 mesecih ne zanosi, pri čemer starejši pari (ženske nad 35. letom in moški nad 50.
letom starosti) uporabijo diagnostične postopke zdravljenja že po šestih mesecih rednih
nezaščitenih spolnih odnosov (Rutstein in Shah 2004).
Obdobje čakanja za zanositev se glede na starost para razlikuje. Ginekologi,
reproduktivni endokrinologi in drugi specialisti reproduktivne medicine se za diagnozo
neplodnosti odločijo, ko pri ženskah, mlajših od 30 let, do zanositve ne pride po 12 do
18 mesecih, pri ženskah do 40. leta v času 8 do 12 mesecev, pri ženskah nad 40. letom
starosti pa do največ 6 mesecev (Scharf in Weinshel 2000, 105). Prav tako pod
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neplodnost spada tudi nezmožnost donositve živorojenega otroka (Rowe idr. 1993, 7;
Scharf in Weinshel 2000, 105).
Stroka deli neplodnost v dve kategoriji; tako ločuje med primarno in sekundarno
neplodnostjo. Kadar pri paru po letu dni nezaščitenih spolnih odnosov ne pride do
oploditve, govorimo o primarni neplodnosti. To vključuje vse primere, ko ženska še ni
zanosila, moški pa nikoli ni oplodil katerekoli partnerke. O sekundarni neplodnosti
govorimo, kadar je par v preteklosti že zanosil, sedaj pa do zanositve ne pride
(Ograjenšek 1989a, 235; Rutstein in Shah 2004; Vlaisavljević 2006, 34; Vogler 2007,
10–17). Statistične raziskave kažejo, da sta primarna in sekundarna neplodnost enako
pogosti, medtem ko poročajo o 11 odstotkih sekundarne neplodnosti med pari, ki že
imajo otroke (Centers for Disease Control and Prevention 2012). Dejavniki tveganja pri
sekundarni neplodnosti so enaki kot pri primarni (Ograjenšek 1989a, 235).
Vzroki za neplodnost se vselej iščejo pri obeh partnerjih, pri čemer se sočasno upošteva
pravilo, da se enostavne in neinvazivne preiskave opravljajo pri obeh partnerjih hkrati
(Vlaisavljević 2006, 34). Tudi ko se odkrije en vzrok za neplodnost, se nadaljujeta
diagnostika in celostna obravnava neplodnega para (35). Neplodnost posameznega para
je lahko posledica samo enega vzroka, lahko pa je vzrokov več (Ograjenšek 1989a,
235). Kljub novim diagnostičnim postopkom odkrivanja vzrokov neplodnosti in razvoju
OBMP ostaja delež zmanjšane rodnosti in neplodnosti nepojasnjen (Geršak 2009, 187).
Neprepoznane genetske vzroke preučuje klinična genetika, ki s svojim intenzivnim
razvojem neposredno vpliva na razvoj humane reprodukcije in posega v zdravljenje
neplodnosti (Geršak 2007, 33).
Pregledni rezultati statistik razvitih evropskih držav kažejo, da 4 odstotki parov, ki bi si
želeli otroka, ostanejo brez potomcev; 4 do 6 odstotkom ne uspe zaploditi drugega
otroka; 10 do 16 odstotkov parov ima izkušnje z obravnavo primarne neplodnosti; 6 do
17 odstotkov parov ima izkušnjo z obravnavo sekundarne neplodnosti, okoli
15 odstotkov prebivalstva v dobi rodnosti pa išče medicinski nasvet zaradi neplodnosti
(Vlaisavljević 2006, 34–35).
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1.2

Etiologija in dejavniki tveganja neplodnosti

Stroka reproduktivne medicine prepoznava več vzrokov za neplodnost, ki se ločujejo
glede na spol in glede na to, ali so po svojem izvoru pridobljeni ali prirojeni. O
prirojeni neplodnosti govorimo, kadar jo povzročijo prirojene genetske nepravilnosti
zarodka in vplivi okolja v času razvoja gonad; pridobljena neplodnost je posledica
škodljivih vplivov okolja (Urh 2009, 111).
Znani fiziološki problem, ki se diagnosticira in zdravi, je vzrok 90 odstotkom
neplodnosti, 10 odstotkov neplodnosti pa ostaja nepojasnjenih (RESOLVE 2013; Van
den Akker 2012, 122). Glede na to, pri kom je najden vzrok, da ne pride do zanositve,
stroka loči med: žensko neplodnostjo (vzroki za neplodnost so ugotovljeni samo pri
ženski), ki je prisotna v 30 odstotkih, moško neplodnostjo (vzroki za neplodnost so
ugotovljeni samo pri moškem), ki je prisotna v 30 odstotkih, skupno neplodnostjo
(vzroki za neplodnost so ugotovljeni pri obeh partnerjih), ki je prisotna v 30 odstotkih,
in idiopatsko neplodnostjo (vzrokov ni mogoče odkriti in so nepojasnjeni), ki je
prisotna v 10 odstotkih (Thies in Travers 2009, 67).
a. Ženska neplodnost
Ženska se rodi z omejenim številom nezrelih spolnih celic, jajčec, katerih del v puberteti
dozori, z leti pa njihova količina začne močno upadati. Plod ženskega spola ima v 20.
tednu intruterinega življenja 6 milijonov jajčnih celic. Ob rojstvu se ta številka zmanjša
na 1 do 2 milijona, v puberteti jih ostane še približno 300.000 do 500.000, pri starosti 37
let le še 25.000, do 51. leta le še nekaj sto jajčec. Znižanje rodnosti ni povezano le z
manjšim številom jajčnih celic, pač pa tudi z njihovo kakovostjo, ki z leti pada
(Tomaževič 2011, 5).
Starost ženske je pomemben dejavnik tveganja, ki vpliva na težave s plodnostjo. Pri
ženskah, starih 30 let in več, je padec možnosti zanositve od tri do pet odstotkov z
vsakim naslednjim letom, po 40. letu pa ta pada še bolj drastično (WebMD 2014).
Plodna sposobnost se začne zniževati že po 30. letu starosti (Tomaževič 2011, 5).
Relativna plodnost je izraz, ki označuje reproduktivno dobo ženske, v kateri so
možnosti za zanositev najboljše. Ženske v starostni dobi 20 do 24 let so v kategoriji
100-odstotne relativne plodnosti, v dobi od 25 do 29 let se ta zmanjša na 80 odstotkov,
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od 30. do 34. leta je relativna plodnost med 55 in 50 odstotki, med 35. in 39. letom med
25 in 18 odstotki in med 40. in 44. letom med 5 do 7 odstotki, med 45. in 49. leti pa
beležijo nično relativno plodnost (WHO 2013).
S starostjo ženske se povečujeta verjetnost za nepravilnosti ginekoloških organov in
verjetnost za nenormalni potek nosečnosti (Vlaisavljević 2011, 8). Černič Istenič (1996,
130) navaja raziskave trenda odlaganja materinstva na poznejša leta v državah EU, pri
čemer preložijo poroko in materinstvo. Starost predstavlja dejavnik tveganja tudi pri
sekundarni neplodnosti, še posebej, kadar je velika časovna razlika od rojstva prvega
otroka (Gurevich 2013).
Od vseh vzrokov ženske neplodnosti predstavljajo 80 odstotkov trije vzroki: v 30
odstotkih motnje ovulacije (sindrom policističnih jajčnikov – PCOS, debelost), v petih
odstotkih endometrioza in v 17 odstotkih tuboperitonealni vzrok z neprehodnimi
jajcevodi. Drugi dejavniki so starost ženske, razvojne nepravilnosti maternice, miomi,
prekomerna telesna teža, spolno prenosljive bolezni, sistemske bolezni (sladkorna
bolezen, obolenja ščitnice), zdravila (antidepresivi, steroidi) (Steinkeler idr. 2009).
Po izsledkih sodobne raziskave Svetovne zdravstvene organizacije (WHO 2013) je
vzrok ženske neplodnosti v 25 odstotkih sindrom policističnih jajčnikov (PCOS), ki
ga uvrščajo v skupino vzrokov za motnjo ovulacije. Prav tako so vzroki ženske
neplodnosti prirojene nepravilnosti maternice, endometrioza, polipi, miomi,.

b. Moška neplodnost
Neplodnost pri moškem je lahko prirojena, povzročena zaradi genskih nepravilnosti
zarodka (Virant Klun idr. 2002, 105). Tudi pri moških je starost dejavnik tveganja za
neplodnost. Raziskave o moški plodnosti kažejo, da s starostjo upadajo količina
semenske tekočine, gibljivost in morfologija semena, ne pa tudi koncentracija semenske
tekočine. V semenski tekočini zdravega odraslega moškega je od 20 do 100 milijonov
spermijev, moških spolnih celic (WebMD 2014). Vzroke moške neplodnosti stroka deli
na prirojene in pridobljene ter tudi na tiste, pri katerih je moten razvoj semenčic v
modih, in tiste, pri katerih je moten prenos zrelih spermijev iz mod v sečnico in iz
nje ob spolnem odnosu v nožnico (Knez 2009, 2).
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c. Neplodnost obeh partnerjev – neplodnost para
Kombinirana neplodnost pomeni, da ima več vzrokov, pri moškem, ženski, obeh
partnerjih. Takšnih primerov je ena tretjina. Upoštevati je treba značilnosti moške in
ženske neplodnosti, v postopkih zdravljenja sta vključena sočasno oba partnerja
V raziskavah na širši populaciji je zabeleženo, da se veča delež prebivalstva s
prekomerno telesno težo in debelostjo, ki sta dejavnika tveganja za zaostajanje
zanositve in neplodnost pri moški in ženski populaciji (Ramlau Hansen idr. 2007,
1634). Kajenje je še en dejavnik tveganja za oba spola, vendar še posebej za žensko
populacijo v rodni dobi.

d. Nepojasnjena neplodnost
Nepojasnjena – idiopatska neplodnost je diagnosticirana, ko opravijo vse diagnostične
postopke, vzrokov pa ne najdejo (The National Infertility Association 2012). V to
kategorijo spada približno do 10 odstotkih parov. Z izboljšanjem diagnostičnih
postopkov odstotek nepojasnjenih neplodnosti upada.

1.3

Diagnostični postopki in zdravljenje neplodnosti

Po zadnjih ocenah se med 85 odstotkov in 90 odstotkov parov z diagnozo neplodnosti
zdravi s konvencionalnimi metodami, ki vključujejo načrtovanje spolnosti glede na
ovulacijski cikel, zdravila za spodbujanje ovulacije in preprečitev izgube nosečnosti ter
kirurške posege reproduktivnih organov; prav tako cenjujejo, da se trije odstotki
pacientov odločijo za naprednejše tehnike zdravljenja neplodnosti, ki vključujejo
OBMP, kot je IVF (Harvard Health Publication 2009).
Zaželeno je, da na prvi pregled prideta oba partnerja. Celoten diagnostični postopek in
zdravljenje neplodnosti se začneta s pogovorom pri zdravniku, pri katerem sta prisotna
oba partnerja sočasno in tudi vsak posebej. Temu sledijo načrtovanje preiskav za žensko
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in plan preiskav za moškega, pregled izvidov in predlog za zdravljenje neplodnosti
(Ozvaldič in Vozar 2007, 1–2).
Razvoj reproduktivne medicine in razvoj znanosti sta omogočila širok nabor možnosti
za odkrivanje in zdravljenje vzrokov neplodnosti, ki sedelijo na vzročne in
simptomatske. Zdravljenje neplodnosti je odvisno od vzroka, ki se ga zdravi kirurško,
medikamentno, kombinirano; če le-to ni uspešno ali možno, pa s postopki OBMP.
V Sloveniji se z zdravljenjem neplodnosti ukvarjajo trije medicinski centri, ki sledijo
sodobnim postopkom in metodam zdravljenja: Klinični oddelek za reprodukcijo na
Ginekološki kliniki UKC Ljubljana3 (v nadaljevanju: Ginekološka klinika), Oddelek za
ginekologijo in perinatologijo in Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko
endokrinologijo UKC Maribor in Center za oploditev z biomedicinsko pomočjo
Postojna, v katerih se zdravijo neplodni pari iz Slovenije, Evrope in držav nekdanje
Jugoslavije. Tomaževič in Virant Klun (2004, 59–60) ugotavljata, da je po statistikah v
Sloveniji 3,3 odstotka vseh rojstev posledica zdravljenja s pomočjo metod OBMP.
Načini zdravljenja neplodnosti so postopki izboljšanja ovulacije z zdravili,
operativno zdravljenje in oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP), pri čemer se
pri ženski neplodnosti uporabljajo vse tri oblike.
Načini zdravljenja najpogostejših vzrokov ženske neplodnosti so: endometriozo in
miome zdravijo kirurško; neprehodne jajcevode poskušajo popraviti z laparoskopsko
operacijo fimbrioplastiko, uporabijo lahko tudi oploditev z biomedicinsko pomočjo; pri
PCOS poskušajo vzpostaviti ovulacije z zdravili ali kirurško; pregrado maternice
operirajo s histeroskopsko operacijo (Steinkeler idr. 2009).
Zdravljenje moške neplodnosti je odvisno od vzroka. Načini zdravljenja so operativno
zdravljenje, biopsija testisov in postopki zdravljenja s hormonskimi zdravili.
Medtem ko medicina odkriva vzroke, zdravi neplodnost in daje upanje, raziskave
poročajo, da medikalizacija neplodnosti dodatno povečuje stres in stisko, anksioznost,
žalost, ki jo neplodni pacienti že izkušajo zaradi same neplodnosti. Hormonske terapije,
3

Klinični oddelek za reprodukcijo na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana je center, na katerem smo

izvedli kvantitativni del raziskave.
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ki se uporabljajo za zdravljenje neplodnosti, lahko povzročijo mnoge psihološke
stranske učinke. Pri ženskah so ob zdravilih za indukcijo ovulacije zaznali anksioznost,
motnje spanja, menjave razpoloženja in razdražljivost. Ista zdravila se uporabljajo tudi
za stimulacijo nastajanja semenske tekočine, vendar stranskih učinkov pri moški
populaciji niso zaznali. Druga zdravila lahko povzročijo depresijo, manije,
razdražljivost in motnje koncentracije. Zato je težko ugotoviti, kateri od simptomov so
psihološke narave in kateri so posledica zdravil za zdravljenje neplodnosti.

1.4

Oploditev z biomedicinsko pomočjo

Oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP) so postopki oploditve ženske s pomočjo
biomedicinske znanosti, ki se izvajajo potem, ko so izčrpane vse druge možnosti
zdravljenja neplodnosti oziroma ko operativno zdravljenje, zdravljenje z zdravili ali
kombinirano zdravljenje ni možno ali ni bilo uspešno. Postopki OBMP se lahko
uporabijo ob ženski in moški neplodnosti ter so relativno mlada veja medicine. V tem
poglavju predstavimo pomembne mejnike, ki so pripeljali do postopkov, kot jih
poznamo danes, kateri so postopki OBMP in korake postopka, ki mu sledi vsako
zdravljenje.
V Sloveniji je umetna oploditev pravno urejena z Zakonom o zdravljenju neplodnosti in
postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo iz leta 2000.4 V 1. členu tega zakona
piše, da zakon ureja zdravstvene ukrepe, s katerimi se ženski in moškemu pomaga pri
spočetju otroka in jima tako omogoči uresničevati svobodo odločanja o rojstvu svojih
otrok.

4

Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, Uradni list RS, št.

70, 8. avgust 2000.
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1.4.1 Zgodovinska umestitev in razvoj postopkov oploditve z
biomedicinsko pomočjo

Zgodovinska umestitev razvoja postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo kaže, da
sta bili devetnajsto in dvajseto stoletje zaznamovani z velikim napredkom v diagnostiki
in zdravljenju neplodnosti. Kamel je v raziskovalnem članku o zgodovini in
raziskovanju postopkov z umetno oploditvijo navedel ključne mejnike, ki jih beleži
zgodovina in so prispevali k razvoju postopkov OBMP, kot jih pozna sodobna medicina
(2013, 96–109). Prvi eksperimenti so bili opravljeni na živalih in so zabeleženi leta
1890. Pisatelj Aldous Huxley je v znanstvenofantastičnem romanu Krasni novi svet
(1932) prvič opisal postopek IVF. Pincus je leta 1934 ponovil postopek na zajcih. Leta
1948 sta Menken in Rock pridobila 800 jajčnih celic. Leta 1959 je Chang prvič dosegel
živorojene zajčje mladiče bele zajklje z uporabo jajčnih celic in semen črnih zajcev.
Wood in Leeton (1973) sta oznanila prvi uspeli OBMP IVF na človeku, ki se je končal s
smrtjo zarodka po manj kot enem tednu (De Kretzer idr. 1973). Steptoe in Edwards
(1976) sta objavila poročilo o zunajmaternični nosečnosti OBMP IVF človeškega
embria v stadiju zrele morule. Prva dojenčica Louise Brown, spočeta z OBMP IVF brez
stimulacije, se je rodila leta 1978 v Angliji (Steptoe in Edwards 1992; Edwards 1997).
Za odkritje in razvoj postopka OBMP IVF je Robert G. Edwards leta 2010 prejel
Nobelovo nagrado na področju medicine. Potem sta se v zelo kratkem obdobju (1978 in
1979) rodila še dva otroka, spočeta z OBMP IVF. Od takrat do danes je IVF postal
splošno priznan in uporabljen postopek, po katerem se je do danes po svetu rodilo več
kot pet milijonov otrok (Kamel 2013, 109).
V Sloveniji je bila na Ginekološki kliniki UKC Ljubljana leta 1982 ustanovljena
skupina za zunajtelesno oploditev pod vodstvom dr. Lidije Andolšek Jeras. Prvi poskus
zunajtelesnega OBMP IVF v Sloveniji beležimo leta 1983, vendar se je nosečnost
končala s spontanim splavom. Leta 1984 sta se rodili dvojčici, spočeti z OBMP IVF
(Tomaževič idr. 2003, 105).
Leta, ki so sledila, so prinesla bliskovit razvoj na področju reproduktivne medicine. V
zdravstvo so bile uvedene in izpopolnjene številne nove tehnike OBMP, ki so
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omogočale neplodnim parom številne nove metode zdravljenja neplodnosti in mnogim
omogočile biološke otroke (105–108).

1.4.2 Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo

Postopki OBMP so metode, s katerimi se nadzoruje in pomaga ne samo pri oploditvi
jajčne celice, ampak tudi pri prenosu spolnih celic, vgnezditvi in razvoju nosečnosti.
Delijo se na oploditev znotraj telesa in zunaj njega (Virant Klun, Meden Vrtovec in
Tomaževič 2002, 142).

a. Postopki znotrajtelesne oploditve OBMP
Temeljni metodi znotrajtelesne OBMP sta homologna inseminacija, vnašanje semena
partnerja v maternico – intrauterina inseminacija (IUI), in heterologna inseminacija,
vnašanje semena darovalca (donorja) v maternico (AID). Pri obeh se preko posebnega
katetra v maternico vnese semenska tekočina (Virant Klun, Meden Vrtovec in Tomaževič
2002, 143).

b. Postopki zunajtelesne oploditve OBMP
Temeljni metodi zunajtelesne OBMP sta in vitro fertilizacija (IVF) in prenos
zarodkov (ET).
IVF je oploditev jajčne celice v epruveti, s katero se zaobidejo jajcevodi, moške in
ženske spolne celice pa v laboratoriju mikrobiolog združi zunaj telesa (140).
Mikromanipulacija, metoda neposrednega vnosa semenčice v jajčno celico (ICSI), je
ena od najpomembnejših metod za zdravljenje moške neplodnosti. Izvaja se pri moških,
ki imajo slabo kakovost semena (malo spermijev, slabo gibljive spermije, spermije s
spremenjeno obliko ali celo spermije, dobljene v testisu pri tistih moških, ki nimajo
spermijev v izlivu). V tem primeru se v laboratoriju pod posebnim invertnim
mikroskopom v vsako jajčno celico vstavi en spermij. Tako oplojene jajčne celice se
potem v gojišču za gojenje jajčnih celic inkubirajo v inkubatorju, enako kot ostale
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jajčne celice po klasičnem IVF (Virant Klun, Meden Vrtovec in Tomaževič 2002,). ICSI
je metodološko eden od najzahtevnejših postopkov OBMP in predstavlja vrhunec
sodobnega zdravljenja neplodnosti (Kornhauser Cerar idr. 2005, 63–69).
Danes je najsodobnejši postopek neposreden vnos izbranega spermija v jajčno celico
(IMSI). IMSI omogoča, da se pred izvedbo metode ICSI pri večji, 6000-kratni povečavi
pogledajo strukture, t. i. vakuole, na glavah spermijev, ki doslej pri manjših povečavah
niso bile vidne. Ta metoda je trenutno še v raziskavi, vendar stroka domneva, da bo
izboljšala klinične rezultate metode ICSI pri oblikah moške neplodnosti (Luna idr.
2015).

1.5

Slovenska zakonodaja na področju oploditve z biomedicinsko
pomočjo

Zakon, ki v Sloveniji dovoljuje in predpisuje pravila o zdravljenju neplodnosti in
postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB, Uradni list RS, št. 70/2000),
je bil v Sloveniji sprejet leta 2000. Takrat je Ministrstvo za zdravje trem centrom, ki v
Sloveniji izvajajo OBMP (Ljubljani, Mariboru in Postojni) dodelilo licenco za
opravljanje OBMP po standardih, zavezanih zakonodaji in usklajevanju z direktivami
EU (Vlaisavljević 2009, 28–29). ZZNPOB v 43 členih predpisuje in ureja zdravstvene
ukrepe, s katerim se zakonskim in zunajzakonskim heteroseksualnim parom, moškemu
in ženski, pomaga pri zdravljenju neplodnosti in spočetju otroka.
ZZNPOB uzakonjanja, da so do zdravljenja in postopkov upravičeni zakonci in tisti, ki
živijo v zunajzakonski skupnosti, če se ugotovi neplodnost ali huda dedna bolezen.
Zakon zapoveduje, da se lahko vstavljajo samo zgodnji zarodki, pri čemer mora biti
ženska v primerni starostni dobi (do 43. leta starosti). Zakon prav tako prepoveduje
nadomestno materinstvo. Vsakršno darovanje spolnih celic je izvedeno brez
protiplačila. Zakonca sta vključena v psihološko obravnavo, prav tako jima je
omogočeno psihološko svetovanje. Za postopke je treba pridobiti dovoljenje Državne
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komisije za OBMP. V raziskovalne namene je dovoljena uporaba zgodnjih zarodkov.
Zakon tudi zapoveduje vnos največ treh zarodkov. Spolne celice, zarodki, se hranijo
največ pet let z možnostjo podaljšanja.
Zakon v 4. členu opredeljuje postopke OBMP kot postopke oploditve ženske, ki se s
pomočjo biomedicinske znanosti izvajajo z namenom zanositve na drug način kot s
spolnim odnosom. Postopka OBMP, ki ju določa ta zakon, sta predvsem: znotrajtelesna
oploditev (vnos semenskih celic v spolne organe ženske; vnos jajčnih celic skupaj s
semenskimi celicami v spolne organe ženske) in zunajtelesna oploditev (združitev
jajčnih celic in semenskih celic zunaj telesa ženske; vnos zgodnjih zarodkov v spolne
organe ženske) (4. člen). Opravljati se smejo le z namenom, da pride do rojstva otroka
(5. člen). Do postopkov OBMP sta upravičena moški in ženska, ki živita v medsebojni
zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti, kadar glede na izkušnje medicinske
znanosti ne moreta pričakovati, da bi dosegla zanositev s spolnim odnosom, in jima ni
mogoče pomagati z drugimi postopki zdravljenja neplodnosti, in tudi, kadar se s temi
postopki lahko prepreči, da se na otroka prenese huda dedna bolezen (5. člen). Ženska
mora biti v starostni dobi, primerni za rojevanje (6. člen). Do OBMP ni upravičena
ženska, ki namerava otroka po rojstvu odplačno ali neodplačno prepustiti tretji osebi
(nadomestno materinstvo) (7. člen). Za postopke OBMP se praviloma uporabijo spolne
celice ženske in moškega, ki sta v medsebojni zakonski zvezi ali sta zunajzakonska
partnerja, z izjemo uporabe jajčnih celic darovalke ali semenskih celic darovalca, kadar
po izkušnjah biomedicinske znanosti ni možnosti, da bo prišlo do nosečnosti z uporabo
spolnih celic zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, ali če so bili neuspešni drugi
postopki OBMP iz tega zakona, ali če je to potrebno za preprečitev prenosa hude dedne
bolezni na otroka (8. člen). OBMP s hkratno uporabo darovanih jajčnih celic in
darovanih semenskih celic ni dovoljena (8. člen). Po potrebi zdravnik napoti zakonca ali
zunajzakonska partnerja na psihološko-socialno svetovanje o nameravani OBMP (22.
člen).
Če povzamemo to poglavje, lahko vidimo, da sta medikalizacija in medicinski vidik
obravnave neplodnosti družbeno sprejeta in uveljavljena praksa, podprta z obstoječo
veljavno zakonodajo, ki neplodnemu paru v celosti omogoča zdravljenje in odpira poti k
starševstvu. Pari se v kolesju zdravljenja popolnoma prepustijo oskrbi zdravnikov in
drugih specialistov reproduktivne medicine ter pristanejo na predpisane oblike in
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metode zdravljenja. Invazivni posegi so pogosto primarno osredotočeni na dobro
opravljene postopke, katerih cilj je uspešna oploditev, ki naj se zaključi z rojstvom
zdravega otroka.
Telesna in čustvena izpostavljenost, predvsem žensk v paru z diagnozo neplodnosti, je
sekundarnega pomena. Pogostost in intenziteta medicinskih posegov v času trajanja
zdravljenja neplodnosti sta pospremljeni s stiskami, ki ostanejo nenaslovljene; prav tako
določeno dimenzijo stiske odpira negotov izid zdravljenja in postopkov OBMP ob
neplodnosti. Da bi razumeli čustveno dinamiko izkušnje neplodnosti, bomo v poglavju,
ki sledi, predstavili psihološki vidik neplodnosti.
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2. PSIHOLOŠKI VIDIKI NEPLODNOSTI

»Izguba, ki jo čutim, je več kot to, da ne morem zanositi. Po dolgih mesecih, ko nama s
partnerjem ni uspelo zanositi, sem šla k svoji ginekologinji in nato k specialistu. Počasi
sem zdrsnila v svet testiranj, zdravil in operacij. Zdi se mi, kot da je zdravljenje
neplodnosti prevzelo krmilo nad najinim življenjem. Zase pa lahko rečem, da sem
začela izgubljati občutek za to, kdo sem in kam spadam. Počutim se nemočno,
neumeščeno in kot da je sreča odšla drugam …« Iz intervjuja s klientko (RESOLVE
2013)

Za oba partnerja je prestajanje neplodnosti čustveno zahtevno in stresno obdobje, ki ga
sprva doživita kot šok, s časom pa kot zelo intenzivno in kontinuirano bio-psiho-sociospiritualno življenjsko krizo, njene posledice pa občutita še dolgo po končanem
zdravljenju in ne glede na izid, ali sta postala starša ali ne (Shapiro 1982, 387). Zaradi
narave trajanja neplodnosti in nejasnosti izida Adrienne (2011) prepoznava neplodnost
kot kroničen stres, ki je prisoten v življenju posameznika ves čas trajanja neplodnosti.
Dimenzije stresa zaradi neplodnosti se nanašajo na socialni stres, stres zaradi
neplodnosti, vezan na spolnost, stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerski odnos,
stres zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo potrebo po starševstvu, in stres zaradi
neplodnosti, vezan na posameznikova čutenja ob življenju brez otrok (Newton idr.
1999, 54–62), ter sovpadajo z izgubami ob neplodnosti, ki se kažejo v krizi identitete
(Stanton in Woodward 1997, 756).
Zaradi kompleksnosti in prepletenosti dimenzij bio-psiho-socio-spiritualne krize in
izgub ob neplodnosti bomo v tem poglavju predstavili izgube, ki jih doživljajo pari ob
neplodnosti, ter biološko podlago stresa in travmatizacije, ki sta pogosta spremljevalca
izkušnje neplodnosti, ki pri ženski populaciji vodi v depresijo, travmatske in stresne
motnje, pri moškem in ženskah pa kaže na spremenjeno samopodobo (Gerrity 2001,
151). Med odgovori na ta preplet bio-psiho-socio-spiritualne krize in izgub ob
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neplodnosti sta ključni predstavitev regulacije stresa zaradi neplodnosti in možnost
predelave travme neplodnosti skozi odnos terapevt-klient. Zato bomo v začetku tega
poglavja predstavili razumevanje identitete in vrednot, ki se vsebinsko posredno vežejo
na poglavje o izgubah neplodnosti, ki je pomembno za razumevanje dinamike znotraj
izkušnje neplodnosti. Woodward (2002, 36) o identiteti razmišlja kot tisti, ki nas v svetu
locira ter predstavlja povezavo med nami in družbo, daje nam idejo o tem, kdo smo in v
kakšnem odnosu smo z drugimi in s svetom, v katerem živimo. Izkušnja neplodnost je
prežeta s številnimi izgubami, s katerimi se soočajo posamezniki, posameznice in pari.
Izguba in žalovanje ob neplodnosti sta primerljiva z izkušnjo žalovanja ob smrti
bližnjega (Bernstein, Matox in Potts 1985, 65). Zaradi nevidne in neotipljive narave teh
izgub se jih družba pogosto ne zaveda ali pa jih zaradi istih vzrokov ne priznava. V
terapevtski praksi se terapevt pri obravnavi problemov neplodnosti srečuje z istimi
vsebinami, ki lahko zaradi nevidne in neotipljive narave ostanejo nenaslovljene in
prezrte. Za terapevta je zato pomembno, da je o njih poučen ter jih pri obravnavi
prepozna in uporabi.
V poglavju, ki sledi, se bomo osredotočili na teme in vsebine, ki se skrivajo za vidnimi
in nevidnimi izgubami ob neplodnosti, ki jih lahko razumemo tudi kot nekatere
gradnike identitete posameznika, preko katerih se lahko, če govorimo o relacijskem
kontekstu, odvije mehanizem projekcijske identifikacije preko objekta, ki ga v tem
primeru predstavljajo izgube ob neplodnosti. Ob njih se lahko, kot bomo to kasneje
prikazali, v procesu relacijske zakonske in družinske terapije naslovijo temeljni procesi
in nerazrešeni konflikti intrapsihičnega, intrapersonalnega in sistemskega značaja, preko
katerih lahko raziskujemo mentalne, čustvene in telesne odzive, ob katerih se znotraj
terapevtskega odnosa lahko prepoznamo v drugačnem okvirju. Izgube ob neplodnosti so
tudi vstop v področje, ki ga povezujemo s travmatičnimi dogodki ob izgubah, o čemer
pišemo kasneje v tem poglavju, in se v kontekstu žalovanja in poslavljanja obravnavajo
tudi v okviru terapevtske obravnave para.
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2.1

Spol, identiteta, vrednote in neplodnost

Vrednote lahko definiramo kot življenjska vodila in kot takšne pomenijo zgostitev
vsega tistega, kar neka kultura ceni, kar jo normativno usmerja in motivira; so nekakšen
povzetek notranjih norm in ciljev neke družbe in kulture (Musek 2003). Za mnoge
osebe, ki se znajdejo pred izzivom neplodnosti, predstavlja neplodnost izziv, ki pod
vprašaj postavlja prepričanja in predstave o njih samih, o njihovi identiteti in o svetu
(Diamond idr. 1999, 10).
Bandura (1982) in Gergen (1978) razumeta pojem identitete kot relacijski pojem.
Oseba mora povezati koncept sebe, občutek lastne vrednosti in prepričanje o lastnem
nadzoru v celoto, pri čemer lahko pride do skladnosti, a tudi do neskladnosti med
različnimi komponentami. Ob neskladnosti obstaja nevarnost, da se dotedanja
samopodoba zruši in občutek lastne vrednosti postane vprašljiv. Nastopi kriza identitete,
pri reševanju katere se oseba odloča za nove odločitve v zvezi s samim seboj, s katerimi
oblikuje nove načrte za ohranjanje in vzdrževanje lastne identitete, kar ji omogoči
ponovno vzpostavitev ravnotežja med identitetnimi komponentami (Kovačev 1997, 2).
Trikomponentni model identitete temelji na predpostavki, da se identiteta razvije iz
situacijsko specifičnih izkustev, ki jih subjekt predela in posploši. Tako naj bi se
koncept sebe postopoma razvil iz samozaznav, občutek lastne vrednosti iz
ovrednotenja samega sebe in prepričanje o lastnem nadzoru iz izkušenj osebnega
nadzora nad situacijo (14). Frey in Hausser (1987) navajata tri najpomembnejše
pomenske kategorije identitete, ki so: identiteta kot samopodoba, identiteta kot
kompleks lastnosti, ki jih posamezniku pripisujejo drugi, in identiteta kot
značilnost družbenih sistemov (18–22). Izenačevanje pojma identitete in samopodobe
se nanaša na pojav, pri katerem subjektova samopodoba sovpada z njegovo
samoidentifikacijo, samorefleksijo (2). Tej notranji perspektivi se doda identiteta, ki se
odvija zunaj in se izraža kot kompleks pripisanih lastnosti. Samo medsebojna
prilagojenost samorefleksije in kompleksa pripisanih lastnosti lahko pripelje do
relativno objektivne in realne podobe o sebi. Tretja velika pomenska kategorija pojma
identiteta se nanaša na identiteto kot značilnost družbenih sistemov, kjer objekt
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identifikacije niso posamezne osebe, ampak skupine, organizacije, družbene plasti,
razredi in kulture (3).
Chodorow (2000), Woodward (2002) in Wharton (2012) ločujejo med biološkim (angl.
sex) in družbenim (angl. gender) spolom, pri čemer biološki spol predstavlja biološke
značilnosti osebe, ki vključujejo njene telesne značilnosti in določajo njen spol (kot npr.
kromosomsko strukturo, hormonsko strukturo, genitalije, rodila, mlečne žleze),
družbeni spol pa zajema kompleksnost socialnih praks, preko katerih se ohranjajo
spolne razlike in na podlagi katerih se vzpostavljajo družbene relacije. Biološki
determinizem je osnovan na bioloških dejstvih, iz katerih izhaja razumevanje
materinstva in očetovstva kot naravne vloge. Wharton (2012, 9) družbeni spol razume
kot sistem družbenih praks, ki je v neprestanem nastajanju.
Po Chodorowi in Woodwardovi je materinska identiteta osrednji moment razvoja in
identitete za številne ženske. Po Freudovi psihoanalitični teoriji je izkušnja materinstva
ključna za psihoseksualni razvoj ženske (Oakley 2000b, 200). Z njim se strinjajo mnogi
moderni psihiatri, ki zagovarjajo stališče, da ženska izpolni svoj biološki namen s
spočetjem, nosečnostjo in dojenjem otrok (200). Po Freudovi psihoanalitični teoriji je
spolna konstitucija posledica psihičnih procesov, ki se odvijejo v zgodnjem otroštvu, in
temelji na biološkem spolu kot osnovi v otrokovem opažanju anatomske razlike.
Biološki spol se definira v zgodnjem otroštvu preko nezavedne identifikacije z mamo in
očetom, družbeni spol pa postopoma (200).
Zaradi biološkega materinstva je tudi družbeno materinstvo sprejeto kot neka naravna
danost, ki se od ženske pričakuje (Prevolšek 2009, 12).
Jezikovno gledano se za opis neplodnosti uporabljajo izrazi sterilen, pust, puščoben,
pripisujejo pa se praviloma ženski. Izrazi sterilen, neploden, neprostovoljno brez otrok,
prazen, pust nosijo v sebi izredno negativne konotacije, na podlagi katerih ženske in
družba tudi oblikujejo razumevanje svojega stanja neplodnosti (Van Luven 2006, 13).
Barnes v nedavni študiji, narejeni iz humanistične perspektive o moški neplodnosti, ruši
mite o neplodnosti, vezane na spol, in pod vprašaj postavi dosedanje razumevanje
oblikovanja spola. V raziskovanju moške neplodnosti je ugotovila, da se moški, ki trpijo
za azospermijo, ne identificirajo kot neplodni in o sebi ne razmišljajo kot o neplodnih
(2014, 124). Ugotavlja tudi, da sta spol in bolezen spola družbeno konstruirana znotraj
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družbenih ustanov in pri posameznikih (125–127). Celotna tržna veriga, pri kateri se
trguje z darovanimi moškimi celicami, postavlja v kontekst obvarovanja in ščitenja
moškosti (151). S tem se tudi kulturološko zaščitijo moška pozicija in moški ob
neplodnosti, pri čemer se neplodnost razumeva kot ženski problem (51).
Vrednote igrajo pomembno vlogo pri življenjskih odločitvah, saj predstavljajo močan
motivacijski cilj, hkrati so prepričanja in verovanja ter življenjska vodila, po katerih se
ravnamo. Pri razumevanju klasifikacije vrednot se bomo oprli na Muskovo
klasifikacijo, ki jo je postavil na podlagi lastnih raziskav (1989, 1993, 2000). Vrednote
deli na dionizične (hedonske in potenčne) in apolonske vrednote (moralne in
izpolnitvene) ter še na tri osnovne kategorije (osebne, medosebne in nadosebne
vrednote) in njihove podkategorije (Musek 2000, 1). Pri tem v skupino osebnih
vrednot sodijo vrednote osebne harmonije (dobrota, notranje zadovoljstvo), hedonske
vrednote (zabava, prosti čas, užitek, avanturizem), duhovne vrednote (spoznanje,
lepota), individualne vrednote (ugled, moč, uveljavljanje), socialne vrednote (ljubezen,
zvestoba, prijateljstvo), samoaktualizacija (osebna rast, ustvarjanje). V skupino
medosebnih vrednot sodijo vrednote miru in harmonije (sreča, blaginja, mir), vrednote
družinskega življenja (družinska sreča, razumevanje s partnerjem), vrednote avtoritete
in socialnega reda (red, zakoni, morale), demokratske vrednote (pravičnost, napredek,
enakopravnost), vrednote nacionalne varnosti (patriotizem, narodni odnos). V skupino
nadosebnih vrednot sodijo religiozne vrednote (vera, svetost, odrešenje) in vrednote
transcendence (harmonija z naravo, mistične vrednote).
Musek (1989, 124–125) prepoznava vzgojo kot tisti pomemben dejavnik, ki vpliva na
vrednote posameznika, pri čemer gre za učenje po vzorcu, v katerem so spolne vloge
razdeljene glede na spol. Vrednote se glede na spol razlikujejo, tako imajo moški
drugačen vrednostni sistem od žensk, vključuje pa vse tri kategorije: osebnostne,
duševne in vrednostne. Musek splošnim značilnostim žensk pripisuje intuitivnost,
altruističnost in emotivnost, moškim pa večjo agresivnost, spolno dovzetnost in
naravnanost k doseganju uspeha (124–125). Razlike med spoloma niso nujno le
biološke narave, pogosto so kulturno ustvarjene. Ženske bolj cenijo moralne, socialne,
družinske, societalne in varnostne vrednote, moški pa bolj cenijo dionizične vrednote, ki
so potenčne, čutne, statusne in patriotske vrednote (124–125).
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Vrednote se z leti spreminjajo, na kar kaže raziskava Lešnik Musek (1996, 144), ki je
ugotovila, da v starostnem obdobju 15–22 let v ospredje prihajajo vrednote, vezane na
doživljanje ugodja in zadovoljstva, v starostnem obdobju 23–35 let partnerstvo in
ljubezen, v starostnem obdobju 34–60 let pa uspeh na delovnem mestu in moralna
načela.
Spol, identiteta, vrednote lahko vplivajo na doživljanje izgub ob neplodnosti, pri katerih
ženske beležijo večji stres, ki je vezan na doživljanje večjega obsega objektov izgub.
Razumevanje vrednot smo navedli, da bomo lažje razumeli vsebine, vezane na izgube
ob neplodnosti, ki se neposredno vežejo na izgubo objektov za človeka pomembnih
vrednot in stisko, ki jo posameznik ob tem doživlja. To je tema naslednjega poglavja.

2.2

Izgube ob neplodnosti

Žalovanje ob neplodnosti je pogosto žalovanje za izgubami, ki drugim osebam lahko
ostajajo skrite in nevidne, saj ni konkretnega objekta žalovanja in tudi ni relacijskega
prostora s pomembnimi drugimi, s katerimi bi ob neplodnosti posamezniki želeli
govoriti (Harris 2011, 175). Ob diagnozi neplodnosti pari pogosto poročajo o težkih
čutenjih, sorodnih čutenju oseb, ki žalujejo za izgubami bližnjih, pri čemer gre ob
diagnozi neplodnosti za žalovanje za sposobnostjo razmnoževanja. Najpogostejši odzivi
na diagnozo neplodnosti so šok, potrtost, depresija, jeza, frustracija, izguba
samozavesti, izguba samospoštovanja, izguba samopodobe in nemoč nad življenjem in
lastno usodo (171).
Stvarnik o stiskah neplodnih parov ugotavlja, da je ena od izgub lahko tudi izguba
partnerske zveze, ki je že sama po sebi ranljiva, težave s plodnostjo pa prinesejo še vrsto
novih dimenzij tega odnosa (Stvarnik 2012ab). Pri neplodnosti govorimo o
vseobsegajoči krizi, ki se hkrati izraža na biološki, psihološki, družbeni in duhovni
ravni. Tako preplavi posameznikov čustveni, vedenjski in miselni svet. Odnos med
partnerjema se spremeni, postane intenzivnejši in zahtevnejši, prav tako številne
neizžalovane izgube lahko partnerski odnos vodijo v odtujenost. Kriza, v kateri se
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partnerja znajdeta, med drugim zajema izgubo telesnega zdravja in razumevanja
lastnega telesa, izgubo spontane spolnosti, načeto samozavest, pojavi se strah, lahko
tudi depresija, tesnoba, pogosta sta izolacija od družbe in izogibanje stikov z družino,
prijatelji, predvsem tistimi, ki že imajo otroke ali jih pričakujejo. V takih okoliščinah se
pogosto pojavijo vprašanja o lastni krivdi, odgovornosti in vrednosti ter o tem, ali sta
partnerja za dosego cilja res storila prav vse, kar je bilo v njuni moči. V takšnem
vzdušju se za par začne pojavljati cela vrsta težav v komunikaciji, ki jih pred tem med
njima ni bilo. Zaskrbljenost in dodatne obremenitve so stalnica, posledica je povečan
stres (Stvarnik 2012ab).
Jaffe, Diamond in Diamond (2005, 47) razlikujejo med oprijemljivimi in
neoprijemljivimi izkušnjami izgub ob neplodnosti, pri čemer so oprijemljive tiste
izgube, ki so očitne. Mednje sodijo spodleteli poskusi zdravljenja, umetne oploditve in
drugih postopkov OBMP ter abortus. Neoprijemljive izgube so vezane na negotovost
končnega izida in niso očitne, tak primer je izguba hrepenenja, upanja, sanj (47).
Raziskave (Baterman Cass 2000; Hammarberg in Kirkman 2013) kažejo, da neplodne
ženske pogosto žalujejo za izgubami, ki so nevidne in jih drugi ne doživljajo kot izgube
(48). Izguba upanja in sanj je pogosta spremljevalka neplodnosti (Torrez 2011, 3).
Scharf in Weinshel (2000, 110) opišeta izkušnjo neplodnosti kot izgubo veselja do
enostavnosti spočetja, izgubo zasebnosti zaradi invazivnih zdravstvenih intervencij,
izgubo skupnega biološkega otroka in izgubo kontinuuma družinske vrste (110).
Mills in Turnbull (2004, 265–289) pojasnita, kako se na intrapsihični in intrapersonalni
ravni partnerske intime odraža vpliv travmatičnega dogodka, kamor lahko umeščamo
tudi travmatične izkušnje in neizžalovane izgube ob neplodnosti. Terapevt mora ob
obravnavi teh vsebin biti uglašen s tistim partnerjem, ki je v odnosu močneje
obremenjen z izgubo (Bryant Davis in Belette 2005, 280).
Mnogi avtorji (Adrienne 2011; Bateman Cass 2000; Covington in Burns 2005; Daniluk
1997; Domar 1997; Harris in Daniluk 2010; Johansson in Berg 2005; Mahlstedt 1985;
Pavone 2005; Peterson in Eifert 2011; Shapiro 1988, 1982, 2010) z neplodnostjo
povezujejo še druge izgube: izgubo samopodobe in samospoštovanja; izgubo
družbenega statusa; izgubo partnerskega odnosa in drugih pomembnih odnosov;
izgubo zdravja, pričakovane telesne podobe in spontane spolnosti; izgubo kontrole;
izgubo varnosti; izgubo pomembne fantazije; izgubo nekoga ali nečesa s simbolno
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vrednostjo (Jaffe in Diamond 2011; Jaffe, Diamond in Diamond 2005, 47–66;
Mahlstedt 2007, 1–6).
Med temi izgubami so raziskovalci prepoznali mnoge od naštetih, ki so lahko dejavnik
tveganja za razvoj depresije pri povprečnem moškem in ženski, neplodni posameznik pa
lahko za časa trajanja neplodnosti in tudi po njej izkusi prav vse od njih (Mahlstedt
1985, 2007). Bernstein, Matox in Potts (1985, 65) ugotavljajo, da je žalovanje ob
izgubah neplodnosti in neplodnosti primerljiva z izkušnjo smrti bližnjega (Harris 2011,
175).

2.2.1 Izguba identitete – izguba samopodobe

Izkušnja neplodnosti pogosto negativno vpliva na posameznikovo doživljanje
samospoštovanja in samopodobe (Scharf in Weinshel 2000; Weinshel, Meyers in
Scharf 2004). Tafarodi in Swann Jr. (1995, 322) notranjo dimenzijo samospoštovanja
pripisujeta občutku kompetentnosti, ki se razvije, kadar posameznik uspešno manipulira
z okoljem in uresničuje svoje zastavljene cilje. Kadar so zastavljeni cilji doseženi in
nameni zadovoljeni, uspeh pa posameznik pripiše lastnim dejanjem, občutek
kompetentnosti narašča. Osebe z visokim občutkom kompetentnosti zaupajo v svoj
uspeh, so bolj motivirane in usmerjene k določenemu cilju. Osebe z nizkim občutkom
kompetentnosti pa imajo nizko motivacijo, so bolj anksiozne in depresivne (322).
Starševstvo je povsem naraven del življenjskega cikla, zato ne predstavlja nečesa, kar bi
si posameznik ali par od življenja želel, pač pa to od življenja pričakuje. Kadar človek
ni sposoben doseči tako osnovnega življenjskega cilja, kot je starševstvo, to doživi kot
velik šok in razočaranje. Še posebej težko je to za osebe, ki so navajene življenje
načrtovati in slediti zastavljenemu načrtu. Spodletele zanositve lahko vplivajo na
doživljanje predstave o sebi in vodijo v občutenja nesposobnosti, nekompetentnosti,
spodletelosti (Daniluk in Tench 2007, 89).
Motivacijsko komponento identitete Frey in Hausser (1987) imenujeta prepričanje o
nadzoru. Opredeljujeta ga kot generalizirano prepričanje o možnosti vplivati na lastni
položaj. Prepričanje o samokontroli in obvladovanju situacije je pomembna
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komponenta identitete, ki se pogosto povezuje z občutkom lastne vrednosti. Izguba
osebne kontrole skupaj z negativnim občutkom lastne vrednosti pripelje do občutka
nemoči in izgubljenosti (Kovačev in Zaletel 2006, ).
Če očetovstvo razumemo kot znamenje moškosti, nosečnost in materinstvo pa kot
največji izkaz ženstvenosti, lahko za neplodne posameznike, posameznice in pare, ki
ostanejo neprostovoljno brez otrok, to predstavlja grožnjo spolni identiteti.
Mnoge ženske in moški ob zmanjšanju samozavesti poročajo, da se počutijo »nevredni«
in »neceli«. Ob neplodnosti se pogosto soočamo s paradoksom, da veliko vloženega
napora, truda in prizadevanj ne vodi nujno k rezultatom in doseganju zastavljenega
cilja. Samozavest, ki je vezana na uspeh, se postavi pod vprašaj. Nemoč povzroča
veliko frustracijo, ki se izraža kot jeza, žalost, prezir do sebe, partnerja in ljudi, s
katerim posameznik vstopa v odnose. Raziskave kažejo, da mnoge ženske poročajo o
velikem odporu do drugih nosečih žensk, prijateljic in sorodnikov, ki imajo dojenčke
(Shapiro 2009).
Nadaljevanje vrste je eno od osnovnih gonil človeštva, pri čemer neplodnost prekine
naraven proces evolucije in partnerjema prepreči, da bi to poslanstvo izpolnila. Pari
poročajo, da se zato v svojih očeh pogosto vidijo kot »drugorazreden moški« oziroma
»drugorazredna ženska« (Stvarnik 2012ab).

2.2.2 Izguba družbenega statusa – družbene identitete

Musek v tabeli »Povprečne ocene pomembnih vrednotnih kategorij« pokaže, da so
socialne in tradicionalne vrednote5, pod katere se uvrščajo ljubezen, družinska sreča,
razumevanje s partnerjem, načrtovanje družine, število otrok na družino, na vrhu
5

Musek je v raziskavah vrednot (1982, 1986, 1987, 1991, 1993a, 1993b, 1993d, 1995 in 2000) postopno

oblikoval teoretski model hierarhične strukture vrednot, t.i. »Vrednotni univerzum Slovencev«. S
pomočjo multivariatnih analiz je izločil več skupnih dimenzij, ki povezujejo posamezne vrednote v
višjeredne kategorije. Tako sta na najvišjem nivoju klasificirani dve veliki skupini, dionizične in
apolonske vrednote. Socialne in tradicionalne vrednote sodijo v velekategorijo apolonskih vrednot,
moralnega vredotnega tipa (Musek 2003ab).
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lestvice vrednot v slovenski družbi (Musek 2003ab). To je lahko tudi pokazatelj, zakaj
ob neplodnosti tako moške kot ženske pogosto skrbi za svojo družbeno identiteto –
družbeni status. Vprašanje, s katerim se pogosto srečujejo v sklopu socializacije,
primarne in sekundarne, je vezano na to, ali imajo otroke. Parom brez otrok se pogosto
pripisuje, da so karieristi in da so se odločili za neodgovorno življenje, pri čemer
okolica njihove odločitve presoja in ocenjuje kot sebične in materialistične. Redka so
razmišljanja, da se za takšno usodo niso odločili zavestno in prostovoljno (Hewlett
2002).
Švab (2001b, 63–64) ugotavlja, da izguba družbene identitete pogosto obravnava
vprašanje, vezano na vrednost osebe v družbi, glede na izpolnjevanje ali
neizpolnjevanje določenih družbenih pričakovanj, kamor sodi tudi pričakovanje do
žensk v vlogi matere in izkušnje materinstva. Vrednost osebe, predvsem ženske, glede
na neplodnost, ki preprečuje, da bi že postala mati in izpolnila materinsko vlogo, se
postavlja pod vprašaj. Pri tem velja upoštevati ugotovitve Sedmak idr., ki ugotavljajo,
da v zadnjih desetletjih v Evropi opažamo pomembne spremembe družbenega življenja,
ki se kažejo skozi pluralizacijo družinskih oblik, ki zajema višanje starosti ob prvi
poroki, višanju števila izvenzakonskih zvez (2007, 89).
V raziskavah o ženskah, ki so se odločile za karierno življenje, Hewlett (2002)
ugotavlja, da so te ženske po večini brez otrok ter da zanje obstaja manjša verjetnost za
družinsko življenje, partnerstvo in poroko (v nasprotju z moškimi, pri katerih je
verjetnost večja). Takšni izsledki potrjujejo splošno družbeno prepričanje, ki meče luč
karierizma na vsa partnerstva, v katerih ni otrok, med katere sodijo tudi pari, ki se za to
niso odločili prostovoljno.
Švab (2001b, 479) prepoznava v družbi ideologijo materinstva kot trdno ukoreninjeno
vrednoto, ki ženski določa posebno mesto v družbi. Hkrati materinstvo predstavlja tisti
dejavnik, preko katerega so se izoblikovali koncepti ženskosti in moškosti. Ženske
definirajo biološki vidik materinstva, telesni vidik nosečnosti, poroda in dojenja, hkrati
pa tudi vlogo negovalke in vzgojiteljice otrok (Drglin 2002, 98).
V našem vrednostnem sistemu velja, da bomo z delom, predanostjo in prizadevnostjo
dosegli želeni cilj. Formula: »znam, zmorem, hočem, naredim« v tem primeru ne deluje.
Neplodni pari trčijo ob realnost, v kateri obveljajo drugačna pravila, ki kažejo drugačno
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sliko: ni nujno, da bomo z delom in predanostjo zanosili, donosili, imeli zdravega
otroka. In tako se samozavest, ki je vezana na uspeh, postavi pod vprašaj. To povzroča
veliko frustracijo, ki se izraža kot jeza, žalost ter prezir do sebe in partnerja.

2.2.3 Izguba partnerskega odnosa

Neplodnost pomembno vpliva na doživljanje celovitosti para kot zdrave enote (Scharf
in Weinshel 2000, 104). Vpliv neplodnosti na partnerski odnos in nezmožnost zanositve
sta pogosto doživeta kot zelo stresna, v nekaterih primerih tudi kot travmatsko
doživetje. Spoznanje o lastni neplodnosti je šokantno, prav tako postavi pod vprašaj
partnerski odnos, pri katerem se odpre vprašanje, ali sva družina, če nimava otrok (104).
Ob poskusih obvladovanja diagnoz in zdravljenja partnerja pogosto poročata o
zaskrbljenosti, da se bo njun odnos spremenil. Včasih je ta sprememba tako velika, da
rani partnerski odnos, ga poškoduje in uniči. Problem med partnerjema se lahko pojavi,
ker oba trpita, sta pod stresom ter telesno in čustveno izčrpana. Zato sta drug drugemu
manj v oporo in se počutita še bolj odtujeno in osamljeno. To se še posebej izrazi takrat,
kadar imata partnerja različne strategije za obvladovanje stresa in situacij, s katerimi se
morata soočati, na primer, ko en partner ceni zasebnost in se čuti izpostavljenega in
osramočenega, kadar drug partner, ki ima potrebo po tem, da svojo stisko izpove, o
njuni neplodnosti govori z drugimi ljudmi (Mahlstedt 2007, 2).
Ta napetost se lahko prenese tudi na odnos s sorodniki in prijatelji, če sta partnerja
prepričana, da ju ne jemljejo resno ali da ne spoštujejo njunih odločitev.
Težave, ki jih ima par z bližnjo okolico, pogosto izvirajo iz njenega odziva, ki ni tak,
kot se od nje pričakuje, ker se ne zna ali ker se noče. Neplodni par pričakuje določeno
stopnjo pomoči in podpore, medtem ko prijatelji in družina pa tudi drugi ljudje, s
katerimi par vstopa v odnose, ne vedo, kako jima zagotoviti podporo. To lahko vodi v
stigmatizacijo, stigmo neprostovoljnega življenja brez otrok. Miall (1986, 268–282)
v svojem članku z naslovom Stigma neprostovoljnega življenja brez otrok razume v
družbenem kontekstu par, ki ne izrabi vseh razpoložljivih možnosti, ponujene v sklopu
medicinske obravnave (diagnostika, operativni posegi, zdravljenje, OBMP), kot da si ne
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želi izpolniti svoje družbene vloge. Prav medikalizacija neplodnosti odpira dodatno
stigmatizacijo partnerjev, ki se za takšno vrsto zdravljenja ne odločita. Dodatna
stigmatizacija je prisotna tudi, kadar se partnerja za zdravljenje ne odločita sama, ampak
jima to predlagajo ali celo vsilijo pomembni drugi. Miall ugotavlja, da lahko pomembni
drugi, ki neplodni par spodbujajo k medicinskemu zdravljenju neplodnosti, prispevajo k
povečanju stresa, ki ga zaznava par, saj so svetovani postopki pogosto boleči in
čustveno zahtevni (268).
Mahlstedt (2007, 1) opozori tudi na medgeneracijski problem odnosa otrok-starši, v
katerem se vse prepogosto zgodi, da se starši sprašujejo, zakaj ne morejo pomagati
svojemu otroku. Mnogi ljudje pogosto tudi izgubijo potrpljenje z obsesijo po zanositvi
neplodnega para, posameznice, posameznika. Ti ljudje niti ne slutijo, kako neplodnost
vpliva na prav vse vidike življenja posameznika, ki se sprašuje, kaj je narobe z njim, ali
ga bo partner zapustil, ali postaja depresiven, ali odganja svoje prijatelje, ali je
starševstvo res to, kar si želi, ali je to samo nekaj, za kar misli, da si želi, in zakaj se
sploh mora spraševati o svojih motivih. Preveč tovrstne introspekcije lahko povzroči
pretres, ljudi naredi obrambne in nerazpoložene ter zaustavi komunikacijo (2;
RESOLVE 2007).
Komunikacija o bolezni je lahko zelo zahtevna za par, družino in okolico, lahko je zelo
zaprta (Gostečnik 2010b, 143–144). Pari o svoji izkušnji komunikacije svojega stanja
poročajo o določeni ravni stiske in ugotavljajo, da komunikacija, vezana na teme
spolnosti in neplodnosti, prinaša težke občutke in čudnost. Načrtovana spolnost in
zahteve zdravljenja sta intimna vidika, ki v neroden položaj postavljata par in druge
ljudi. Par lahko ob tem občuti sram, na drugi strani pa lahko odkrit pogovor para o
svojem stanju in zdravljenju druge ljudi povsem odvrne.
Pogosteje se zgodi, da partnerja ob ustvarjanju lastne intime in ohranjanju te distance
ničesar ne delita z drugimi, ne z družino ne s prijatelji, in se prav zato lahko pogosto
počutita zavržena in zapuščena.
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2.2.4 Izguba zdravja

Medikalizacijo neplodnosti lahko razumemo tudi v kontekstu kulture. Medtem ko je
bila neplodnost še do sredine 20. stoletja predvsem partnerski problem, jo je razvoj
reproduktivnih tehnologij OBMP in znanosti medikaliziral in jo postavil v polje
zdravljenja. Več o postopkih in dejanjih, ki so jih v medicinski obravnavi deležni
neplodni pari, smo pisali v prvem poglavju v okviru protokolov medicinske prakse (glej
poglavje Medicinski vidik neplodnosti), prav tako bomo problem osvetlili tudi iz s
stališča neplodnega para (glej poglavje Partnerski odnos in neplodnost) ter motenj
razpoloženja (glej poglavje Dolgotrajen stres in travmatska izkušnja neplodnosti).
Khetarpal in Singh (2012, 334) klasificirata neplodnost na področje invalidnosti, ki jo
razumeta kot trajno telesno okvaro posameznika, ki je z medicinskim zdravljenjem ali
rehabilitacijo ni mogoče odpraviti. Tako kot pri vsaki drugi obliki invalidnosti, se mora
človek neplodnosti prilagoditi in jo integrirati v zavedanje sebe.
Tako moški kot ženske so v postopkih odkrivanja in zdravljenja neplodnosti
izpostavljeni testiranjem in posegom. Predvsem so v zdravljenju neplodnosti telesno
izpostavljene ženske. Zdravila in hormonska terapija, ki je del protokola OMBP, imajo
številne stranske učinke, za katere lahko rečemo, da se odvijajo na stičiščih psihiatrije in
ginekologije. Simptomi, ki se pojavijo ob hormonski terapiji, se izrazijo na čustvenem
področju (ki se v prispodobi simbolizira kot »čustveni vrtiljak« »čustveni vlak smrti«)
in na telesu. Imajo podobne značilnosti kot predmenstrualna disforična motnja (PDM)
(Resman 1999, 181). Vključujejo naslednje z razpoloženjem povezane simptome:
nezainteresiranost pri dnevnih aktivnostih in dejavnostih, utrujenost, občutek žalosti in
obupa, napetost in tesnobo, razočaranje nad seboj, nihanje razpoloženja, panični napadi,
trajna razdražljivost in jeza. Pri ženskah so prisotni tudi telesni simptomi, kot so
napetost v trebuhu, občutljivost dojk, glavoboli in bolečine v mišicah, nespečnost,
slabša koncentracija. Pacientkam je lahko v veliko pomoč individualna in skupinska
psihoterapevtska obravnava (KVT), pogosto je koristno vključiti v terapijo tudi
partnerje (186). S psihoterapevtsko obravnavo skušamo ublažiti simptome, zmanjšati
občutke krivde, naučiti pacientke obvladovati stres in kontrolirati svoje vedenje (187).
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Sam proces zdravljenja neplodnosti lahko spremljajo tretmaji, ki so nenavadni, pogosto
boleči. Tako lahko nekdo, ki je bil pred tem zdrav in ni bil deležen takšne medicinske
obravnave, čuti izgubo zdravja in začne dvomiti v svoje zdravje.
Gostečnik (2010b, 141) prepoznava ob bolezni številne spremembe, ki se jim mora
družina prilagoditi, pri čemer se spremenijo vloga družinskih članov, hierarhija in
ravnovesje.
V interpretaciji kategorije izgube zdravja ne smemo pozabiti tudi na komponento, ki je
neposredno vezana na izkušnjo telesa, ki je presečišče, na katerem se srečata partnerja
ob zdravljenju neplodnosti in medicinska stroka. Gostečnik (2012) razume telo kot
instrument, v katerega so vtkane najbolj subtilne relacijske teme človeške psihoorganske strukture. To se razvija in ohranja v relacijski matrici, ki je v temeljnem
odnosu z drugimi (in Bogom).
V tej relacijski konfiguraciji psiho-organskih medosebnih odnosov poteka razvoj v
telesu, ki si zapomni tudi boleče sedanje trenutke izgub in medicinskih intervencij,
preko katerih lahko neplodna oseba doživi ter pozneje razrešuje boje in hrepenenja, ki
postavljajo človeka v odnos do sebe in z drugim.

2.2.5 Izguba spontane spolnosti

Eden od mnogih obrazov izgub ob neplodnosti, s katerim se spoprijemajo neplodni pari,
je izguba spontane spolnosti, ki postane skrbno načrtovana, upravljana, vodena, merjena
in na katero v svojih raziskavah opozarjajo Shapiro (1982, 1988, 2009, 2012). Še
posebej vsiljivi so nekateri testi, ki se opravljajo po spolnem odnosu, t. i. postkoitalni
pregledi.
Waite in Joyner (2001, 351) razume spolnost kot sredstvo za doseganje določenih
ciljev, pri čemer ločuje med tremi vrstami spolnosti: relacijska oz. odnosna spolnost je
izraz ljubezni in navezanosti med dvema partnerjema, ki si delita intimnost in ranljivost;
namen

rekreacijske

spolnosti

je

doseganje
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polnosti

občutkov

seksualnega

vznemirjenja in sprostitve, cilj reproduktivne spolnosti pa je zanositev in posledično
otrok, za katerega želita partnerja skrbeti in ga negovati.
Ob neplodnosti sta želja in hrepenenje po otroku tako močna, da pogosto ne gre več za
relacijsko spolnost, pač pa za ciljno usmerjeno reproduktivno spolnost, pri kateri
odpadeta izraznost in čustveno uglaševanje, namen in cilj spolnega odnosa sta »delanje
otrok«.
V relacijski družinski paradigmi je spolnost opredeljena kot ekspresivna arena, v kateri
se odigravajo temeljne relacijske teme in strasti, pri čemer ne govorimo o spolnem aktu,
pač pa o spolnosti v relacijskem razumevanju, v odnosu do telesa, telesnega doživljanja,
zaznavanja telesa in čutenj, ki so bistveni pri razvoju spolnosti in spolne identitete
moškega in ženske, organskih senzacijah in spominih (Mitchell 1988, 2002). Spolnost
je najbolj naraven odnos med ljudmi in hkrati odnos, v katerem se najočitneje razkrije
posameznikova človečnost (Brajša 1982, 259).
Ob neplodnosti postanejo redni in pogosti, načrtovani spolni odnosi obveznost para, ob
njih se odvija še vrsta meritev in vodenj telesnih značilnosti, da se zgodi vse ob pravem
trenutku, na pravilen dan, pri pravilni temperaturi. Vse to v spolnost vnaša komponento
prisile, nespontanosti, obveze, napora, stresa, nelagodja in žalosti, ob čemer pari
pogosto poročajo, da se zato spolnosti raje izognejo. Spolnosti ne občutijo kot nečesa
prijetnega in povezujočega, prej jo povezujejo z negativno izkušnjo.
Spolnost v relacijski družinski paradigmi predstavlja »areno«, v kateri se med
partnerjema odigravajo temeljne relacijske teme (Mitchell 2002, 35). Gostečnik tudi
zaplete v spolnosti razume relacijsko, v njej se partnerja srečata s seboj in svojim
doživljanjem sebe ob drugem (2008b, 89). V spolnosti se posameznik najintenzivneje
izrazi kot oseba, saj se v tej areni odigravajo najbolj značilne vloge, ki kličejo po
odrešenju (89). V našem razcepljenem svetu spolnost delimo na zdravo spolnost, ki je
integrirana s čustvenim in duhovnim vidikom, in na spolnost, ki je samo še obupen klic
po odrešitvi. Pri slednji gre za izkrivljeno obliko spolnosti in je odraz izjemno globoke
razbolelosti (89). Vendar je ob izkušnji neplodnosti prisotna še neka druga dimenzija,
prav tako relacijska, ob kateri zaradi narave bolezni nekdo tretji poseže v ta prostor,
tako partnerja ne iščeta nadomestka v fantaziji ali se izogibata intimi, pač pa zavestno
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privolita in dovolita, da v to polje vstopita medicina in kontrola, ki jima bo pomagala
priti do želenega otroka.
To je za neplodni par velik izguba, saj si vsi pari želijo relacijske spolnosti, občutiti
spolno privlačnost in spolno bližino partnerja ter se srečevati v najgloblji intimi in
ranljivosti, skozi katero se zgodi odrešitev.

2.2.6 Izguba kontrole

Ob neplodnosti se zgodi velika sprememba, pari se poslovijo od starega življenja in
vstopijo v novo življenje. Izguba kontrole nad svojim življenjskim slogom se zgodi s
spremembo dnevne rutine, v katero ob zdravljenju neplodnosti sodijo zdravniški
pregledi in zdravstveni posegi, razne tabele za merjenje in vodenje informacij o bazalni
temperaturi, gostoti sluzi, spremljanju menstrualnih in ovulacijskih ciklov in posledično
načrtovana, na plodne dni tempirana spolnost (Mahlstedt 2007, 5).
Ob neplodnosti je treba sprejemati odločitve, tako etične kot praktične, za katere se
pari pogosto ne počutijo dovolj kompetentni in se zanje težko odločajo. Pogosto
poročajo o občutkih nemoči in frustracije, kakor da živijo življenje, ki ni njihovo. Tudi
spolnost se zgodi takrat, ko jo predvidi nekdo tretji. Celo stroka se pogosto ne poenoti o
najboljšem načinu zdravljenja. Pomanjkanje dokončnih, jasnih zdravniških odgovorov
in nesigurnost glede zdravljenja pri pacientu zbudita občutek nemoči (5).
Neplodni pacient vse svoje življenje prilagodi dosegu zastavljenega cilja, ki je otrok.
Karierno načrtovanje, potovanja, počitnice, ničesar več ni mogoče načrtovati, saj je vse
podrejeno zdravljenju in boju z neplodnostjo. Ljudje, ki so bili do zdaj sestavni del
življenja para, zasedejo manj pomembno mesto, hobiji, ki sta jih partnerja imela, pa
izgubijo prioriteto. Vseobsegajoča služba s ciljem zanositve vodi in narekuje celotno
življenje neplodnega para. S prilagoditvijo osebnih urnikov zdravljenju, problemu
financ in komunikacijskim problemom o bolezni se družinski člani soočijo z novimi
dejstvi, nalogami in izzivi, iz katerih pa lahko sledijo napetosti in nerazumevanje
(Gostečnik 2010b, 142–143).
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2.2.7 Izguba varnosti

Neplodnost postavi na preizkušnjo posameznikov pogled na svet, prinese nesigurnost o
sedanjosti in prihodnosti. Pregovor »Življenje ni pošteno!« ima za neplodne pare
resničen pomen, predstavlja realnost, še posebej takrat, ko se soočajo z neželenimi
najstniškimi nosečnostmi, načrtovanimi abortusi in zlorabo otrok (Mahlstedt 2007).
Neplodna moški in ženska tako postaneta zaskrbljena nad svetom, v katerem živita,
temu pa se pridružita še dodaten dvom vase in breme, ki ga ustvarita s prepričanjem, da
sta sama kriva in odgovorna za svojo nesrečo. »Pri sebi razmišljam, da me bog kaznuje,
ker nisem dovolj skrbela za svoje telo, ali pač, ker sem čakala predolgo,« je komentar
tridesetletnice. Takšni občutki krivde zatresejo še tako stabilna tla in samozavest
mnogim nedolžnim ljudem (Harris 2010, 171–183).
Pogosto lahko to izgubo varnosti povezujemo z izgubo spontane relacijske spolnosti, saj
se partnerja ne moreta in ne smeta povezati v najgloblji intimi. Simonič in Cvetek
(2006, 344) povezujeta globoko hrepenenje in ekstatičnost doživetja v spolnosti z
globoko versko izkušnjo boga in sakralnega.
Neplodnost lahko spodkoplje občutek eksistencialne varnosti. Usklajevanje službenih
obveznosti in urnika zdravljenja lahko povzroči velik pritisk, pogosto je treba preložiti
velike službene projekte ali zavrniti posebne naloge, kar lahko prinese nevšečnosti pri
delodajalcu in lahko ogrozi zaposlitev (Mahlstedt 2007, 5). Pavone (2005) v kvalitativni
raziskavi poglobljenih intervjujev z osmimi zaposlenimi ženskami, vključenimi v
postopke zdravljenja neplodnosti, ugotavlja, da so mnoge ženske, vključene v
raziskavo, med procesom zdravljenja neplodnosti izgubile zaposlitev ali so bile
primorane zamenjati svoj položaj, prevzeti pogodbo s skrajšanim delovnim časom, za
polovičen čas, da so uskladile delo in intenziven urnik postopkov zdravljenja (Harris
2011, 175).
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2.2.8 Izguba vizije

Izraz »vizíja« v SSKJ (SSKJ 2005) pomeni »vidna zaznava brez stvarne podlage«, tudi
»zaznava prostorsko ali časovno oddaljene stvari brez posredovanja čutnih organov« in
»navadno s prilastkom predstava o tem, kakšna naj bi kaka stvar (v prihodnosti) bila«.
Adrienne (2011) sociološko krizo neplodnosti razume v doživljanju starševstva kot
obreda in prehoda v odraslost. Biti starš je za mnoge del idealne predstave o sebi, del
vizije, predstave o svojem življenju. Nezmožnost pretvorbe te vizije v realnost je hud
udarec. Moški znajo poudariti, da se počutijo, kakor da bi bili vedno na rezervni klopi,
»vedno stric, nikoli oče«.

2.2.9 Izguba objekta s simbolno vrednostjo

Neplodnost je kot smrt, za katero nimamo predvidenih običajev in katere obstoj
priznava le majhen del družbe (Bernstein, Potts in Matox 1985, 65; Daniluk 1997, 101).
Občutek izgube je v tem primeru v nadaljevanju brez nekega determiniranega konca, saj
ni pogreba, ki bi dal občutek končnosti. Brez jasno opredeljene izgube, ki bi jo lahko
videli, je tudi prijateljem in znancem težko žalovati, iskreno sočustvovati s partnerjema,
pogosto lahko celo razvrednotijo globoko žalost in označijo žalujočega kot patetičnega,
ki se smili sam sebi (Harris 2010, 171–183).
Neplodni pari lahko čutijo, da so izgubili otroka, četudi niso nikoli zanosili, ali pa so
zanosili, a niso donosili. Paradoks je v žalovanju za otrokom, ki ga nikoli ni bilo.
Johansson in Berg (2005, 58) sta v kvalitativno raziskavo polstrukturiranih intervjujev
vključila osem žensk, ki so bile dve leti po zaključenih postopkih OBMP IVF brez
otrok. V njuni raziskavi je koda življenjska žalost (life grief) vsebovala opis nenehnega
podoživljanja neprostovoljnega življenja brez otroka in nezmožnosti zanositve. Prav
tako je vključevala izgubo vloge matere, ki so jo izkušale te ženske in je bila
pospremljena s čutenji obupa, žalosti, bolečine in praznine. »Vsak mesec, ko se zavem,
da bom imela menstruacijo, doživljam kot smrt, ker to pomeni, da v meni ni življenja,
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da ne pričakujeva otroka.« Prav tako je ugotovljeno, da je življenjska žalost udeleženk
kot oblika kroničnega trpljenja, ki se okrepi vsak mesec z nastopom menstrualnega
cikla, ki nenehno predstavlja opomnik žalosti in bolečine (58).

Sklenemo lahko, da je izkušnja neplodnosti pospremljena s številnimi izgubami, ki se
jih družba pogosto zaradi njihove nevidne in neotipljive narave ne zaveda. Izgube so
tiste, ob katerih se prebujata afektivno čutenje žalosti in proces žalovanja. Ker družba
določenih vsebin izgub ob neplodnosti ne prepoznava, jih neplodni pari ne morejo
razrešiti, nasloviti in izžalovati, vse to pa vodi v povečan stres, lahko tudi v
travmatizacijo.
Stres je spremljevalec življenja z neplodnostjo, zato bomo v poglavju, ki sledi,
predstavili, kateri dejavniki vplivajo na doživljanje stresa zaradi neplodnosti, kaj je
dolgotrajni, kronični stres in kaj travmatska izkušnja neplodnosti ter katere so
potencialne posledice, ki vodijo v razvoj stresnih in travmatskih motenj.

2.3

Stres zaradi neplodnosti in travmatska izkušnja neplodnosti

Raziskovalci so ob preučevanju psiholoških odzivov ob neplodnosti izpostavili nekatere
skupne odzive testirane populacije, ki obsega tiste, ki so se odločili za postopke OMBP,
in tudi tiste, ki se zanje niso odločili (Diamond idr. 1999, 10). K tem sodijo doživljanje
stresa zaradi neplodnosti, svojevrstne osebne krize in travmatizacija ter tudi številne
izgube (o katerih smo spregovorili v poglavju 2.2) in žalovanje. Stres je spremljevalec
življenja z neplodnostjo, zato bomo v poglavju, ki sledi, predstavili, kateri dejavniki
vplivajo na doživljanje stresa zaradi neplodnosti, in pet dimenzij stresa zaradi
neplodnosti, ki so: socialni stres zaradi neplodnosti, stres zaradi neplodnosti, vezan na
spolnost, stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerski odnos, stres zaradi neplodnosti,
vezan na posameznikovo potrebo po starševstvu, in stres zaradi neplodnosti, vezan na
posameznikova čutenja ob življenju brez otrok. Predstavili bomo tudi, kaj je dolgotrajni,

38

kronični stres in kaj travmatska izkušnja neplodnosti ter katere so potencialne posledice,
ki vodijo v razvoj stresnih in travmatskih motenj ob neplodnosti.

2.3.1 Stres zaradi neplodnosti

V strokovni literaturi zasledimo različna pojmovanja in definicije stresa, pogosto pa ga
ne razlikujemo od pojmov, kot so npr. »pritisk«, »napetost«, »stresor« oz. »stresni
dogodek« in »zahteva« (Jones in Bright 2001, 3). Danes je stres definiran kot fiziološki,
psihološki in vedenjski odgovor posameznika, ki se poskuša prilagoditi in privaditi
potencialno škodljivim ali ogrožujačim dejavnikom, ki jih imenujemo stresorji. Stresor
je dogodek, situacija, oseba ali predmet, ki ga posameznik doživi kot stresni element in
zamaje njegovo ravnovesje, posledica tega je stresni odziv. Stresnost neke situacije ali
dogodka ni za vse ljudi enaka. Določajo jo posameznikova osebnost, starost, njegove
izkušnje, vrednote, prepričanja, energetska opremljenost, okoliščine, v katerih se pojavi,
ter širše in ožje okolje, v katerem oseba živi. Veliko vlogo pri vplivanju stresa imajo
življenjska in miselna naravnanost posameznika ter trdnost in kakovost medsebojnih
odnosov z ljudmi, ki ga obdajajo. Določen dogodek je lahko za nekoga stresor, za
drugega pa dobrodošla spodbuda v življenju (Lindemann 1982, 11–23).
Psihološko konceptualizacijo stresa leta 1936 prvi predstavi Selye, ki jo skozi leta
raziskovanja leta 1957 predstavi v tristopenjski razvojni teoriji doživljanja in odziva
na stres (1976, 24). Prva stopnja, v kateri se stresor ali grožnja prepozna, je t. i.
alarm. Na alarm se telo odzove tako, da pospešeno izloča in tvori adrenalin, zaradi
katerega se odzove z obrambo ali umikom. Če stresor traja dlje, preide telo v drugo
stopnjo, v kateri se organizem skuša prilagoditi napetostim in zahtevam iz okolice, t. i.
splošni adaptacijski sindrom oz. stopnja odpora. Tretja stopnja, v kateri se
organizem izčrpa in ni več zmožen graditi obrambe je stopnja izčrpanosti. Simptomi
se kažejo s potenjem, povišanim srčnim utripom, plitkejšim dihanjem idr. Če tretja
stopnja traja in se podaljšuje, lahko vodi v bolezen.
Pomanjkanje jasnosti opredelitve samega izraza med raziskovalci predstavlja problem,
saj lahko vodi k dvoumnosti. Na primer, izraz stres pogosto uporabljamo, ko
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naslavljamo ogrožajočo situacijo, prav tako z njim opisujemo povečanje tesnobe kot
odziva na stresni dogodek (Merwe 2010, 9). Pojem stres se uporablja za opis eksternega
okoljskega stimulusa, drugič kot internega odziva na situacijo, kot notranja napetost
(Jones in Bright 2001, 1). Sodobno konceptualno razumevanje stresa zahteva empirične
kazalce v fizioloških, biokemičnih, psiholoških in vedenjskih spremembah (18). V tej
študiji izraz stres razumemo kot posameznikov odziv (fiziološki, psihološki ali
vedenjski) na življenjski dogodek, ki ga posameznik razume kot grožnjo. V okviru
takšnega razumevanja je stres zaradi neplodnosti tesnoba posameznika na zahteve oz.
stresorje neplodnosti. Neplodnost zaznamuje nizek nadzor stresa, ki opredeljuje stresne
situacije, v katerih posameznik ali par ne more vplivati na naravo ali izid njihovega
stanja (Merwe 2010, 10). Stres zaradi neplodnosti ni nov pojav, tako se pari, ki ne
morejo izpolniti pričakovanj in zanositi, zaradi svojih pričakovanj in pričakovanj
zakonca in družbe leta borijo z lastnimi in partnerskimi težavami (11). V 21. stoletju je
družba močno napredovala v smislu ozaveščenosti o težavah, ki jih neplodnost prinaša
posamezniku in partnerskemu odnosu, zato se tudi stresu zaradi neplodnosti posveča
posebna pozornost (11).
Mnoge raziskave kažejo, da v neplodnosti neizpolnjeno hrepenenje in želja po otroku
lahko na preizkušnjo postavita posameznika in partnerstvo, kar se odraža v krizi v
spolnosti, razumevanju lastne družbene vloge, videnju sebe in percepciji samopodobe,
prav tako lahko vzbujata občutke nesposobnosti in krivde, pogosto pa se ob mnogih
izgubah odvijajo tudi proces žalovanja in občutki izgube kontrole nad lastnim
življenjem (Andrews, Abby in Halman 1992; Bateman-Cass 2000; Daniluk in Tench
2007; Diamond idr. 1999; Domar 1997; Pasch, Dunkel Schetter in Christensen 2002;
Scharf in Weinshel 2000; Schwerdtfeger in Shreffler 2009).
Bürger, Tul in Velikonja (1995, 5–18) izpostavijo, kako psihično stanje preko štirih
mehanizmov lahko vpliva na reprodukcijo. Te mehanizmi delujejo tako, da 1. stresni
hormoni vplivajo na sproščanje gonadotropinov iz hipotalamusa in tako vplivajo na
hipotalamo-hipofizno-ovarijsko os; 2. kateholamini lokalno vplivajo na utero-tubarno
funkcijo; 3. stres vpliva na imunski sistem; 4. psihično stanje lahko sproži vedenje, ki
negativno vpliva na plodnost (nenavadno spolno vedenje, zloraba zdravil in drog). V tej
raziskavi tudi ugotavljajo, da je pri shizoidno strukturirani osebnosti neplodnih parov, ki
prevladujejo v 1. skupini, večja možnost neuspešnega zdravljenja z metodo homologne
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inseminacije (AIH). Za te pare spolnost, nosečnost, porod in otrok pomenijo tako
čustveno vznemirjenje, da ga povsem izrinejo iz zavesti v podzavest in na telesno raven
delovanja, kar prispeva k ohranjanju psihogene neplodnosti. V 2. skupini so pari bolj
depresivno oziroma anankastično strukturirani, zato imajo več možnosti, da po
zdravljenju zanosijo. Osebnostna struktura ima pomembno vlogo pri uspešnosti
zdravljenja neplodnosti, ki je tudi psihosomatska težava in zato zahteva celosten pristop
pri obravnavi (5–18).
Stres je pojem iz psihologije in biologije, ki se nanaša na posledice in ne zmožnosti
organizma, da se pravilno odzove na čustvene ali fizične grožnje, ki so lahko dejanske
ali umišljene. Stres predstavlja prilagoditveni odziv organizma na zunanji ali notranji
dejavnik, ki ga človek prepozna kot ogrožajočega oz. škodljivega (Jones in Bright
2001). Medtem ko kratkotrajni stresi povečujejo možnosti posameznika za
preživetje, dolgotrajni, ponavljajoči se stres vodi v bolezen. Kognitivni psihologi
stres opredeljujejo kot neskladje med dojemanjem zahtev na eni strani in dojemanjem
sposobnosti za obvladovanje teh zahtev na drugi strani, pri čemer razmerje med enim in
drugim vpliva na to, ali bo stres škodljiv ali koristen. Jones in Bright (2001, 3)
ugotavljata, da raven stresa določene situacije ali dogodka ni za vse ljudi enaka, prav
tako nista za vse ljudi enaka doživetje in odziv na stres. Sodobno konceptualno
razumevanje stresa zahteva empirične kazalce v fizioloških, biokemičnih, psiholoških in
vedenjskih spremembah (18). Raven stresa določa več dejavnikov, med drugimi
posameznikova osebnost, starost, njegove izkušnje, vrednote, prepričanja, okoliščine, v
katerih se dogodek zgodi, ter širše in ožje okolje, v katerem posameznik živi. Veliko
vlogo pri vplivanju stresa imajo življenjska in miselna naravnanost posameznika,
trdnost in kakovost medsebojnih odnosov z ljudmi, ki ga obdajajo (27) Povečan in
kontinuiran stres lahko vodi v stresne motnje in depresijo. V teh primerih so zunanji
dejavniki, ki sami po sebi niso nevarni ali stresni, za tiste, ki doživljajo stresne motnje,
sprožilci za povečanje stresa. Le-ti so lahko povsem banalni, npr. določena pesem na
radiu, določen predmet, ki lahko zbudi spomin in je povezan s preteklimi dogodki.
Posameznik doživlja stres ali dojema dogodke kot grožnjo, kadar si ne zaupa in ne
verjame v lastno sposobnost obvladovanja stresnih situacij. V teh primerih posameznik
odpove, ker njegove tehnike obvladovanja v danih okoliščinah niso zadostne (84).
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Izraz »stres zaradi neplodnosti« označuje posameznikov fiziološki, psihološki in
vedenjski odziv na nezmožnost zanositve, ki jo razume kot grožnjo in mu prebuja
tesnobo (Newton idr. 1999, 58). V 21. stoletju je družba, kar zadeva ozaveščenost o
stresu zaradi neplodnosti, močno napredovala, tako da se tej problematiki posveča več
pozornosti (Merwe 2010, 9). Za zdravljenje neplodnosti in psiho-bio-socio-spiritualne
dimenzije situacij, ki jim je izpostavljen neplodni par, sta značilna nizek nadzor in nizko
obvladovanje, pri katerih oseba ali par ne more vplivati na naravo ali izid svojega stanja
(Gerrity 2001, 151; Merwe 2010, 10). S stresom zaradi neplodnosti se soočajo neplodni
pari in se razvije postopoma in skozi čas, ko oseba ne more izpolniti pričakovanj in
zanositi. Ravno ta narava neobvladljivosti in nenadzora vodi v nemoč in poglablja
doživljanje stresa.
Nedavno objavljena danska nacionalna študija ugotavlja, da je pri parih, pri katerih so
bili postopki OBMP neuspešni, trikrat večja verjetnost, da se bodo ločili, kakor pri
tistih, pri katerih so bili ti postopki uspešni (Kjaer 2014). Raziskave kažejo, da mnogo
partnerskih zvez ne zdrži pritiska in podleže stresu ob zdravljenju neplodnosti (Stanton
in Woodward 1997, 758). Pri mnogih parih so za prekinitev partnerske zveze krivi
izguba partnerske intime, občutki sramu, tesnobe in nemoči, ki jim partnerja ne vidita
konca in ki pogosto nastopijo skupaj z zdravljenjem neplodnosti (Merwe 2010, 9;
Shapiro 1982, 2010).
Izkušnja neplodnosti in izpostavljenost zdravljenju neplodnosti z vključitvijo drugih
dejavnikov, kot so številne izgube in stopnja uspešnosti, predstavljata pomembna
stresorja in lahko vplivata na povečan stres pri mnogih posameznikih in parih (Lazarus
1993). Lazarus (1999) ugotavlja, da se stres pojavi, ko razmere ogrožajo in pogubijo
namere in zavezujoče cilje. Stres vpliva na trdnost odločitev, katerim se je par ali
posameznik zavezal. Konceptualizacija stresa po Lazarusu, vezanega na neplodnost,
vključuje številne vidike posameznikovih življenjskih ciljev, obveznosti, zavez

in

namer. Stres pa vpliva na številne vidike posameznikovega življenja, ki po Newton idr.
(1999, 54-62) zajemajo dimenzije socialnega stresa zaradi neplodnosti, stresa zaradi
neplodnosti, vezanega na spolnost, stresa zaradi neplodnosti, vezanega na
partnerski odnos, stresa zaradi neplodnosti, vezanega na posameznikovo potrebo
po starševstvu, in stresa zaradi neplodnosti, vezanega na posameznikova čutenja
ob življenju brez otrok, in se močno povezuje z izgubami ob neplodnosti, ki smo jih
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predstavili v poglavjih 2.1 Spol, vrednote, identiteta in neplodnost in 2.2 Izgube ob
neplodnosti.

a. Socialni stres zaradi neplodnosti
Dimenzija socialnega stresa zaradi neplodnosti je vezana na življenje para v družbi,
družini, in se nanaša na vprašanja, ki vključujejo družbene interakcije s prijatelji, ožjo in
širšo družino, prijatelji, ki imajo otroke, prazniki, praznovanji. Ta dimenzija preverja
posameznikovo raven doživljanja izpostavljenosti določeni situaciji. Pri njej gre tudi za
komentarje, opazke in stališča okolice do življenja brez otrok, do partnerske zveze brez
otroka, do sugestij, predlogov, nasvetov in napotkov, ki jih okolica daje neplodnemu
paru ob preživljanju neplodnosti. Neposredno se doživljanje socialnega stresa zaradi
neplodnosti navezuje na izkušnjo izgub ob neplodnosti, pri čemer sta prisotni izguba
družbenega statusa in izguba identitete.

b. Stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost
Stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost, je kategorija, ki vključuje doživljanje
spolnosti ob neplodnosti ter zmanjšanje potrebe in želje po spolnosti, nanj pa se vežejo
tudi doživljanje krize lastne identitete skozi spolnost ter težave zaradi urnika
načrtovanja spolnih odnosov in vzdržnosti, značilne za mnoge neplodne pare, ki se
trudijo zanositi. Neposredno se doživljanje stresa zaradi neplodnosti, vezanega na
spolnost, navezuje na izkušnjo izgube spontane spolnosti in izgube partnerstva.

c. Stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerski odnos
Stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerski odnos, zajema področja partnerstva in
doživljanje neplodnosti vsakega od partnerjev ločeno. Raziskave kažejo, da moški in
ženske drugače prenašajo stres, prav tako ga različno interpretirajo. To se lahko kaže v
spremenjenih načinih prilagojenosti para. Neposredno se doživljanje stresa zaradi
neplodnosti, vezanega na partnerski odnos, navezuje na izkušnjo izgube spontane
spolnosti in izgube partnerstva.
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d. Stres zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo potrebo po starševstvu
Stres zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo potrebo po starševstvu, se kaže v
doživljanju starševstva kot osrednjega življenjskega cilja posameznika in para, v potrebi
posameznika po očetovstvu oziroma materinstvu, skozi katerega se bo realiziralo
njegovo oziroma njeno življenje. Raziskave kažejo, da imajo ženske večjo željo in
potrebo po starševstvu kot moški in v zvezi s tem doživljajo večji stres (Baum idr.
1997).
Neposredno se doživljanje stresa zaradi neplodnosti, vezanega na posameznikovo
potrebo po starševstvu, navezuje na izkušnjo izgube identitete, izgube osebne vizije,
izgube družbenega statusa, izgube lastne vrednosti.

e. Stres zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo zavračanje življenja brez
otrok
Stres zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo zavračanje življenja brez otrok,
zajema dimenzije, ki so usmerjene v videnje prihodnosti in pogojevanje lastne sreče s
tem, ali je oseba starš ali ni. Sreča in zadovoljstvo z življenjem, prav tako pa tudi
izpolnjenost, so vezani na to dejstvo starševstva, od tega je odvisna tudi prihodnost
posameznika.
Neposredno se doživljanje stresa zaradi neplodnosti, vezanega na posameznikovo
zavračanja življenja brez otrok, navezuje na izkušnjo izgube identitete, izgube osebne
vizije, izgube družbenega statusa, izgube lastne vrednosti.

2.3.2 Dolgotrajen stres zaradi neplodnosti in travma zaradi
neplodnosti

Za mnoge, ki se znajdejo pred izzivom neprostovoljnega življenja brez otrok in
problemov v plodnosti, predstavlja to prav poseben obremenjujoč izziv, ki pod vprašaj
postavlja prepričanja in predstave o njih samih, o njihovi identiteti in o svetu (Diamond
idr. 1999, 10).
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Nasilje, ugrabitev, vojne, večje nesreče, naravne katastrofe, prav tako pa tudi diagnoza
življenjsko nevarne, kronične, terminalne bolezni so lahko travmatični dogodki (Cvetek
2009, 13). V raziskavi o psihološkem doživljanju neplodnosti v primerjavi s pacienti, ki
so izpostavljeni drugim zdravstvenim diagnozam (rak, virus HIV, diabetes idr.), je bilo
ugotovljeno, da so pacienti, ki izkušajo neplodnost, dosegli enake ravni stresa kot
pacienti z diagnozo življenjsko nevarne, kronične, terminalne bolezni, kot so bolezni
srca, rak in HIV/AIDS (Domar, Zuttermeister in Friedman 1993, 45–52).
Cvetek ugotavlja, da sodobni človek težko integrira v svoje življenje pojavljanje
travmatičnih dogodkov, nasilja, bolezni, možnosti nesreč in smrti, katerih grožnja
pogosto spremlja travmo, in mu lahko predstavljajo posebej velik izziv (2009, 11).
Jaffe, Diamond in Diamond (2005) prepoznajo izkušnjo neplodnosti v njeni
kompleksnosti, ki vključuje tudi telesno in čustveno invazivno zdravljenje ter izgube
(kot so izguba nosečnosti, spontani abortus, mrtvorojeni, rojeni, vendar telesno ali
razvojno prizadet otrok, težak zapleten porod in poporodna depresija) kot travmatične
dogodke, ki vplivajo na telesno in čustveno zaznavanje sebe. To so travmatični
dogodki t. i. reproduktivne travme, ki človeka soočijo s kompleksnimi večkratnimi
izgubami, ki vplivajo na najpomembnejše odnose in ga postavijo v čutenja
fenomenoloških, eksistencialističnih razsežnosti, ki človeku ukinjajo referenčni okvir, ki
ga umešča in glede na katerega nekam pripada (Jaffe, Diamond in Diamond 2005, 3–22;
Paul idr. 2010).
Kriteriji za opredelitev travmatične izkušnje so enaki kriterijem posttravmatske stresne
motnje (PTSM), navedenim v DSM-V6 (APA 2013) in ICD-10 (WHO 2014). Po teh
kriterijih je posameznik izkusil, bil priča ali je bil soočen z dogodkom ali dogodki, ki so
vključevali dejansko ali grozečo smrt ali resno poškodbo ali grožnjo telesni integriteti
sebe ali drugih, bil izpostavljen spolnemu nasilju ali grožnji s spolnim nasiljem (DSMV, APA 2013).

6

V besedilu se sklicujemo tudi na zgodnejše različice DSM (npr. DSM-IV iz leta 2000), saj jih navajajo

avtorji, katerih dela in povzetke navajamo. DSM-V iz leta 2013 je posodobljena verzija, v kateri so bile
vpeljane nekatere spremembe v primerjavi s predhodnimi verzijami, npr. vključeni so škodljivi stresni
dogodki zgodnjega otroštva, izkušnja spolnega nasilja ali grožnje spolnega nasilja idr., izključen pa je bil
pogoj A1, ki pravi, da se je oseba na dogodek odzvala z močnim strahom, nemočjo ali grozo.
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Med sodobnimi pogledi na travmatične izkušnje se je izoblikovala delitev travm na
tiste, ki jih pišemo z velikim »T« in dosegajo kriterij, opisan v DSM-IV za PTSM
(dejanska smrt ali grožnja življenju ali telesni integriteti), in travme, ki jih pišemo z
malim »t« in tega kriterija ne dosegajo (McFadden 2006; Miller-Day 2011; Siegel in
Solomon 2003; Solomon 2009; Neborsky 2003; Shapiro in Maxfield 2003; Scaer 2005;
Cvetek 2009). Raziskave kažejo, da travmatična izkušnja travme, pisane z malim »t«,
kamor sodijo izkušnja kronične bolezni, težave v zvezi z odnosi, težave z delom idr.,
povzroča veliko trpljenje, prav tako poročajo o veliki motenosti v smislu anksioznosti in
simptomov izogibanja in vsiljevanja (Cvetek 2008). Levin, Sher in Theodos (1997, 6) to
kategorijo poimenuje

»razvojna travma«, saj gre za kontinuiran proces

izpostavljenosti disfunkcionalnim stresnim izkušnjam. Travme, pisane z malim »t«,
lahko razumemo kot disfunkcionalne shranjene stresne izkušnje, ki nakazujejo na
specifično spominsko shranjevanje nepredelanih izkušenj (Cvetek 2008, 2009). Scaer
(2005, 2) redefinira razumevanje travmatičnih dogodkov in jih razume v kontekstu
kontinuuma različnih negativnih vsakdanjih dogodkov, ki se zgodijo v življenju, prav
tako opozori na pomembne dogodke iz preteklosti, ki so lahko vezani na izkušnjo
travmatičnega doživljanja. Scaerjev kritični pogled na sodobno družbo izpostavi, da
mnoge travmatične izkušnje zaradi kulturne sprejetosti in tolerance pogosto niso
obravnavane kot travmatične. V to kategorijo pripiše tudi travmo bolezni in zdravljenja
ter bolezni stresa (3).

2.3.3 Posledice

dolgotrajnega

stresa

zaradi

neplodnosti

in

travmatske izkušnje

Mnogi avtorji in raziskave (Cvetek 2008; Erzar 2007; Gostečnik 2002, 2004a, 2006;
Repič 2005, 2007, 2008; Siegel in Solomon 2003; Van der Kolk 2003) omenjajo
posledice nepredelanih travmatičnih in hujših stresnih izkušenj. Te lahko vodijo v
depresijo, povečanje agresivnosti do sebe in drugih, depersonalizacijo, disociacijo,
kompulzivno vedenjsko ponavljanje travmatičnih scenarijev, spremembe vrednostnih
sistemov, upad funkcioniranja na družinskem in poklicnem področju, spremembe v
duhovnem doživljanju, spremembo v doživljanju določenih čustev, postavljanje v vlogo
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žrtve in izkušanje naučene nemoči, izgubo kontrole nad življenjem, izolacijo (Cvetek
2009, 17).
Raziskave poročajo, da lahko ženske doživijo izkušnjo zdravljenja neplodnosti zelo
stresno in razvijejo PTSM (Bartlik idr. 1997; Schwerdtfeger in Shreffler 2009, 211–
227).
Študija Bartlika idr. (1997) je pokazala, da je 50 odstotkov udeleženk izpolnjevalo
kriterije za PTSM, kar pomeni, da bi jih lahko diagnosticirali za to motnjo. Ta odstotek
je šestkrat večji od odstotka ljudi iz splošne populacije, ki trpijo za PTSM, in znaša
osem odstotkov (Bartlik idr.). Te ugotovitve so podlaga za potrebno dopolnitev
definicije PTSM (DSM-V, APA 2013), pri kateri bi med stresorje oz. vzroke za njen
nastanek in razvoj uvrstili/prišteli tudi travmatsko izkušnjo zaradi neplodnosti.
Nedavne študije Schwerdtfeger in Shreffler (2009) poročajo o povezanosti PTSM z
žensko izkušnjo izgube nosečnosti. Na vzorcu 2894 žensk so ugotavljali dolgoročni
stres in vplive na duševno zdravje žensk, ki so postale mame ali so ostale
neprostovoljno brez otrok. Raziskava kaže, da so ženske brez otrok in brez izkušnje
materinstva tudi po sedmih letih od izgube nosečnosti poročale o manjšem zadovoljstvu
v življenju in višji ravni depresije. Ženske z izkušnjo izgube nosečnosti in brez otroka
so izkušale največji stres zaradi neplodnosti. Raziskava kaže, da je dodatna izkušnja
izgube nosečnosti povečala travmatično izkušnjo neplodnosti in neprostovoljnega
življenja brez otrok (Bateman-Cass, 2000; Schwerdtfeger in Shreffler 2009, 211–227).
Relacijski zakonski družinski terapevti v svoji praksi ne postavljamo diagnoz, vendar je
pomembno poznati simptomatiko, da lahko klienta napotimo na ustrezno obravnavo. V
nadaljevanju zato podrobneje predstavimo travmatske in stresne motnje in njihove
posledice.
Psihična in vedenjska znamenja dolgotrajnega stresa se neposredno navezujejo na
nevrotske, stresne in somatoforne motnje po ICD-10 (WHO 2014) in na anksiozne
motnje po DSM-V (APA 2013), kamor se uvrščajo posttravmatska stresna motnja
(PTSM), akutna stresna motnja (ASM) in prilagoditvena motnja (PM).
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a. Znamenja dolgotrajnega stresa
Znamenja dolgotrajnega stresa (Ziherl 1997, 41) so:
– pretirana anksioznost, nemir, napetost, tesnoba, zaskrbljenost, vznemirjenost,
– potrtost, občutek nemoči in obupa, depresivnost,
– nepotrpežljivost, vzkipljivost, razdraženost, jeza, napadalnost,
– nezadovoljstvo, pretirana občutljivost,
– pomanjkanje samospoštovanja, nezanimanje za okolje,
– opuščanje in nedokončevanje nalog, lotevanje (nerazumno) vedno novih nalog,
– težave s pozornostjo in koncentracijo, neodločenost, pozabljivost,
– občutek preobremenjenosti, nagnjenost k nesrečam,
– neučinkovitost, neuspešnost,
– nespečnost,
– motnje hranjenja,
– splošna mišična napetost,
– tenzijski glavobol,
– pretirano uživanje alkohola, nikotina, kofeina, analgetikov in psihofarmakov,
– motnje v spolnosti,
– težave v medosebnih odnosih.

b. Posttravmatska stresna motnja
Kriteriji posttravmatske stresne motnje (PTSM) (DSM-V, APA 2013) so:
Kriterij A: stresor – Oseba je bila izpostavljena: smrti, grožnji s smrtjo, resni poškodbi
ali grožnji z resno poškodbo, resničnemu ali zagroženemu spolnemu nasilju, pri čemer
je bila dogodku (zagotovljen mora biti vsaj en pogoj):
– izpostavljena neposredno,
– priča osebno,
– izpostavljena posredno preko obveščenosti, da je bil travmatičnemu dogodku
izpostavljen bližnji sorodnik ali bližnji prijatelj. V primeru, da je dogodek
vseboval dejansko smrt ali grožnjo s smrtjo, je ta morala biti nasilna ali po
nesreči,
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– izpostavljena ponavljajočim ali izredno neposrednim averzivnim podrobnostim
dogodka ali dogodkov, navadno v sklopu poklicnih obveznosti (npr.: služba prve
pomoči, zbiranje ostankov delov telesa; poklici, ki so ponavljajoče izpostavljeni
podrobnostim zlorabe otrok). To ne vključuje neposredne zunajpoklicne
izpostavljenosti elektronskim medijem, televiziji, filmom ali fotografij.
Kriterij B: simptomi vdora – Podoživljanje travmatičnega dogodka na en ali več
načinov (zagotovljen mora biti vsaj en pogoj):
– ponavljajoče se mučno spominjanje dogodka v obliki podob, misli ali
zaznavanj,
– ponavljajoče se moraste sanje travmatičnega dogodka,
– disociativne epizode prebliskov spomina (t. i. »flashbacks«), ki se lahko
pojavijo kontinuirano v razponu od kratkih epizod do popolne izgube
zavesti,
– močna in dlje trajajoča stiska, ki nastopi po izpostavljenosti osebam,
predmetom, situacijam, ki spominjajo na travmatični dogodek,
– huda duševna stiska ob izpostavljenosti notranjim ali zunanjim aluzijam, ki
predstavljajo ali so podobne kakšnemu vidiku travmatičnega dogodka.
Kriterij C: izogibanje7 – Vztrajno izogibanje vsem s travmo povezanim sprožilcem po
dogodku (vsaj enemu):
– s travmo povezanim mislim in čutenjem,
– s travmo povezanim zunanjim stimulusom (npr. osebam, krajem, pogovorom,
dejavnostim, predmetom, situacijam).

7

Kriterij C je po DSM-IV mnogo bolj razdelan in pravi: »Vztrajno izogibanje stimulusom, povezanim s
travmo, in otopelost splošne odzivnosti (kar ni bilo pristno pred travmo) se kažeta s tremi (ali več)
navedenimi simptomi: 8. poskusi izogibanja občutkom, mislim ali pogovorom, povezanim s travmo; 9.
poskusi izogibanja aktivnostim, krajem ali ljudem, ki prebudijo spomin na travmo; 10. nezmožnost
spominjanja pomembnega vidika travme; 11. zmanjšanje zanimanja ali sodelovanja v pomembnih
aktivnostih; 12. občutek odrezanosti ali odtujitve od drugih; 13. omejen obseg čustev (na primer
nezmožnost ljubezenskih čustev); 14. občutek prikrajšanosti za prihodnost (na primer, oseba ne pričakuje,
da bo imela kariero, se poročila, imela otroke ali normalno življenjsko dobo).
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Kriterij D: negativne spremembe mišljenja in razpoloženja – Negativne spremembe
mišljenja in razpoloženja, ki so se poslabšali po travmatičnem dogodku (zaželena sta
dva ali več simptomov):
– nezmožnost priklica ključnih podob travmatičnega dogodka (izbris in potlačitev
spomina),
– trajna (pogosto popačena) negativna prepričanja in pričakovanja do sebe ali do
sveta (npr. »Sem slab«, »Svet je nevaren«),
– trajna popačena krivda sebe ali drugih za povzročitev travmatičnega dogodka ali
njegovih posledic,
– trajna negativna na travmo vezana čutenja (npr. strah, groza, jeza, krivda, sram),
– očitni upad zanimanja za pomembne aktivnosti (ki so bile pomembne pred
travmatskim dogodkom),
– občutek odtujenosti od ljudi, sveta (npr. odtujenost, tujost, prekinitev stika),
– zoženost čutenj: trajna nesposobnost izkušanja pozitivnih čustev.
Kriterij E: sprememba čutnega zaznavanja in odzivnosti – S travmo povezane
spremembe čutnega zaznavanja in odzivnosti, ki se začnejo ali poslabšajo po
travmatičnem dogodku (zaželena vsaj dva kriterija):
– razdraženo ali nasilno vedenje,
– samo destruktivno ali nepremišljeno vedenje,
– hipervigilnost oz. prekomerna čutna budnost,
– pretiran odziv na dražljaje,
– problemi osredotočenosti,
– motnje spanja.
Kriterij F: trajanje – Simptomi (simptomi v kriterijih B, C, D in E) trajajo dlje od
enega meseca.
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Kriterij G: pomembnost vpliva na delovanje – Motnja povzroči klinično pomembno
stisko ali poslabšanje na družbenih, poklicnih ali drugih pomembnih področjih
delovanja osebe.
Kriterij H: izključiti – Motnja ni posledica zdravil, drog ali druge bolezni.

c. Akutna stresna motnja
Za diagnozo akutne stresne motnje (ASM) morajo biti prisotni naslednji kriteriji,
predvsem pa dejstvo, da je ASM neposredno časovno vezan na hud stresni dogodek
(ICD-10; WHO 2014; Ziherl 1997, 42):
– človek je bil izpostavljen travmatskemu dogodku, v katerem je bilo ogroženo
njegovo življenje ali pa življenje njegovih bližnjih, motnja nastopi že med
samim stresnim dogodkom ali takoj po dogodku;
– tipična prva simptoma sta občutek nekakšne otopelosti, odmaknjenosti ali
čustvene neodzivnosti ter nezavedanje okolice (»slepota« za okolico);
– prisotni so lahko tudi drugi disociacijski simptomi, kot so derealizacija,
depersonalizacija, disociacijska amnezija ali celo fuga;
– sledijo simptomi, kot so anksioznost, motorični nemir, obup, razdražljivost,
depresivnost, težave s spanjem;
– izogibanje vsemu, kar bi ga lahko spomnilo na stresni dogodek;
– podoživljanje stresnega dogodka v obliki ponavljajočih se podob (t. i.
»flashbacks«), misli in morastih sanj;
– motnja je vzrok znatnemu poslabšanju človekovega socialnega funkcioniranja;
– motnja traja najmanj dva dni ali največ štiri tedne (po DSM IV) ali največ do tri
dni po ICD-10.

d. Prilagoditvene motnje
Prilagoditvene motnje (PM) se kažejo kot čustvene motnje, ki pomembno vplivajo na
človekovo socialno funkcioniranje. Povezane so s spremembami v posameznikovem
življenju, katerim se je ta prisiljen prilagoditi. Taka je lahko sprememba človekove
socialne mreže, ki jo povzroči izguba ljubljene osebe ali separacija. Pomemben stresor,
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ki lahko povzroči prilagoditvene motnje, je tudi spoznanje o resni telesni bolezni (Ziherl
1997, 44–46).
Pri prilagoditvenih motnjah igrata individualna predispozicija in ranljivost večjo vlogo
kakor pri ASM in PTSM.
Znaki prilagoditvene motnje so (ICD-10 WHO 2014; Ziherl 1997, 44):
– depresivno razpoloženje,
– anksioznost,
– zaskrbljenost,
– občutek, da ne moremo več reševati vsakdanjih težav,
– zmanjšana dejanska sposobnost reševanja vsakdanjih težav,
– nesposobnost vnaprejšnjega načrtovanja,
– vedenjske motnje v obliki agresivnega ali disocialnega vedenja,
– nobeden od naštetih simptomov nima takšnih razsežnosti, da bi terjal diagnozo
glede na svojo izraženost, npr. diagnozo anksioznega stanja.
Simptomi se navadno začnejo kazati prej kot v enem mesecu po stresnem dogodku in
običajno ne trajajo več kot šest mesecev.

S tem bi sklenili poglavje o psihološkem vidiku neplodnosti. Pokazali smo negativne
posledice izpostavljenosti dolgotrajnemu stresu zaradi neplodnosti, nepredelani stiski ali
travmatski izkušnji zaradi neizžalovanih in nepredelanih številnih izgub ob neplodnosti.
Osvetlili smo potencialne posledice dolgotrajnega stresa in razvoja duševnih motenj, ki
jih pacienti izkušajo ob zdravljenju neplodnosti. Te lahko razrešijo tudi s pomočjo
zakonskega terapevta. Četudi bi lahko v poglavju, ki sledi, predstavili prakse psihološke
pomoči in spremljanja ob neplodnosti, se bomo najprej ustavili pri temi o partnerskem
odnosu in neplodnosti ter konceptu neplodnega para.
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3. NEPLODNI PAR

Vsak posameznik nezavedno išče partnerja, ki se bo skladal z njegovo idealno podobo o
partnerju in bo ob njem, sicer nezavedno, poskusil predrugačiti najbolj boleče izkušnje
zgodnjih preteklih odnosov (Gostečnik 2010, 251). Partnerja, ki sta predmet obravnave
ob diagnozi neplodnosti in poiščeta pomoč pri zakonskem terapevtu, sodita v tisto
kategorijo parov, ki so se že odločili drug za drugega in zavezali njunemu odnosu. V
razumevanju življenjskih ciklov družine sta naredila že koraka ločenost-avtonomija in
povezanost-intimnost in večinoma poskrbela za materialno varnost in druge pogoje za
nastanek družine. V slovenski družbi je družina razumljena kot skupnost staršev in
otrok, to je tudi njena bistvena značilnost. Tudi Zakon o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih (ZZZDR) v 3. členu opredeli, da je pomen zakonske zveze v zasnovanju
družine. Prvo obdobje, v katerem partnerja – zakonca živita skupaj, a še nimata otrok,
lahko pri paru, ki se sooča s problemi plodnosti (z neplodnostjo), traja tudi ves čas
trajanja njune zveze. Partnerja izkušata svojevrstno obliko »praznega gnezda«.
Četudi se veliko parov nikoli ne razide, je odstotek tistih, ki tega razočaranja in drugih
pritiskov ob neplodnosti ne zdržijo in se razidejo, velik. V tem poglavju bomo osvetlili
nekatere vidike partnerskega odnosa in pasti zanj ob izkušnji neplodnosti. Med drugim
je eden od ciljev našega raziskovanja tudi v tem, da spoznamo, v kolikšni meri partnerja
ob diagnozi neplodnosti izkušata svoj odnos kot kakovostem oz. 'boljše' prilagojen na
različnih področjih, ki zajemajo čustveno izraznost, kohezijo, konsenz in zadovoljstvo,
zato predstavljamo v nadaljevanju tudi te kategorije odnosa.
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3.1

Kakovost partnerskega odnosa ob zdravljenju neplodnosti

Obravnava neplodnosti je v večini diskurzov obravnavana na ravni para (Bercko 2010,
64). Termin »neplodni par« je tako družbeni konstrukt, ki je posledica medicinske
obravnave obeh partnerjev, ki prideta na obravnavo. Nekatere študije močno kritizirajo
medicinsko naravnanost, ki v imenu ideala starševstva in snovanja družine zdravo
žensko iz para, v katerem je bila neplodnost pripisana moškemu dejavniku, izpostavijo
celotnemu protokolu zdravljenja. V tem vidijo kontrolo medicine in moškega kot
posledico takšnega medijskega konstrukta, saj s poudarjanjem neplodnosti para postane
ključni odločevalec moški (Condit 1996, 352). Ženska pristane na potencialno nevarne
in rigorozne postopke, čeprav je sama plodna (352).
Termin »neplodni par« je konstrukt, ki izhaja iz večine diskurzov, ki neplodnost
obravnavajo kot patologijo para, in kot takega ga poimenujemo tudi znotraj naše študije,
v kateri obravnavamo psihološko pomoč neplodnim parom v procesu relacijske
družinske in zakonske terapije. V našem kontekstu jemljemo neplodni par kot entiteto,
znotraj katere se črpajo viri moči, da posameznik zdrži in ob spremljanju partnerja
predela nevidne izgube, ki spremljajo izkušnjo neplodnosti. Raziskovalka skozi lastno
psihoterapevtsko prakso spremljanja parov ob neplodnosti ugotavlja, da so neplodni pari
v partnerskem odnosu povezani in nekonfliktni ter imajo zdrav partnerski odnos. Hkrati
opaža, da vsak partner ločeno od drugega predeluje svoje psihosocialne stiske.
Posledično prihaja do nenaslovljenih in nepredelanih predvsem intrapsihičnih predstav
o sebi (krivda, slaba samopodoba, osamitev idr.) in odtujenosti med partnerjema, ki pa
se zaradi siceršnje prilagojenosti v partnerskem odnosu kaže kot pogrešanje,
hrepenenje.
Sposobnost za zdrav partnerski odnos predpostavlja psihološko zrelost oz. psihološko
zdravje, ki v bistveni kvaliteti vedenjskega sistema enakovredno vključuje dvoje:
sposobnost za ločenost-avtonomijo in povezanost-intimnost (Gostečnik 2010, 238).
Odrasel intimni odnos je zgrajen na ljubezni, zato je zelo podoben čustvenemu vzdušju
odnosa, ki ga je odrasla oseba doživljala s svojim skrbnikom (praviloma je to bil
primarni odnos z mamo). Kljub tej podobnosti pa se odrasel intimni odnos razlikuje od
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primarnega odnosa s pomembnim drugim, saj je načrtovan in ima drugačno funkcijo
(Kompan Erzar 2006, 165).
Zdrav odnos vsebuje komponente iskrenosti in integritete, spoštovanja drugega ter
svobodo, empatijo in razumevanje drugega, odsotnost manipulacije, kontrole in
ustrahovanja, zvestobo in fizično privlačnost (Kompan Erzar 2003, 132).
Opredelitev zdrave partnerske intime označujejo naslednji kriteriji (Firestone 1999,
109):
–

spontano, neobrambno in odprto medsebojno komuniciranje;

–

odzivnost in empatičen partnerski odnos, v katerem sta partnerja sposobna
ustvarjati stik z drugim;

–

partnerja z dogovarjanjem in s sklepanjem kompromisov rešujeta konflikte;

–

partnerja utrjujeta svojo krhkost in ranljivost;

–

partnerja uživata v telesnih stikih različnih oblik, od ljubkovanja do spolnosti;

–

partnerja na podlagi njune vzajemne in skupne zgodovine razvoja odnosa, ki
temelji na njunih skupnih doživetjih, ustvarjata edinstveno identiteto para;

–

partnerja drug drugega spoštujeta in se podpirata kot posameznika ter sprejemata
razlike v interesih, prijateljstvih, kariernih odločitvah, razvedrilu idr.;

–

v kriznih obdobjih sta partnerja drug drugemu v oporo;

–

partnerja prispevata k vzajemnim ciljem in odgovornosti;

–

partnerja živita skupno življenje odprto in spontano;

–

partnerja sta v vezi, ki je monogamna in sta zvesta drug drugemu.

Mills (2004, 272) kriterije za zagotavljanje zdrave partnerske intime prepoznava na
intrapsihični in intrapersonalni ravni intime. Pri tem se intrapsihična intimnost kaže v
dobrem poznavanju sebe, v zavedanju lastnih zmožnosti, pri čemer se upoštevajo
kvalitete in omejitve, sprejemanju samega sebe, zmožnosti samozaščite in vzdrževanja
varnosti pred tistimi, ki bi znali škodovati, prizadeti, razgaliti, sposobnosti doživljanja
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širokega spektra globokih in spontanih čutenj ter pripravljenosti deliti ta čutenja z
drugim, občutenju, da je vreden sreče in ugodja, in v odločanju tako, da njegove
odločitve vodijo k takšnim izkušnjam.
Interpersonalna intima se po Millsu (2004, 273) na psihološki ravni kaže kot
samozavest, samozavedanje, spoštovanje, zaupanje, iskrenost, pripadnost, zavezanost in
odprtost do drugega ter kot intelektualna kompatibilnost. Na čustveni ravni se kaže kot
zmožnost razkrivanja lastnih čutenj in izražanja čustvenih potreb, verbalne
komunikacije o svojem doživljanju, tudi negativnem, partnerja si vzajemno delita
empatijo (interpersonal intimacy). Na telesni ravni to zajema objeme, izkazovanje
nežnosti, ki ne vodi v spolnost, telesno izražanje čutenj; spolnost in komunikacijo preko
spolnosti, prilagojenost interesov in vzburjenja, orgazem, raznolikosti in pestrosti z
istim partnerjem. Na operativni ravni to zajema delitev del in prevzemanja odgovornosti
ter sprejemanje pomembnih odločitev, kontrolo in pričakovanja glede na vlogo v
njunem odnosu.

3.2

Dimenzije partnerskega odnosa in prilagojenost para ob
neplodnosti

Kakovost partnerskega odnosa lahko preverimo in merimo z vprašalnikom DAS
(Spanier 1976, 22). Vprašalnik na intrapersonalni ravni odslikava kakovost partnerskega
odnosa oz. prilagojenost para, bodisi v kategorijah: kohezija, konsenz, čustvena
izraznost in zadovoljstvo v partnerskem odnosu, bodisi v dimenziji globalna
prilagojenosti para (ki zajema vse naštete kategorije).

a. Kohezija v partnerskem odnosu
Kohezija je termin iz fizike in opisuje silo, ki privlači molekule iste snovi (SSKJ 2005).
Pri prilagojenosti partnerskega odnosa govorimo o relacijski koheziji, ki jo razumemo
tudi kot socialno bližino med partnerjema, ki odseva povezanost v skupnih aktivnostih.
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Stopnja kohezije para odseva moč in povezanost, bližino glede na skupne točke,
vozlišča njunega partnerskega odnosa (Spanier 1976, 22).
Neplodnost je antikohezijska dimenzija partnerskega odnosa, zato je pomembno, da
partnerja v njunem odnosu skušata ohraniti skupne aktivnosti, ki ju povezujejo zunaj
obravnave neplodnosti. Zato pa je pomembna tudi kohezijska aktivnost pri obravnavi
neplodnosti in sledenju protokolu, ki jih medicinska stroka predpisuje ob postopkih
OBMP.

b. Konsenz v partnerskem odnosu
Konsenz je opredeljen kot pogostost strinjanja med partnerjema pri dogovorih, vezanih
na sprejemanje pomembnih življenjskih odločitev (Kurdek 1992, 22). Kurdek predlaga
razumevanje konsenza v partnerskem odnosu kot pogostost dogovarjanja in pogajanj.
Meri se glede na pogostost nestrinjanja in partnerskih prepirov, pogovorov o ločitvi in
drugih negativnih interakcij med partnerjema (23).
Miller (1991, 546) opredeli konsenz v partnerskem odnosu kot stopnjo, do katere se
partnerja lahko uskladita in dogovorita o pomembnih stvareh njunega odnosa.
Gottman in Notarius ugotavljata, da število sporov ne napoveduje uspeha ali neuspeha v
odnosu med partnerjema, ampak ga napovedujeta sposobnost spoprijemanja z jeznimi
občutki in uspešnost reševanja nesporazumov. Pomembna dejavnika sta sposobnost
ohranitve čustvene povezanosti med konfliktom in sposobnost vzpostavitve ponovnega
stika drug z drugim po konfliktu (2000, 927–947).
Ob neplodnosti je dimenzija konsenza pomembna, saj se le tako lahko med partnerjema
razrešuje dinamika, vezana na občutke »krivde« in »krivca« za neplodnost.

c. Čustvena izraznost v partnerskem odnosu
Izražanje čutenj v partnerskem življenju je vezano na intimo, pogostost izražanja
naklonjenosti in ljubezni z besedami in dejanji, kar vključuje tudi spolno intimo
(Kurdek 1992, 34–35).

57

Čustvena izraznost v paru je pomembna, saj partnerja preko nje intimno komunicirata,
se potolažita, čustveno podpirata in izražata dimenzijo fizične ljubezni. Ob neplodnosti
se namreč pogosto spontana spolnost izgubi, oropana je spontanosti in postane
mehanicistična. Močno se povezuje z dimenzijo stresa zaradi neplodnosti, vezanega na
spolnost (glej poglavje 2.3.1), in izgubo spontane spolnosti (glej poglavje 2.2.5).

d. Zadovoljstvo v partnerskem odnosu
Zadovoljstvo v partnerskem odnosu je opredeljeno glede na razmerje med čustveno
bližino in čustveno oddaljenostjo; nanj vpliva tudi to, kako blizu sta partnerja točki
razpada njune zveze (Spanier 1976, 17).
Miller (1991, 546) opredeli zadovoljstvo v zakonu kot stopnjo zavezanosti partnerju
glede na trenutno stanje para in njuno motivacijo za nadaljevanje zveze. Zadovoljstvo v
partnerskem odnosu je stopnja zadovoljstva, ki ga izražata partnerja glede na predanost
in zavezanost njunemu odnosu.
Raziskave kažejo (Tao idr 2012, 71), da na zadovoljstvo v partnerskem odnosu ob
neplodnosti vpliva več dejavnikov, med drugim tudi izobrazba partnerjev, starost, leta
trajanja partnerske zveze, zadovoljstvo v spolnem življenju. Hkrati potrjujejo, da tisti
pari, ki poročajo o višjem zadovoljstvu v partnerskem odnosu, lažje sprejemajo izzive
neplodnosti (71).

Tako zaključujemo s teorijo o partnerskem odnosu ob neplodnosti in odpiramo novo
poglavje, v katerem bomo obravnavali in predstavili psihološko podporo ob
neplodnosti, ki se izvaja v sklopu psihoterapevtskih smernic po svetu, kamor želimo s to
raziskavo vpisati tudi psihološko podporo in spremljanje z relacijskim družinskim
pristopom.
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4. PSIHOLOŠKA POMOČ OB NEPLODNOSTI

Kot smo pokazali v prejšnjem poglavju, se partnerja ob bolečini zaradi problemov v
plodnosti lahko odtujita in ne najdeta več poti nazaj v odnos. V bolečini in izgubljenosti
se lahko znajde samo eden od partnerjev, drugi pa čuti nemoč, ker ne ve, kako bi
drugemu partnerju pomagal iz začaranega kroga neuspelih poskusov po zanositvi, mu
stal ob strani. Tako se odnos spreminja, bolečina poglablja. Ker smo si ljudje po načinu
obvladovanja stresa različni, večina parov ne potrebuje dodatnega psihološkega
spremljanja in pomoči, raziskave pa kažejo, da je tistih, ki se za pomoč odločijo, vseeno
20 odstotkov. Včasih pari niti niso seznanjeni z možnostjo dodatne psihološke
obravnave in tako v svoji stiski ostanejo sami. V poglavju, ki sledi, predstavljamo
obstoječe terapevtske prakse psihološke pomoči ob neplodnosti, ki se izvajajo v sklopu
psihoterapevtskih smernic po svetu, kamor želimo s to raziskavo vpisati tudi psihološko
podporo in spremljanje posameznikov, posameznic in parov po relacijskem družinskem
pristopu. Zakonska terapija ni individualna terapija z dvema posameznikoma, prav tako
ni pomanjšana različica dela v skupini za samopomoč, kljub temu pa ima nekatere
splošne in specifične značilnosti terapije, ki jih predstavljamo v tem poglavju.

4.1

Obstoječe

terapevtske

prakse

psihološke

pomoči

ob

neplodnosti

Kot smo predstavili v poglavju o psiholoških značilnostih neplodnosti, se ob pojavu
duševnih motenj (depresije, anksioznosti, stresnih motenj …) klient napoti in obravnava
individualno v okviru psihološkega spremljanja, ki je lahko podprt s farmakološkim
zdravljenjem simptomov ali bolezni. Raziskave potrjujejo, da je oseb, ki ne razvijejo
simptomatike duševnih motenj, več kot tistih, ki motnje razvijejo. To je tudi populacija,
ki pride na obravnavo v okviru psihoterapije ob neplodnosti. Neplodnost se v najširšem
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kontekstu obravnava kot problem para, zato se psihološka pomoč paru najpogosteje
nudi v okviru partnerskega svetovanja ali zakonske terapije.
Zakonska terapija ni individualna terapija z dvema posameznikoma, prav tako ni
pomanjšana različica dela v skupini za samopomoč, kljub temu pa ima nekatere splošne
in specifične značilnosti terapije, ki jih predstavljamo v tem poglavju.
Razvoj reproduktivne znanosti in medicine (OBMP) ter porast klinik, specializiranih za
reproduktivno medicino, sta od sedemdesetih let prejšnjega stoletja do danes znatno
prispevala h globljemu razumevanju psihosocialnih stisk ter k spoštovanju čustvenih
potreb posameznika/posameznice in para ob življenju z neplodnostjo, prav tako pa tudi
k razvoju psihološke podpore (Applegarth 2006, 132). Ob pregledu modelov
psihološkega spremljanja ob neplodnosti Applegarthova izpostavi pet teoretičnih
terapevtskih okvirov: psihodinamsko psihoterapijo, kognitivno-vedenjsko terapijo,
strateško in na rešitev naravnano kratko terapijo, krizne intervencije in psihološko
svetovanje ob žalovanju (129–142).

a. Psihodinamska psihoterapija
Rosen in Rosen (2005) v psihodinamski psihoterapiji terapevtovo osredotočenost
pripisujeta restrukturiranju obrambnih mehanizmov, ki se navezuje na klientovo
doživljanje neplodnosti. Kakovost psihodinamske psihoterapije je v zmožnosti izcelitve
narcisistične ranjenosti in objekt-relacijske izgube. Sprememba se zgodi v dveh
procesih: z razumevanjem vedenjskih in afektivnih vzorcev obrambnega vedenja ter z
razumevanjem konfliktnih odnosov s pomembnimi drugimi, ki se ponovno doživijo v
transferju odnosa med terapevtom in klientom. Izgube, vezane ne nezmožnost
zanositve, rojstva otroka, mnogokrat prebudijo nerazrešene vsebine in konflikte iz
preteklosti. Klienti pogosto opišejo sebe kot nevredne in necenjene za svoja
prizadevanja po zanositvi ali nerazumljene, neslišane v čustveni bolečini ter pogosto
pričakujejo in se zanašajo na svoje bližnje, partnerja, medicinsko osebje s
pričakovanjem iz izkušnje zgodnjega otroštva. Terapevtove intervencije spodbujajo
razumevanje, samozavedanje, občutek lastnega obvladovanja situacije (Applegarth
2006, 133–134).
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b. Kognitivno-vedenjska terapija
Kognitivno-vedenjska terapija deluje po načelu spremembe naučenih miselnih
vzorcev in posledično spremembe vedenja ter se je še posebej izkazala za uporabno in
učinkovitejšo od farmakološkega zdravljenja pri klientih, ki se srečujejo s povečano
anksioznost, depresijo, povečanim strahom pred samim zdravljenjem neplodnosti.
Različni raziskovalci potrjujejo uporabnost in zelo dobre rezultate kognitivno-vedenjske
terapije ob neplodnosti (Florin idr. 2002; Lehman in Salovey 1990).

c. Strateška kratka terapija
Strateška kratka terapija je implicitno sistemska in interpersonalna. Usmerjena je na
problem ali simptom, ki ga klient izpostavi, in na terapevtovo strategijo razreševanja
tega problema ali simptoma. Značilne lastnosti strateškega pristopa so: strateški terapevt
operira s sistemsko epistemologijo; osredotoča se na problem in njegovo razrešitev;
problem se rešuje neposredno z aktivno soudeležbo klienta; pričakujejo se le manjše
spremembe; terapevt uporabi vse, kar klient prinese v terapijo, da bi izboljšal njegovo
zadovoljstvo z življenjem; terapija je kratka. Na rešitev naravnana kratka terapija je
različica strateške terapije. Walter in Peller (1992) izpostavita več postavk strateške
terapije: obstaja rešitev; obstaja več kot ena rešitev; rešitve so konstrukti, ki jih je
mogoče skonstruirati; mi sami smo tisti, ki konstruiramo in ustvarjamo rešitve; te
procese konstruiranja rešitev je mogoče izraziti in ustvariti.
Strateška na rešitev naravnana terapija uporablja pri delu z neplodnimi klienti strategijo
t. i. »vprašanj« o strategijah obvladovanja, kadar se klient sooča s težkimi, bolečimi
situacijami. Predstavlja možna vprašanja, ki jih terapevt zastavi klientu v smeri
povpraševanja, kako se je soočal in katere strategije obvladovanja je uporabil v težkih
situacijah. S tem terapevt opogumlja in spodbuja klienta k zdravemu obvladovanju
težkih situacij in zmanjševanju stresa (Applegarth 2006, 135–136).
Holze idr. (2002, 105–126) so razvili na rešitev osredotočen podporni program za
neplodne pare, ki je osredotočen na povečanje klientove sposobnosti za obvladovanje
neprostovoljnega življenja brez otrok kot prehodne življenjske krize s ciljem povečati
zadovoljstvo v življenju, ki ni vezano na nosečnost. Na podlagi poročil klientov,
vključenih v njihov program, so ugotavljali pomemben upad psiholoških in somatskih
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simptomov, ki so se pokazali že po sedmih srečanjih. Program ni namenjen duševno
bolnim osebam ali osebam v postopku diagnosticiranja duševne bolezni.

d. Krizne intervencije ob prestajanju neplodnosti
Bancroft in Graham (1996) ugotavljata, da so »krizne intervencije« namenjene osebam
z uravnoteženo osebnostjo in zgodovino pristnih strategij obvladovanja težkih kriznih
življenjskih situacij. V krizni situaciji predstavljajo mobilizacijo strategij obvladovanja
in podpornega sistema. Krizna intervencija je prirejena trenutnemu problemu, ki je
prehodne narave. Neplodni klienti se uvrščajo v to splošno kategorijo, čeprav je v večini
primerov težka izkušnja neplodnosti le redko prehodna. Neplodni klienti pogosto
izkušajo krizo znotraj krize, še posebej, kadar se morajo soočiti in sprejeti
nepričakovane dogodke, kot so spodleteli poskus oploditve, neugnezditev zarodka,
nedelovanje jajčnikov, izguba nosečnosti, priporočilo zdravnika po prenehanju
zdravljenja neplodnosti. Cilji krizne intervencije so odvisni od narave krize. Na krizo
usmerjene terapevtske strategije in tehnike imajo skupne splošne značilnosti, ki
vključujejo lajšanje klientovih simptomov, vrnitev klienta na raven delovanja pred
nastopom krize, opredelitev dejavnikov tveganja, ki so pripeljali do krize, ter
prepoznavanje in izvajanje sanacijskih ukrepov.
Applegarth (2006, 138) izpostavi, da se strategije obvladovanja kriznih situacij ob
neplodnosti lahko izkažejo tudi za neuspešne. Ob neplodnosti klienti uporabljajo
kombinacije mehanizmov obvladovanja, ki v določenih okoliščinah zaradi mnogih
dejavnikov lahko tudi odpovedo. Dejavniki, ki pospremijo odpoved strategij
obvladovanja, so: problem neplodnosti preplavi klienta ali mu je prevelika neznanka;
klient ne uporabi pravilne tehnike obvladovanja; tehnika obvladovanja je lahko omejena
zaradi duševne ali telesne bolezni; podpora družine in prijateljev, ki služi kot tehnika
obvladovanja, ni na voljo v dani krizni situaciji. Zelo pogosto neplodni klienti
uporabljajo le eno ali dve tehniki obvladovanja, namesto da bi širili svoj repertoar glede
na odzive na povečane pritiske (138).
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e. Psihološko svetovanje ob žalovanju
Crenshaw (1990) razlikuje intervencije glede na to, ali gre za žalovanje zaradi
neplodnosti, izgube nosečnosti, spontanega abortusa ali mrtvorojenega otroka. Vsem
klientom je skupna izguba, terapevtova vloga pa je, da jim to izgubo pomaga sprejeti.
Žalujočemu neplodnemu klientu mora terapevt pomagati priti v stik z izkušnjo bolečine
in žalovanja, ki vselej spremlja izgube. Terapevt je lahko v veliko pomoč s svojo
prisotnostjo ob klientu, ki je izkusil perinatalno smrt, da obeleži to izgubo. Klienti
pogosto potrebujejo pomoč pri iskanju sprejemljivega načina za počastitev in spomin na
umrlega dojenčka. To je posebej pomembno, kadar je prisotna teža krivde v povezavi s
smrtjo in izgubo. Terapevt lahko odigra pomembno vlogo, da lahko žalujoči klient
izpusti to izgubo. Čisto na koncu tega procesa mora žalujoči odstopiti od čustvenega
vložka, ki ga je vložil v to izgubo, da lahko živi dalje. Crenshaw poudari, da je prav to
lahko za klienta najtežje, saj se mora posloviti od svojih sanj, upanj, načrtov, teženj in
pričakovanj, ki jih je vezal na sanjskega otroka. Žalujoči se pogosto dojemajo kot
tragične figure, se jezijo nad življenjem, ki se je grdo poigralo z njihovo usodo, zato
izkušajo osamljenost, se težko vključijo v družbo, težko postanejo aktivni člani družbe
ter težko izpustijo izgubo ljubljenega in vlogo žalujočega (Applegarth 2006, 135–136).
Leon (1996) dodaja, da sta v terapevtskem procesu pomembna tudi terapevtski transfer
in terapevtovo občutenje nelagodja ob temah. Prav tako je pomembno psihološko
spremljanje ob žalovanju tistim klientom, ki so izkusili reproduktivno izgubo. Klienti
pogosto pričajo o tovrstni izgubi kot izredno težki izgubi, ki jo težko nosijo sami in jo
zato želijo z nekom deliti. Zato psihološko spremljanje ob žalovanju predstavlja varno
izhodišče za predelavo izgub.

f. Medicinska družinska terapija
Od sistemskih teorij in terapevtskih praks bi v kategorijo dela z neplodnimi pari lahko
umestili tudi medicinsko družinsko terapijo (Gostečnik 2010b, 138–178; Watkins in
Baldo 2004, 394–402). Ob zdravljenju neplodnosti je vloga terapevta spodbujati
prilagoditev družine na bolezen, spremljati družino, v kateri se zaradi kronične bolezni
pogosto spremenijo družinske vloge, porušita se hierarhija in družinsko ravnovesje.
McDaniel idr. (1992, 1997, 2005) prepoznavajo temeljne vloge terapevta v
psihoedukaciji družine, spodbujanju prilagoditve na bolezen in ukvarjanja s problemi, ki
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jih povzroči bolezen, ki vključujejo nihanje razpoloženja, vzdrževanje socialnih stikov,
intimne odnose in obvladovanje stresnih situacij.

4.2

Osnovne metode psihoterapevtskega dela s parom in zakonska
terapija ob neplodnosti

Terapija parov (tudi zakonska terapija) je znotraj psihoterapevtske prakse, ki beleži
svoje začetke v začetku 19. stoletja, relativno mlada disciplina, ki se je razvijala skoraj
80 let in šele v devetdesetih letih preteklega stoletja doživela svojo potrditev. Erzar in
Kompan Erzar (2010, 224) vzroke pripisujeta raznim dejavnikom, predvsem pa temu,
da terapija parov ni imela svoje teorije odnosov, terapevtskih tehnik in intervenc,
pobrala jih je iz individualnih in sistemskih modelov.
Lambert in Braley (2002) ugotavljata, da na uspeh terapije vplivajo različni dejavniki. V
40 odstotkih nanj vplivajo dejavniki zunaj terapije, v 30 odstotkih skupni terapevtski
dejavniki, med katere sodi tudi odnos med terapevtom in klientom, v 15 odstotkih
določena terapevtska tehnika, v 15 odstotkih pa pozitivno pričakovanje. Mnogi
raziskovalci so si enotni, da je v terapiji prav odnos med terapevtom in klientom
bistvenega pomena za pozitivno spremembo (Erskine in Trautmann 1996; Gostečnik
2004; Scharff in Scharff 1991). Konceptualizacija tega odnosa se je z zgodovino in
razvojem psihoterapije razvijala in spreminjala. Vpliv tega odnosa na klienta se
postavlja v jedro dobre t. i. »terapevtske delavne aliance«, ki je najboljši
napovedovalec uspeha v terapiji.
Scharff in Scharff izpostavita, da terapevtski odnos, odnos terapevt-klient (klient je
lahko tudi par), predstavlja »laboratorij«, v katerem se terapevt seznani z načini, na
katere klient vstopa v interakcije z drugimi, prav tako pa se seznani tudi s težavami pri
navezovanju tega odnosa. Ko je terapevt seznanjen z odnosom, ki ga je zgradil s
klientom, lahko klienta s svojim spoznanjem seznani. Iz tega uvida v odnos »klientterapevt« lahko klient in terapevt preučujeta odnos, iz njega črpata spoznanja in se iz
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njega učita. Klient, v partnerski terapiji je to par, vzpostavlja trenutni odnos s
terapevtom, skozi katerega se zrcali notranja konstelacija objektnih odnosov, ki vznika
iz vseh odnosov. Terapevtova naloga je, da zazna in izkusi trenutne objektne relacije s
tem, da se da na voljo z vsem, kar v terapevtski prostor prinaša, to pa so domišljija,
čutenja, razmišljanja, občutki, uvidi, zaznave …, ki vznikajo med njim in klientom kot
odziv na njegov edinstveni odnos s klientom (191, 81–101).
Za vse relacijske terapevtske modele, ki jih eksplicitno izpostavljata terapevta
integrativne psihoterapije Erskine in Trautmann (1996, 316–328), so značilne tri
splošne procesne značilnosti vsake terapevtske obravnave: povpraševanje, udeleženost
in uglaševanje. V te procesne kategorije lahko umestimo tudi temeljne pojme, s
katerimi operira relacijska zakonska in družinska terapija.

a. Povpraševanje
Vsak terapevtski proces se začne s postavitvijo okvirjev za delo in vstop v terapijo.
Cilj terapije ni v ugotovitvah in interpretacijah, prej v odpiranju in odstiranju prostora, v
katerem klienta skupaj s terapevtom najdeta varnost za procesiranje v terapiji (Scharff
in Scharff 1991, 81–83). Pot samoraziskovanja in zdravljenja se začne s
povpraševanjem (Erskine in Trautmann 1996, 316–328), ki se začne z vstopom v
terapevtski proces. Ob vstopu v terapevtski proces terapevt ni seznanjen z zgodovino
posameznika in para, ki v terapijo prihaja. Terapevt z iskrenim zanimanjem za klienta
vstopa v klientov intrapsihični proces. Proces povpraševanja je pomembnejši od
vsebine, ki se pri tem razkriva, saj se v njem vzpostavlja stik s klientom. Vključuje
terapevtovo odprtost za odkrivanje klientove perspektive, medtem ko klient vzporedno z
njim odkriva svoj občutek za sebe in širi samozavedanje z vsako od terapevtovih
intervencij, ki se odvijajo kot vrednotenje ali vprašanja. Z raziskovanjem doživljanja
sebe se klient postopoma zave trenutnih in preteklih relacijskih potreb, čutenj in vedenj.
Afekti, misli, fantazije, prepričanja, telesne senzacije in napetosti, upanja, spomini, ki
niso bili v stiku z zavedanjem, bodisi zaradi pomanjkanja dialoškosti ali potlačitve in
odcepljenosti, lahko v tem terapevtskem prostoru pridejo v zavest. S povečanim
zavedanjem in brez notranjih obramb, potreb in čutenj, ki so bila do zdaj nenaslovljena
in nerazrešena, se glede na pretekle izkušnje lahko zdaj integrirajo z jazom (316–328).
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b. Terapevtova udeleženost
Terapevtova udeleženost je nujno potrebna za uspešno terapevtovo delo in
predpostavlja terapevtovo pripravljenost, da se ga bodo klientova izpoved in drugi
procesi dotaknili (Erskine idr. 1999, 23). Udeleženost zmanjšuje klientove notranje
procese obrambe in vključuje štiri elemente: priznanje (acknowledgment), v katerem
terapevt priznava klienta v njegovih mislih, občutkih in hotenjih; vrednotenje
(validation), v katerem terapevt priznava pomembnost klientovega intrapsihičnega sveta
doživljanja, misli in ravnanja, ki se skrivajo za določenimi afektivnimi vsebinami;
normalizacijo (normalization), v kateri terapevt da klientu potrditev, da sta njegovo
intrapsihično doživljanje in vedenje normalna posledica njegovih preteklih izkušenj;
prisotnost (presence), s katero terapevt v polnosti vstopa v terapevtski odnos in daje
klientu varnost skozi radovednost, zanimanje, odprtost, ranljivost, asertivnost,
potrpežljivost idr. značilnosti terapevtskega odnosa (Erskine in Trautmann 1996, 316–
328). Skozi vse našteto se terapevt uglašuje s klientovimi afektivnimi vsebinami,
relacijskimi potrebami, razvojno ravnjo delovanja. Z zaznavanjem relacijskih potreb ali
psihološkim izražanjem čutenj lahko terapevt vrednoti klienta in ga vodi, da se počasi
zave ter izrazi potrebe in čutenja ali da ozavesti in prepoznava ta čutenja ali telesne
senzacije skozi spominjanje, ki je pogosto edini spomin, ki je na voljo. V mnogih
primerih neuspelih odnosov posameznikove relacijske potrebe ali čutenja niso bila
priznani, zato je v psihoterapiji nujno, da človek osvoji besednjak in se nauči ubesediti
ta čutenja in svoje potrebe. Prepoznavanje telesnih občutenj, relacijskih potreb in
afektivnih stanj pomaga klientu postaviti lastno izkušnjo doživljanja stvarnosti in sebe.
To vključuje dovzetnega drugega, ki pozna in ubesedi obstoj neverbalnih trenutkov,
mišično napetost, afektivna stanja in fantazije. Erskine in Trautmann postavita za proces
terapije tudi potrebne elemente. Eden od njih je resonanca (resonanca), ki poteka kot
nezavedna

komunikacija

med

klientom

in

terapevtom

ter

je

najbližje

kontratransfernemu procesu v terapiji. V resonanci s klientom terapevt posluša, čuti,
misli in doživlja. Naslednji je razvojna ustreznost (developmental appropriateness)
terapevtovega odziva, ki je sestavni del terapevtskega procesa, kadar gre klient v
regresijo, da se terapevt ustrezno odzove njegovi trenutni stopnji razvoja. Terapevtova
in klientova zavezanost terapevtskemu procesu (committment) mora biti na prvem
mestu, saj s tem oba postavljata zavezo prizadevanjem in trudu za klientovo dobrobit.
Četrti element pa je profesionalizem (professionalism). Terapevt se mora v polnosti
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zavedati svojih omejitev, zato profesionalizem vključuje terapevtovo znanje, vrednote
in spretnosti, ki so klientu v pomoč.

c. Terapevtovo uglaševanje
Terapevtovo uglaševanje (attunement) je dvopartitni proces, ki se začne z empatijo, v
nekaterih segmentih pa empatično držo celo presega. Empatičen terapevtski odnos
pomeni občutljivost do občutenj, potreb in čutenj klienta in vživljanje vanje ter prenos
zavedanja o njegovem stanju na klienta. Empatično uglaševanje je več kot le
razumevanje ali introspekcija, je kinestetično in čustveno doživetje klienta – poznavanje
njegovega ritma, afektov, metaforičnega vživetja, ki se odvija za empatijo in omogoča
recipročen učinek resonančnega terapevtskega odziva. V takem okolju se vzpostavijo
varnost in zaupanje ter prostor za predelavo težkih travmatičnih dogodkov iz
preteklosti. Učinkovito uglaševanje zahteva terapevtovo zavedanje meja med njim in
klientom, prav tako se mora zavedati svojih lastnih omejitev in notranjih procesov.
Uglaševanje je terapevtova zmožnost anticipacije in opazovanja lastnega odzivanja in
vedenja na klienta ter ločitve od svoje izkušnje s poudarkom na zavedanju klientovega
procesa. Komunikacija uglaševanja potrjuje klientove potrebe in čutenja ter postavlja
temelje za popravilo spodletelih preteklih odnosov. Uglaševanje se ne komunicira le s
tem, kar terapevt pove, pač pa tudi z obrazno mimiko, telesnim gibanjem, s katerim
terapevt sporoča klientu, da so njegove potrebe sprejete, pomembne in puščajo vtis na
terapevta. Klient pogosto izkuša uglaševanje, ko se terapevt premika skozi njegove
obrambe pred ozaveščanjem spodletelih odnosov, svojih relacijskih potreb in občutenj.
Uglaševanje omogoča stik z dolgo pozabljenimi deli otroškega ego-stanja.
Erskine in Trautmann (1996, 316–328) prepoznavata več vrst uglaševanja, ki vodijo v
regresijo in predelavo travmatičnih dogodkov iz preteklosti. Med njimi so ritmično
uglaševanje, ki postavlja zložnost terapevtovega povpraševanja in udeleženosti, ki se
najbolj odraža v klientovem procesiranju zunanjih informacij in notranjih čutenj,
občutenj in misli; kognitivno uglaševanje, ki se navezuje na miselne procese klienta,
pri čemer ni toliko pomembno, kaj sporoča, ampak kakšen je proces mišljenja in
razmišljanja; afektivno uglaševanje, ki poteka onkraj empatije, kjer se terapevt na
klientova afektivna stanja pristno odzove z afektom, ga prepozna, priznava in zrcali; in
razvojno uglaševanje, ki je vezano na razvojno fazo, v kateri se je klient v svoji
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pripovedi znašel, terapevt kot pomembni drugi pa naj ga prepozna, sliši, potolaži, odigra
nekakšno psihično starševstvo kot odziv na nezadovoljene relacijske potrebe iz
klientovega otroštva.
Te faze terapevtskega procesa lahko apliciramo na proces relacijske zakonske in
družinske terapije, v katerem je terapevt primarno naravnan v spremembo afektivnih
psihičnih konstruktov, ki predstavljajo obrambne mehanizme posameznika pred
ponovnim stikom z bolečino preteklosti.
Terapevtovo snovanje povezav in pomenov vzajemnih čutenj, ki se postavljajo med
terapevta in klienta v terapevtskem odnosu, vodi klienta k notranjemu preoblikovanju
odnosov iz izvorne družine (Rožič 2004, 85).
Psihološka neravnovesja izhajajo iz neuspešnih odnosov, ko v odnosih s pomembnimi
drugimi osebami vedno znova prihaja do nezadovoljevanja osnovnih relacijskih potreb.
Tudi Gostečnik (2004, 15) poudarja pomen ustvarjanja primernega odnosa med
terapevtom in klientom.

4.3

Specifične metode psihoterapevtskega dela ob neplodnosti

Leon (1996, 341–52) v psihoterapevtskem procesu ob neplodnem klientu prepoznava
klientovo potrebo po čustvenem spremljanju in podpori, ki klienta vodi nazaj v stanje
pred življenjem z neplodnostjo. V procesu neplodnosti je klient neprestano v procesu
sprememb, preoblikovanja razumevanja sebe, lastne vrednosti in samozavesti. V
primežu reproduktivnih izgub klient v psihoterapiji, zavestno in nezavedno, ne išče
kategorične spremembe sebe. V tem nepretrganem procesu spremembe, kar neplodnost
je, si klient želi nazaj življenje, ki ga je živel, preden je nastopila neplodnost,
vzpostavitev dobrega starega počutja in stare identitete. Zato so ti klienti manj dovzetni
za iskanje in razumevanje preteklih konfliktnih odnosov. Ker si klienti želijo ponovno
čutiti cele, je njihov najprimernejši prilagodljiv način terapevtske obravnave.
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Raziskave so pokazale, da se posamezniki/posameznice, ki se zdravijo za neplodnostjo,
le redko odločajo za daljše terapevtske obravnave, večinoma se odločajo za krajše
svetovanje ali krajšo psihoterapijo (Bloom 1992; Koss in Butcher 1986; Pekarik 1990);
ob tem avtorji izpostavijo bistvene tehnične značilnosti in skupne vrednote t. i. »kratkih
terapevtskih obravnav«.

Tehnične značilnosti so:
– vzdrževanje osredotočenja na specifično področje zdravljenja;
– zavedna in zavestna poraba časa;
– omejeni cilji z jasno določenimi izidi;
– poudarek na poseganju v sedanjosti;
– hitra ocena in integracija ocene stanja znotraj zdravljenja;
– stalen pregled napredka in opustitev nekoristnih intervencij;
– pragmatičen način uporabe tehnik, prilagojenih posamezniku;
– terapevtova aktivna soudeleženost v odnosu klient-terapevt.

Skupne vrednote pa so:
– poudarek na pragmatičnem, najmanj invazivnem zdravljenju v primerjavi z
zdravili;
– uvid, da je sprememba v človeku neizbežna;
– poudarek na klientovih prednostih in upoštevanje izraženih pritožb;
– priznanje, da se večina sprememb zgodi zunaj terapije;
– zavezanost, da je klientovo življenje pomembnejše kot terapija;
– stališče, da terapija ni vselej v pomoč, uspešna, učinkovita;
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– prepričanje, da učinek terapije ni večen.

Goldfarb, Rosenthal in Utian (1985) v raziskavi o vplivu psiholoških dejavnikov na delo
z neplodnim parom povežejo tip osebnosti z njegovim predvidenim značilnim odzivom
na neplodnost (Tabela 1).

Tabela 1: Vplivi psiholoških dejavnikov na delo z neplodnim parom, povezani s
tipom osebnosti (Goldfarb, Rosenthal in Utian 1985)
Osebnostna struktura

Odziv in doživljanje neplodnosti

Obsesivna: urejena, sistematična,

Neplodnost doživlja kot kazen in

perfekcionistična, neprilagodljiva

posledico tega, da nima vsega pod
nadzorom

Narcisistična: jezna, neodvisna,

Neplodnost doživlja kot napad na

samozadostna, perfekcionistična

avtonomijo in perfekcijo jaza

Mejnostna: zahtevna, impulzivna,

Neplodnost doživlja kot grožnjo po

nestabilna

zapustitvi

Odvisnostna: trpeča, depresivna,

Neplodnost doživlja kot pričakovano

podrejena

kazen za ničvrednost

Izogibavajoča: oddaljena, nedružabna,

Neplodnost in postopke zdravljenja

nevpletena

doživlja kot nevaren vdor in napad na
zasebnost

Paranoidna: nestalna, sumničava,

Neplodnost doživlja kot razvrednotenje

nagnjena k preobčutljivosti, krivda

in napad, ki prihaja od zunaj in od

drugih

vsepovsod
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Bürger, Tul in Velikonja (1995, 5–18) v raziskavi o osebnostnih lastnostih parov z
zmanjšano plodnostjo ugotavljajo, da osebnostna struktura lahko igra pomembno vlogo
pri uspešnosti zdravljenja neplodnosti. V raziskavi so primerjali tri skupine, pri čemer
so bili v prvo skupino umeščeni pari z zmanjšano plodnostjo, pri katerih med
zdravljenjem z umetno oploditvijo žene z moževim semenom ni bilo organskih ovir za
zanositev, razen morebitnega negativnega postkoitalnega testa ali slabše kakovosti
sperme, pa kljub temu niso uspeli zanositi po več kot štirikratnem ponavljanju postopka.
V drugo skupino so uvrstili pare z zmanjšano plodnostjo, pri katerih med zdravljenjem z
umetno oploditvijo ni bilo organskih ovir za zanositev, razen morebitnega negativnega
postkoitalnega testa ali slabše kakovosti sperme in so zanosili v prvih štirih ciklusih;
Tretja skupina je bila kontrolna, vanjo so bili razvrščeni pari, ki so zanosili brez
kakršnekoli pomoči. Raziskava je pokazala, da pri parih prve skupine prevladuje bolj
shizoidno strukturirana osebnost. Za te pare pomenijo spolnost, nosečnost, porod in
otrok tako čustveno vznemirjenje, da ga izrinejo iz zavesti v podzavest in na telesno
raven delovanja, kar najverjetneje prispeva k ohranjanju psihogene neplodnosti. Pri
parih druge skupine, ki so zanosili s postopkom, pa prevladuje bolj depresivna
osebnostna struktura, zaradi katere imajo verjetno več možnosti, da po zdravljenju
zanosijo.
Pomembnost ugotovitev tovrstnih raziskav je aplikativna tudi za delo zakonskega
terapevta pri obravnavi para ob neplodnosti, saj se intervencije ob anksioznosti
razlikujejo od tistih ob obravnavi simptomov depresije.

V poglavju smo predstavili psihološko podporo ob neplodnosti, ki se izvaja v sklopu
psihoterapevtskih smernic po svetu, v poglavju, ki sledi, pa predstavljamo relacijsko
družinsko paradigmo in terapevtski pristop po relacijski družinski paradigmi v obliki
zakonske terapije para.
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5. RELACIJSKA
RELACIJSKA

DRUŽINSKA
TERAPEVTSKA

PARADIGMA,
PRAKSA

IN

OBRAVNAVA TEME NEPLODNOST

»Relacijska zakonska paradigma temelji na premisi, da partnerja drug v drugem
prebujata najmočnejše vzgibe privlačnosti in strastna čustva ljubezni, pa tudi
najstrašnejše nočne more, ki sta jih že nekoč doživljala v svojih izvirnih družinah, in
sicer z nezavednim namenom, da bi se tokrat ta primarna drama razrešila in dobila
pozitivnejše oblike.« (Gostečnik 2007, 13)

Psihoterapija po relacijskem družinskem pristopu, ki jo je zasnoval Christian Gostečnik,
je relativno mlada terapevtska smer, ki predstavlja od začetka 21. stoletja v Sloveniji
vedno bolj množično izvajan model psihoterapevtske obravnave posameznikov,
posameznic, parov in družin. V tem poglavju predstavljamo teoretično in konceptualno
podlago relacijske zakonske in družinske terapije, njene temeljne pojme, ki dajejo okvir
za

razumevanje

dimenzij

relacijskega

raziskovanja

izkušnje

neplodnosti

v

psihoterapevtskem procesu med terapevtom in klientom, ter aplikacijo za raziskovanje
sprememb v terapiji pri delu s pari z diagnozo neplodnosti. Najprej predstavimo
teoretični okvir relacijske družinske paradigme in terapije ter temeljne pojme, s katerimi
razpolaga terapevt pri obravnavi posameznikov, parov in družin v procesu relacijske
zakonske in družinske terapije, nato to apliciramo na delo s pari, ki na obravnavo
pridejo zaradi problemov plodnosti, neprostovoljnega življenja brez otrok – neplodnosti.
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5.1

Relacijska paradigma

Teoretiki najpomembnejši paradigmatski premik v polju sodobne psihoanalize
pripisujejo vpeljavi relacijske paradigme, pri kateri je osnovna enota opazovanja
človekove psihične strukture relacija oziroma odnos (Kompan Erzar 2001, 119).
Psihologija se je pri pojmovanju osebe dolgo lovila med naravo in vzgojo, vrojenim in
pridobljenim, kjer za pojem osebe kot transcendentne in radikalno dialoške dimenzije
človeka ni bilo mesta (119). Osnove relacijske paradigme zasledimo že v začetku 20.
stoletja v teoretičnem in praktičnem delu psihiatra in psihoanalitika Sándorja Ferenczija
(1909), ki je v terapevtskem delu prvi prepoznal in izpostavil pomembnost vzajemnosti
med klientom in terapevtom, ki v terapevtskem procesu vzajemno skrbita drug za
drugega in sodelujeta v interakciji ter na nezavednem skušata drug drugega pozdraviti
in z empatijo vstopati v ta odnos (Berzoff, Flanagan in Hertz 2011, 223). Ta nova
terapevtova vloga je zasedla mesto, kjer je bila v Freudovi psihoanalitični praksi
nevtralna drža oz. odsotnost odnosa. Za razliko od drugih psihoterapevtskih šol, ki so v
ospredje postavljale izključno klienta in s tem odsotnost odnosa, je Ferenczi v temelju
vzajemnosti videl dvoje: terapevtovo in klientovo željo po ozdravitvi oz. spremembi ter
neuspehe na poti k ozdravitvi (224). Čista objektivnost terapevta, ki so jo zagovarjale
predvsem freudovske in postfreudovske psihoterapevtske šole, oddalji terapevta od
klienta, s tem pa ga oddalji tudi od njegove travmatične izkušnje. Ferenczija je
zanimalo, kako prav ta travmatična izkušnja odigrava relacijsko povezanost med
klientom in terapevtom ter kako lahko terapevt telesno začuti vsebine, ki se klientu
prenašajo na nezavednem (225). Po tej teoriji morata oba, terapevt in klient, iti skupaj
čez klientovo travmatično izkušnjo ter se z njo soočiti na edinstven in iskren način.
Pomen terapevtskega odnosa in terapevtove vloge v terapiji postavljajo v ospredje vse
relacijske teorije, prav tako je ta odnos ključen za razumevanje relacijske družinske
paradigme ter prakse relacijske zakonske in družinske terapije ter za aplikacijo tega
modela pri delu s klienti, ki se soočajo s problemi plodnosti, diagnozo neplodnosti in
neprostovoljnim življenjem brez otrok.
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5.2

Relacijska družinska paradigma, terapevtska praksa in
neplodnost

Relacijska družinska paradigma je sistemsko relacijski model, ki relacijske teorije,
interpersonalno psihoanalizo, teorijo objektnih odnosov in psihologijo jaza integrira s
pojmi sistemske teorije (Rožič 2004, 85). V njej je posameznik vedno razumljen v
sistemski konfiguraciji, kot del večjega sistema, iz katerega prihaja (Gostečnik 2002,
2004, 2007, 2010ab, 2012). Relacijska družinska paradigma preko radikalnega
razumevanja vzajemnosti in presežnosti omogoči preseganje dualizmov, s tem
pristopom pa odpre novo področje znanstvenega raziskovanja relacijske matrice
(Kompan Erzar 2006, 27). Relacijski družinski pogled na človeka temelji na relacijski
znanstveni paradigmi, ki odpira prostor raziskovanju odnosov kot edinemu temelju, ki
omogoča dostop do človeške narave (28).
Relacijska družinska terapija (RDT) obravnava primarne konstitutivne afektivne
odnose, iz katerih je sestavljena psihična struktura posameznika, partnerjev in družine,
zaradi česar jih vedno znova iščejo in na novo poustvarjajo (Gostečnik 2004, 2006,
2007, 2010ab, 2012). V to polje raziskovanja smo postavili izkušnjo neplodnosti, ki jo
razumemo kot izredne okoliščine v življenju para, ob katerih se odvijajo afektivni
odnosi. Afektivni odnosi in nanje vezane mentalne vsebine se ohranjajo na osnovnih
relacijskih mehanizmih projekcijsko-introjekcijske identifikacije in kompulzivnega
ponavljanja (Gostečnik 2010b, 315). Podsistemi in hierarhija sta dva koncepta, ki ju
relacijska družinska in zakonska terapija upošteva znotraj vseh treh naštetih relacijskih
modelov (interpersonalne psihoanalize (Sullivan 1972), objekt-relacijske teorije
(Fairbairn 1958, Ferenczi 1909) in psihologije jaza (Kohut 1984, Winnicott 1988)
(Gostečnik 2007, 51–72). Vsaka od teh treh teorij se na svoj način osredotoča na
določen podsistem, pri čemer upošteva hierarhično ureditev posameznikove psihične
strukture, ki je organizirana in skonstruirana sistemsko, interpersonalno in intrapsihično;
pri tem je terapevtova vloga, da skupaj s klientom na vseh treh ravneh odkriva temeljni
afekt in afektivni psihični konstrukt (Gostečnik 2004a, 15). Posameznikova psihična
struktura ima tri dimenzije: jaz, jaz-ti in psihični afektivni prostor med jaz in ti (Mitchell
1988), ki jim Gostečnik dodaja še četrto, ki se odvija znotraj sistema, saj samo znotraj
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relacijske matrice lahko mislimo jaz, objekt, o njuni dinamiki pa lahko govorimo samo,
če predpostavimo njun afektivni psihični prostor, kjer sta v interakciji, v okviru sistema
(15). Gre za psihične vsebine oz. reprezentacije jaza in drugega ter afekta med jaz-om in
ti-jem, ki so bile vzpostavljene že v zelo zgodnji mladosti (Gostečnik 2007, 13). Nobene
od omenjenih dimenzij jaz in ti ne moremo obravnavati, ne da bi predpostavili afektivni
psihični prostor, v katerem sta jaz in ti v relaciji jaz-ti povezana v okviru sistema. Ta
relacijska povezanost jaz-ti znotraj sistema predstavlja četrto dimenzijo, ki jo v
konfiguracijo relacij z drugimi na intrapsihični, intrapersonalni in sistemski ravni
odnosov vnaša model relacijske družinske paradigme in prakse. Ta četrta relacijska
dimenzija je sistem, skozi katerega se na poseben način artikulirajo vsi odnosi. Vse štiri
dimenzije (jaz, ti, jaz-ti in jaz-ti-sistem relacij) se medsebojno prepletajo. Pri tem gre za
kompleksen sistem relacij in afekta, ki ga ustvarja celoten sistem s svojimi, za vsakega
posameznika specifičnimi vzorci odnosov (Gostečnik 2004, 16) in so bile v otroštvu
posameznika ustvarjene na podlagi odnosa s pomembnimi drugimi (Gostečnik 2007,
13).
Pri delu z neplodnostjo so tematike vezane na izkušnjo notranjega psihičnega
doživljanja (lastne identitete, predstave o sebi, o svetu, sebe v partnerskem odnosu),
partnerskega odnosa, odnosa z bližnjimi (družino, prijatelji), odnosa z medicinskim
osebjem ob načrtovanju zdravljenja in izvedbi ter na doživljanje in prilagoditve na stres
zaradi neplodnosti (ki zajemajo partnerski odnos, stres, vezan na spolnost, stres, vezan
na družbene situacije, stres zaradi želja, vizije, razočaranj in pričakovanj), priložnosti za
raziskovanje notranjega psihičnega sveta posameznika, intrapersonalnega odnosa
partnerskega odnosa ter sistemskega odkrivanja strukture in sistema, iz katerega
partnerja prihajata in kreira njuno realnost. Ravno ta naravnanost k odkrivanju
relacijske matrice kaže, da ponavljajoči vzorci odnosov v človekovem doživljanju
(kamor štejejo tudi doživetja iz zgodnje mladosti in temeljni afekti, ki se pri tem
ustvarjajo) izhajajo iz temeljne potrebe po ohranitvi, kontinuiteti, povezanosti,
pripadnosti osebnemu svetu odnosov, sistemu. Prav te vsebine ustvarjajo domačnost,
zato se v njih vztraja, četudi je lahko v njih neprijetno, boleče, celo travmatično
(Gostečnik 2010b, 315).
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5.2.1 Temeljni pojmi relacijske družinske terapije in neplodnost

Temeljni pojmi. Mnoge smernice smo že nakazali v poglavju, v katerem predstavljamo
relacijsko družinsko paradigmo, vendar pa zaradi analize dela raziskovanja velja
izpostaviti tiste temeljne pojme (afektivni psihični konstrukt, temeljni afekt, regulacija
in disregulacija temeljnega afekta, mehanizem projekcijske in introjekcijske
identifikacije, kompulzivno ponavljanje, transfer in kontratransfer, transformativno v
terapiji), s katerimi razpolaga relacijski zakonski in družinski terapevt pri svojem delu,
tudi pri terapevtski obravnavi z neplodnim parom. Pri relacijski družinski terapiji gre za
primarne konstitutivne afektivne odnose, iz katerih je sestavljena psihična struktura
posameznika, partnerjev in družine, zaradi česar jih vedno znova iščejo in na novo
poustvarjajo (Gostečnik 2004, 2006, 2007, 2010ab, 2012).
Terapija po relacijskem družinskem pristopu je primerna za obravnavo posameznikov,
posameznic, parov in družin, pri čemer v vseh situacijah deluje v skladu s temeljnimi
postavkami relacijskega družinskega pristopa, ki se odvija v raziskovanju afektivnega
psihičnega

konstrukta

in

predelavi

temeljnega

afekta

med

intrapsihičnim,

intrapersonalnim in sistemskim. Upoštevati pa je treba dejstvo, da so pravila za delo s
klientom, ki je lahko posameznik, par ali družina, v strukturi drugačna, pri čemer mora
biti terapevt posebej poučen o specifiki obravnave vsakega od treh vrst klientov. Pri
obravnavi problemov plodnosti/neplodnosti je klient obravnave par (terapevt dela z
dvema posameznikoma in njunim partnerskim odnosom). Četudi se v naravi dela glede
na vrsto klienta potek obravnave razlikuje, je skupno vodilo relacijskega družinskega
pristopa v poznavanju temeljnih pojmov, ki služijo terapevtu kot orodje za raziskovanje
relacij na intrapsihični, intrapersonalni in sistemski ravni in za odpiranje raziskovalnega
prostora za predelavo in regulacijo temeljnih afektivnih psihičnih vsebin.

Egopsihološka perspektiva, ki se veže na intrapsihično raven doživljanja, je obogatila
psihoanalitično teorijo in prakso s poudarjanjem pomena empatičnega odnosa, ki je
ključen za spremembo v psihoterapiji. Ta je pomembna za stimulacijo na intrapsihični
ravni, kjer terapevt dela s transferjem, zato da bi zaključil prekinjen razvojni proces, v
katerem klient dobi priznanje, pohvalo, potrditev, odziv skozi zrcaljenje in posnemanje.
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Psihologija jaza za povod v patologijo ne vidi gonov in njihovega razvoja, pač pa
ranljivi in krhki jaz – self, ki potrebuje jaz-objekt (selfobjekt). Selfobjekt deluje kot
podaljšek subjekta, je posebna funkcija objekta, ki mu preko idealiziranega zrcaljenja
nudi potrditev in okrepitev lastnih psihičnih sposobnosti.

a. Temeljni afekt (TA) in afektivni psihični konstrukt (APK) v relacijski
družinski terapiji
Gonilni sili vsakega sistema, tako funkcionalnega kot nefunkcionalnega, sta temeljni
afekt in afektivni psihični konstrukt (Gostečnik 2010b, 320–322). Afektivni psihični
konstrukt je kompleksen obrambni mehanizem, ki zaščiti osnovno psihično strukturo
jaza, objekta in afekta skupaj z organskimi komponentami, z vlogo ščitenja
posameznika pred nadaljnjo ranjenostjo in soočenjem z afektom, s katerim se je
posameznik povezal v svojih zgodnjih odnosih (Gostečnik 2004, 17). Temeljni afekt
(TA) oziroma afektivni psihični konstrukt (APK) je vrisan na sistemski ravni in
vzdržuje celoten družinski sistem v njegovi nefunkcionalnosti (Gostečnik 2010b, 319–
320). Afektivni psihični konstrukt (APK) zajema vedenjsko, kognitivno, čustveno in
organsko konfiguracijo in je v svoji naravi prikrit. Vse naštete konfiguracije so
utemeljene na temeljnem afektu, ki se je zgradil na zgodnjih izkušnjah temeljnih
odnosov s pomembnimi drugimi v primarni družini. Pri nefunkcionalnih sistemih se
regulacija afekta skozi zapletenost odnosov, disfuncionalnost, družinsko simptomatiko
jasneje kaže kot pri funkcionalnih družinskih sistemih. Posameznik vstopa z njima v vse
odnose, v katerih ponovno podoživlja stare afektivne odnose iz primarne družine. Za
regulacije afektov postane temeljni afekt ključni del afektivnega regulativnega sistema
(319–320). Nanj so močno vplivala tudi za človeka težka, travmatična obdobja ali
dogodki iz zgodnjega otroštva. Afektivni psihični konstrukt predstavlja najmočnejšo
vez in zavezanost s primarnimi odnosi, travmatiziranostjo in psihično, mentalno,
fizično, čustveno ali spolno zlorabo, tudi zanemarjenostjo. V njem so vsebovani vsi
obrambni mehanizmi, ki ščitijo človeka, da ne bi prišel v ponovni stik s temi čutenji,
hkrati pa prav on vzdržuje stanje, v katerem je in zaradi katerega se ne zgodi
sprememba (Kreš 2016, 77–78).
Obrambni mehanizmi, kot so odcepitev, disociacija, zanikanje, racionalizacija in drugi,
ščitijo in preprečujejo, da bi se oseba soočila s svojimi najglobljimi psihičnimi zapleti
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(Gostečnik 2010b, 317–318). Delo s temeljnim afektom pri terapiji parov z diagnozo
neplodnosti je dobrodošlo, saj se le tako lahko ob razkrivanju temeljnih čutenj postavijo
novi temelji odnosa, ki pomagajo, da se v navidezno varnem odnosu izrazijo čutenja
osamljenosti, negotovosti, zavrženosti, sramu in druga čutenja. V terapevtskem prostoru
je zato nujno postaviti varne temelje, na katerih se lahko partnerja ob stiski neplodnosti
in stiskah, ki jih številne izgube ob neplodnosti nosijo, razkrijeta in tudi tvegata
zavrnitev drugega.
Čeprav je afektivni psihični konstrukt v svoji naravi prikrit, lahko delamo v terapevtski
obravnavi s simptomatiko in simptomi, ki plastično odslikavajo v vsakdanjem življenju
nerazrešeni notranji zaplet, ki se je v osnovi zgodil zaradi obrambnih mehanizmov, ki so
človeka zaščitile pred premočnimi vplivi, ki jih ni bil sposoben zdržati in regulirati.
Simptomi so kakor nekakšen kompromis, neskončen poskus samoregulacije in drugih
obrambnih mehanizmov, da se posamezniku ne bi bilo treba soočiti s svojimi
najglobljimi afektivnimi stanji in tako tvegati izgubo predstave o sebi in svetu, o
zavrženosti. Afektivni psihični konstrukt sodi med obrambne mehanizme, ki pomagajo
preživeti ob tistem, česar ne želimo videti, vedeti, čutiti ali početi, pri čemer so
posledice izkrivljena predstava, mišljenje, čutenje zaradi neobvladljivega čustvenega
stanja.
Prav ta naravnanost vodi relacijskega družinskega terapevta v terapevtskem odnosu, da
skupaj s klientom ob neplodnosti odkriva nerazrešene notranje konflikte, iz katerih
globine se človek lahko na novo sreča, prepozna, spremeni, začne pot preobrazbe.
Simptomi so kompromisi, ki se v vsakdanjem življenju lahko izražajo v obliki
nesposobnosti za funkcionalne odrasle odnose (kamor sodijo socialni odnosi) ali v
odvisnostih (od odnosov, spolnosti, drog), fobijah, psihosomatskih obolenjih,
ponavljanju zlorab v odnosih, zakonskih konfliktih, nesočutnem starševstvu. Pri
simptomatiki je mogoče zaslediti temeljni afekt sramu, žalosti, jeze, besa, gnusa in
drugih čutenj, ki ne izvirajo iz te konkretne situacije, na kateri so bili poustvarjeni in
odigrani. V ta konkreten odnos in konkretno situacijo tukaj in zdaj je poustvarjen iz
tistih zgodnjih nerazrešenih odnosov, iz katerih se simptom odvija in poustvarja
nerazrešeni afektivni psihični konstrukt. V terapevtski delavni aliansi terapevt
relacijskega družinskega pristopa najprej išče vzvode simptomatike na družinski
sistemski ravni, nato sledi afektu in išče razrešitve v globljih ravneh sistema ter skuša
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priti do afekta na interpersonalni in intrapsihični ravni posameznih članov sistema
(Gostečnik 2004, 20). Pri svojem delu pogosto uporablja genograme, kar je praksa
sistemskih terapij. Na podlagi temeljnega afekta afektivnega psihičnega konstrukta
posameznik razvije v svojih odnosih specifične dinamike, ki se ne odigravajo samo na
zavedni ravni, temveč tudi in predvsem na ravni obrambnih mehanizmov, ki v njegovih
odnosih povzročajo neprenosljive afekte in jih na silovit način regulirajo ali prekrivajo.
Terapevt se mora v ta »emocionalni ples« vključiti zelo aktivno in uporabiti moč
kontratransferja (Maroda 2004, 66–96). Do tega pride z naslavljanjem čutenj,
postavljanjem jasnih meja, moderacijo odnosov, pomirjanjem situacije (Gostečnik 2013,
338–339; Maroda 2004, 175).

b. Regulacija – disregulacija temeljnega afekta v relacijski družinski terapiji
Temeljni afekt v luči relacije družinske terapije predstavlja najgloblje psihične vsebine,
ki

vzdržujejo

celoten

družinski

sistem,

tudi

zakonski

odnos,

v

njegovi

nefunkcionalnosti. Temeljni afekti so prvenstveno na sistemski ravni, kamor so ti afekti
vrisani, razkrivajo pa se skozi intrapsihični svet posameznika v družini. Afekt
razumemo kot temeljno organizacijsko silo v socialnih interakcijah. Tako v partnerskem
odnosu afekt opravlja vlogo mehanizma, preko katerega posameznik sporoča svojo
željo po zbliževanju ali odmiku od drugega. Prav tako z afektom posameznik sporoča,
kadar želi, da se mu drugi približa ali se umakne (Gostečnik 2001, 127). V konceptu
relacijske zakonske in družinske paradigme igrata v vseh odnosih, tako mati-otrok,
partner-partner, terapevt-klient oz. partnerja na terapiji-terapevt, osrednjo vlogo prav
regulacija in disregulacija temeljnega afekta (Gostečnik 2007, 28).

c. Mehanizem projekcijske in introjekcijske identifikacije v relacijski družinski
terapiji
Mehanizem projekcijske identifikacije je eden od obrambnih mehanizmov in ima
osnovni namen, da ščiti pred tistim, čemur še nismo čustveno, mentalno dorasli. Preko
mehanizma projekcijsko-introjekcijske identifikacije se vzorci afektivnih psihičnih
konstruktov prenesejo na drugega človeka, ob katerem se v odnosu z novim človekom
spet lahko ponovijo. Če afektivni psihični konstrukt ostane nenaslovljen, zavira zdravo
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komunikacijo in možno spremembo (Gostečnik 2010b, 317–318). Projekcijsko in
introjekcijsko identifikacijo je utemeljila Melanie Klein (1952), ko je preučevala, kako
materina skrb vpliva na otrokovo zavedanje ter s tem na njegove projekcije in
izkrivljanja, ki se odvijajo tako na otrokovi intrapsihični kakor tudi na interpersonalni
ravni. Kleinova govori o moči projekcijske identifikacije (PI), s katero se otrok
prepoznava v drugem (najprej v mami, potem v drugih), kaj čuti, vendar ne more
povedati. Ogden je projekcijsko identifikacijo definiral kot intrapsihični in
interpersonalni pojav, pri katerem oseba v svojih mislih doživlja neki vidik jaza v
objektu in ta vidik skuša nadzirati tako, da ga projicira v objekt (intrapsihično), ko gre
za interpersonalni pojav, pa mora proces vključevati še drugo osebo (317–318).
Pošiljatelj se do naslovnika obnaša tako, da v njem zbudi določena čustva, naslovnik te
projekcije pa ugotovi, da se vede na zanj neobičajen način ali pa se v njem zbudijo
nezaželena ali anksioznost zbujajoča čustva. Prek introjekcijske identifikacije, ki je
temeljni mehanizem projekcijske identifikacije, pa lahko naslovnik sprejme vsebine in
čustva, ki mu jih pripisuje druga oseba, ter jih tudi procesira in ohrani. Če teh vsebin ne
sprejme, do tega procesa ne pride. Po navadi ta proces poteka nezavedno in se naslovnik
te dinamike v trenutku, ko projekcijo sprejema, ne zaveda (Kreš 2016, 79).
Prva, ki sta predstavila integrativni procesu introjekcijske in projekcijske identifikacije
v družinski terapiji, sta bila zakonca Scharff. V skladu z njunimi spoznanji na tem
procesu introjekcijske in projekcijske identifikacije temeljijo družinski sistem,
družinske vloge, otrokova osebnost pa se prilagodi značilnostim vsakega od staršev
posebej in značilnostim njunega odnosa.
Prav tako je identificirani pacient tisti, ki pomaga vzdrževati simptomatične družinske
odnose in s tem iskati oziroma vzdrževati družinsko homeostazo (Scharff in Scharff
1987 v Gostečnik 1997, 217–218). Tudi v relacijski družinski terapiji se predpostavlja,
da so prvi odnosi s pomembnimi drugimi, predvsem odnos med materjo in otrokom,
bistveni dejavniki, ki vplivajo na razvoj posameznikove psihične strukture (Repič 2008,
116). Mehanizem, s pomočjo katerega posameznik odcepi boleče dele svoje psihične
strukture in jih prenese na drugega, je mehanizem projekcijske identifikacije (Gostečnik
1997, 220). Po nekaterih avtorjih poznamo tudi pozitivno projekcijsko identifikacijo, ki
naj bi vzdrževala zdravje, srečo in veselje. Pozitivna projekcijska identifikacija
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predstavljala temeljni mehanizem vzgoje, prenosa vrednot, tradicije, verske in narodne
zavesti (218–219).
Zato lahko mehanizem projekcije identifikacije razumemo tudi kot temeljni mehanizem
odigravanja med zakoncema ob neplodnosti. Razumemo ga v situacijah, ob katerih
posameznik odcepi boleče dele svoje psihične strukture, ki se veže na krivdo, bolečino,
neizžalovane izgube, sram, jezo, zavrnitev, žalovanje ob neplodnosti. Prav tako se ta
mehanizem prebuja v družbenih situacijah, ob katerih se meri raven stresa zaradi
neplodnosti, vezanega na družbeno življenje. Pri tem mislimo na situacije, ki so vezane
na rojstvo, pričakovanje otroka, nosečnost med prijateljicami/prijatelji in v širši družini
idr. Ob tem neplodni pari izkušajo notranje stiske in napetosti, ki se v vsakodnevnih
situacijah prebujajo tako na intrapsihični kot na intrapersonalni ravni, kjer gre za
izkrivljene predstave o sebi in drugih. Prav tako se to odigrava v neplodnem paru, kjer
si vsak partner projicira vsebine in čustva, ki mu jih pripisuje drug partner, ter jih tudi
procesira in ohrani.
Projekcijske identifikacije so relacijske poti izmenjave informacij, ker so nezavedne,
hkrati pa oblikujejo odnos med terapevtom in klientom. Podobno temu lahko terapevt
pri obravnavi neplodnosti v odnosu s klientom skozi projekcijsko identifikacijo občuti
ljubezen, sovraštvo, naklonjenost, žalost, vznemirjenost in druga čutenja. V takem
terapevtskem odnosu se nemalokrat zgodi, da terapevt v nezavednem pride v stik s
klientovim intrapsihičnim svetom, kjer so še neizgovorjene misli in neidentificirana
čutenja, pri čemer se bo terapevt pogosto odzval ali odigral tako, da bo naslovil svoja
občutenja in misli, ki jih še ne more umestiti in poimenovati.
V terapiji po relacijskem družinskem pristopu je terapevt odprt za čutenja in delo z
njimi, tako jih aktivno uporablja pri svojem deli, naslavlja, poimenuje, pomaga zanje
iskati besede, ob klientu odkriva njihov pomen in s tem pomaga, da se jih klient tudi
sam zave, jih odkriva, prepoznava in poimenuje. Ob neplodnosti so vstopi za delo s temi
intrapsihičnimi in intrapersonalnimi vsebinami pogosto vezani na vidne in nevidne
izgube ob neplodnosti, ki so lahko izhodišče, s katerega klient in terapevt sooblikujeta
pomen in vsebine, zasnovane na skupnih občutenjih. V takšnem soustvarjenem
terapevtskem procesu, ko klient in terapevt skupaj naslavljata nenaslovljeno, pomen in
razumevanje dobijo klientova zamolčana čutenja in misli, o katerih je mogoče govoriti,
o njih razmišljati in jih posledično tudi predelati.
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d. Kompulzivno ponavljanje v relacijski družinski terapiji
Osrednji motiv relacijske matrike je v kompulzivnem ponavljanju relacijskih vezi, ki
teži k poustvarjanju poznanih vzdušij in odnosov iz zgodnjih odnosov. Kompulzivno
ponavljanje je prisilno ponavljanje osnovnih modelov medosebne komunikacije na
čustveni, miselni, vedenjski ravni intrapsihičnih in intrapersonalnih odnosov. Je kot
nekakšna notranja nuja, ki nas vselej vodi k ponavljanju podobnih čustvenih vzdušij.
Ker v zavest niso shranjene integrirano, jih oseba ne zmore postaviti v kontekst in jih
osmisliti, zaradi česar jih kompulzivno ponavlja. Kompulzivno ponavljanje je torej
instinktivni gon, ki telo žene k ponavljanju nezavednih vsebin z namenom, da bodo
nerazrešene vsebine postale obvladljive (Price 2007, 344). Mehanizem kompulzivnega
ponavljanja se povezuje s projekcijsko-introjekcijsko identifikacijo in afektivnim
psihičnim konstruktom. Kompulzivno ponavljanje utrjuje psiho-biološke vsebine, ki so
bile na začetku lastne pošiljatelju in jih je na temelju projekcijske identifikacije in
osnovne privlačnosti vsilil naslovniku. Ponavljajoče vsebine so žal skoraj vedno
samouničujoče (Chu 1991, 330). Samouničujoče vedenje se kaže predvsem v
nefunkcionalnem čustvenem procesiranju in vedenju, s katerima se travma vedno znova
oživlja tukaj in sedaj in ne zmore biti razrešena. Za travmirane ljudi je ponavljanje
pretekle travme preko različnih simptomov vedno prisila. Prav zato se v novih odnosih
ali situacijah ponavljajo iste stvari, ki imajo svoj izvor v izvirni travmi (Repič 2008,
123).
Nekoliko lahko kompulzivno ponavljanje povežemo tudi s stanjem, ki se pojavi ob
mnogokratnih neuspešnih ponovitvah OBMP pri ženskah, ki neumorno in brez
prekinitev vztrajajo pri nadaljevanju zdravljenja in se odločajo za vedno nove postopke.
Kakor da so ujetnice kompulzivnega ponavljanja dogodka, ob katerem vselej znova ne
vedo, kakšen bo izid, ob čemer pa upajo na drugačen izid in razrešitev.
Tudi v partnerskem odnosu ob neplodnosti vsak od partnerjev v odnos prinese določene
intrapsihične vsebine, ob katerih na podlagi valentnosti lahko partnerja postaneta
odlagališče za odcepljene vidike in občutja sebe v drugem (Gostečnik 2011, 71) ter jih
preko mehanizma kompulzivnega ponavljanja drug v drugem utrjujeta.
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e. Transfer in kontratransfer v relacijski družinski terapiji
Zadnjih trideset let se v psihoterapiji posveča vedno večja pozornost dinamiki
kontratransferja in transferja. Dinamiko projekcijsko-introjekcijske identifikacije, v
kateri pošiljatelj projicira oziroma pripiše tistemu, v katerega projicira odcepljene in
zanikane notranje vidike sebe ter ga s kompulzivnim ponavljanjem teh vsebin prisili, da
se z njimi identificira, klasična psihoanaliza poimenuje kontratransfer in transfer.
Kontratransfer se navezuje na terapevtove misli, čutenja, fantazije in na nezaveden
odziv na klienta; transfer pa se navezuje na klientove misli, čutenja, fantazije in
nezavedne odzive na terapevta (Berzoff 2011, 225). Transfer in kontratransfer sta
procesa, utemeljena na nagonskih mehanizmih, ki ne vključujejo odnosa, zato se znotraj
relacijske družinske paradigme in terapevtske prakse uporablja najpogosteje
označevalec projekcijsko-introjekcijska identifikacija, utemeljen na temeljnem afektu.
Poleg prisile je bistveni del projekcijske identifikacije tudi introjekcijska identifikacija,
s katero posameznik vidike drugega ponotranji in privzame kot del svojega jaza ter jih s
kompulzivnim ponavljanjem utrdi v svoji osebnosti (Racker 1968, 1982).
McDougall (1986) je videl kontratransfer kot bistvo za razumevanje klientovega sveta,
saj klienti mnogokrat še ne morejo govoriti o travmi ali o res bolečih čutenjih drugače,
kakor da gredo preko terapevta, ki jih izkuša. To pa pomeni, da mora biti terapevt
ranljiv in odprt ter hkrati pripravljen, da je neveden in nepoučen, nezainteresiran in da
večino časa vztraja v polju »ne-vedenja«, kaj se zares dogaja. Rekli bi lahko, da je to
podobno izkustvenemu svetu otroka, ki svojih izkušenj še ne more simbolizirati preko
jezika. Terapevt mora biti pripravljen pomagati ubesediti tisto, česar klient še ne more.
Kadar terapevt v terapiji izkuša dolgčas, razdražljivost, jezo in druga čutenja temeljnega
afekta, mora vedeti, da so vse to lahko klientova komunikacijska orodja, ki morajo biti
izpostavljena v njunem odnosu in ubesedena. Seveda so to lahko terapevtova čutenja ob
klientu, ki jih uporabi za izkušnjo tega, kar klient občuti, in preko njih vstopa globlje v
terapevtski odnos. Terapevtova naloga je tako neprestano vzpostavljati prostor, v
katerem se terapevt in klient lahko zavedata, kakšno vzdušje in katera čutenja sta
soustvarila v terapevtskem prostoru, v katerega je klient lahko prenesel svoj notranji
konflikt separacije, želje in odvisnosti ter prepoznavanja. V relacijski družinski terapiji
je naloga terapevta poskrbeti, da se oba s klientom bolj zavedata, kakšen je prostor,
tretji prostor, ki ga soustvarjata. V relacijskem razumevanju se med terapevtom in
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klientom odvija nekaj, kar še ni povsem ozaveščeno niti nobeden od njiju še ne razume
ali pozna v celosti. Tako je delo med terapevtom in klientom v tem, da skozi čas v tem
tretjem soustvarjenem prostoru skupaj poiščeta ta pomen (Berzoff 2011, 225–229).
Objektno relacijski teoretiki opisujejo transfer kot pacientov poskus oživitve temeljnih
potreb po objektih, ki niso bile zadovoljene v procesu razvoja. Kohut (1971) je
razločeval dva tipa transferja – prvi temelji na instinktivnih gonih in drugi predstavlja
nezadovoljene zgodnje razvojne potrebe, kot so dobiti priznanje, pohvalo, potrditev,
odziv – zrcaljenje in posnemanje. Cilj terapevta je delo s transferjem z namenom
zaključiti prekinjen – zaustavljen razvojni proces.
Ornstein (1989) je zastopala stališče, da vsebuje transfer veliko elementov iz preteklosti,
ampak ne vsebuje le arhaičnih odzivov, temveč tudi odziv tukaj in zdaj – v skladu z
dano situacijo na vedenje terapevta. Tudi Baker (1982) je mnenja, da vsebuje transfer
tako elemente realnega odnosa med pacientom in terapevtom kot tudi bolj iracionalne
komponente, projicirane in ekstrenalizirane iz pacientove zgodovine. Greenson (1967)
je opisoval dva odnosa, ki ju ne gre zamenjevati s transferjem, in sicer delovno alianso
in realen odnos – oba sta nearhaična in vključujeta pacientov razumni ego.
Na transfer lahko gledamo kot sredstvo, s katerim pacient demonstrira svojo preteklost,
razvojne potrebe, ki so bile zatrte, in obrambe, ki so bile aktivirane zaradi
kompenzacije, odpor do polnega spominjanja, in paradoksalno, kot nezavedno
uprizoritev otroških izkušenj, izraz intrapsihičnega konflikta in želje, da doseže
intimnost v odnosih, izraz univerzalne psihološke težnje po organizaciji izkušenj in
oblikovanja smisla.
Transfer nam odpira pomembno zgodbo o odnosih iz preteklosti – kakšne odnose je
imel klient z njemu pomembnimi drugimi. V svoji naravnanosti lahko klient pričakuje
ponovitev odnosov, s čimer na nezavednem pričakuje od druge osebe, da se bo odzvala
tako, kot je bil vajen. V svoji naravnanosti lahko klient preko transferja, čeprav
pričakuje, da se bo ponovila ista negativna stvar v odnosu, kljub temu upa, da bo tokrat
nekaj drugače, da bo prišlo do reparacije. Transfer pomeni osmišljanje odnosa in
nastane zaradi težnje po organizaciji, strukturi, smislu.
Po klasični psihoanalizi kontratransfer predstavlja nepredelane vsebine terapevta (slepa
pega pri terapevtu), ki negativno vpliva na terapijo. Sodobna razlaga pa označuje za
84

kontratransfer katerokoli emocionalni odziv terapevta na klienta. To so lahko
nepredelane vsebine terapevta ali čutenje nečesa, kar je v klientu – kar se dogaja v njem.
Zato lahko terapevt tudi čuti, kar so npr. klientovi starši delali ali čutili do klienta.
Psihoterapija transferja se začne, ko terapevt poskuša pogledati v nezavedni pomen
tega, kar je pacient rekel ali ni rekel, oz. njegovega vedenja. Terapevtsko delo v
transfernem odnosu zajema omogočanje priložnosti klientu, da s terapevtom podoživi v
sedanjosti emocije, konflikte in odnosna hrepenenja iz preteklosti. Občutki morajo biti
podoživeti in izraženi v sedanjosti do terapevta. Terapevt postane žarišče za stara
občutja in se mora biti voljan odzvati ne-obrambno ter nuditi priznanje in uglašen
empatičen, sočuten odziv (Gill 1982). S tem omogoča reparacijski odnos. V terapiji naj
bi terapevt dovolil, da se zgodi ta projekcija, nato pa klientu omogočil neki nov odnos –
izkušnjo drugačnega odnosa: reparacijsko izkušnjo oziroma korektivno emocionalno
izkušnjo, ki deluje kontra pacientovemu skriptu, njegovim prejšnjim izkušnjam.
Sodobnejše teorije pravijo, da vsaj v majhnem delu terapevt sokreira transfer: ima
oziroma kaže nekatere lastnosti, kot jih je doživel pacient v preteklih odnosih. Ravno s
priznavanjem terapevtovih napak se lahko zgodi reparacija: da se terapevt opraviči, da
se je zmotil.
Pridružujemo se terapevtom, ki verjamejo, da je uspeh terapije povezan z uspešno
obdelavo in ponovnim ovrednotenjem vzorcev odnosov, ki postanejo dostopni skozi
analizo mehanizma transfer-kontratransfer.

V preteklem poglavju smo opisali temeljne pojme in okolje relacijske družinske teorije
in prakse za delo z obravnavo neplodnosti. Ena od ključnih značilnosti relacijskega
družinskega modela je tudi transformativna nota, ki v nekaterih segmentih korelira z
odrešenjskim, do katerega lahko pridemo skozi verovanje. Religija in duhovnost sta
glavna dela vsake kulture, ki vplivata na to, kako bo posameznik doživel in si
interpretiral izkušnjo neplodnosti. Zato je neizbežno, da se ob bok obravnavi
neplodnosti skozi medicinski, psihološki, družbeni in kulturni vidik postavlja tudi vidik
neplodnosti, ki zadeva religijo in duhovnost. Ne nazadnje je teološki vidik pri obravnavi
problemov plodnosti pomemben pri razumevanju stališč Cerkve in cerkvenih naukov do
razreševanja problemov plodnosti. Zato bomo v poglavju, ki sledi, predstavili primere
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neplodnih parov in žensk iz Svetega pisma, tri temeljne dokumente Rimokatoliške
cerkve, namenjene strokovni in laični javnosti ob zdravljenju neplodnosti, bioetične
dileme ob raziskovanju in zdravljenju neplodnosti z oploditvijo z biomedicinsko
pomočjo, na katere opozarjata moralna teologija in filozofija, ter umestili pomen religije
in duhovnosti pri spoprijemanju in obvladovanju izzivov neplodnosti.
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6. TEOLOŠKI VIDIK NEPLODNOSTI

Napredek reproduktivnih tehnologij postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo je
na eni strani prinesel rešitev mnogim neplodnim parom, na drugi strani pa je odprl vrsto
bioetičnih dilem t. i. etike življenja in smrti (Omladič 2008, 80). Mnogi kritiki OBMP
izpostavljajo bioetične dileme medikalizacije posredovanja življenja, pri čemer so
mnenja bioetikov in moralnih teologov o rešitvah OBMP deljena. Te dileme se nanašajo
na občutljivo področje življenja in smrti človeka in družine ter so spodbudile vprašanja,
posebej na področjih raziskav človeških zarodkov, uporabe izvornih celic v terapevtske
namene ter na drugih področjih eksperimentalne medicine (Omladič 2008, 81;
Strehovec 2012b, 3).
Cerkev priznava pravico do želje po otroku in razume trpljenje parov, ki se soočajo z
neplodnostjo. Vendar takšna želja po otroku in starševstvu ne sme nadvladati in zanikati
človekovega dostojanstva in svetosti življenja, zato obstajajo jasne usmeritve, v katerih
je utemeljeno, zakaj nekaterim načinom zdravljenja neplodnosti nasprotuje ter katere
poti zdravljenja neplodnosti pozdravlja in podpira (Patterson 2008, 17–18).
V poglavju o teološkem vidiku neplodnosti predstavimo obravnavo neplodnosti v
cerkvenih dokumentih, pri čemer predstavimo: primere neplodnih parov in žensk iz
Svetega pisma, temeljne dokumente Rimokatoliške Cerkve, namenjene strokovni in
laični javnosti ob zdravljenju neplodnosti, osvetlimo stališče kanonskega prava,
naštejemo nekatere bioetične dileme ob raziskovanju in zdravljenju neplodnosti z
biomedicinsko pomočjo ter pomen religije in duhovnosti pri spoprijemanju z izzivi
neplodnosti.
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6.1

Obravnava neplodnosti v cerkvenih dokumentih

Obravnavo neplodnosti v cerkvenih dokumentih predstavimo skozi: primere neplodnih
parov in žensk iz Svetega pisma, temeljnih dokumentov Rimokatoliške Cerkve,
namenjene strokovni in laični javnosti ob zdravljenju neplodnosti ter problema
neplodnosti kot razloga za ničnost zakonske zveze po Kanonskem pravu.

6.1.1 Primeri neplodnih parov v Stari in Novi zavezi

V obdobju Stare zaveze se je ženska neplodnost razumela kot posledico greha, da ni
ugodila Božji volji in je bila za to še dodatno kaznovana. Spočetje in otrok sta bila
dokaz, da je Bog zadovoljen, prav to je tudi določalo položaj ženske. »Tak svet Svetega
pisma je hkrati lahko razumljen kot blagoslov in kot prekletstvo« (Cox 2013, 50).
Težave s plodnostjo se v Svetem pismu pojavijo v več sto primerih in se povezujejo z
molitvijo, verovanjem, slavljenjem in čaščenjem Boga. »Otroci so vselej Božji dar in
čudež, nikoli posledica medicinskega posredovanja« (Cristiano 2011, 451).
V svetopisemskih časih je bila glavna vrednost ženske njena čistost, po poroki pa
rodnost in njena sposobnost prokreacije. Tematika neplodnosti (in plodnosti) žensk je
potisnjena v ozadje krščanskih kanonov (Bratina 2008, 81). Sveto pismo govori o
odrešenju človeka, zgodbe o izkušnji neplodnosti navaja kot primere, v katerih se kažeta
Božja vsemogočnost in sposobnost za odrešenje. Neplodnost se razreši z Božjim
posredovanjem in odrešitvijo, kar je glavni razlog, da se problem neplodnosti sploh
pojavi v Svetem pismu.
V celotnem Svetem pismu se pojavi samo ena ženska figura, katere neplodnost ni bila
razrešljiva in ni nikoli imela otrok. To je Mihala, prva žena kralja Davida.
Sveto pismo v Stari in v Novi zavezi omenja trpljenje neplodnih žensk in parov, v
celoti več kot tristotih žensk, ki zastopajo »sestrstvo« v izkušnji neplodnosti (A Survival
Guide for Couples and Those Who Love Them 2002). Mihala, Sara, Rebeka, Rahela,
Ana in Elizabeta so tisti ženski liki Svetega pisma, ki neposredno govorijo o izkušnji
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neplodnosti. Iz njihovih zgodb se učimo o teološkem pogledu na neplodnost ter med
drugimi tudi o temah, ki neplodnost neposredno zadevajo, to so vera, zaupanje, milost,
preizkušnja idr. (Cox 2013, 28).
Opisani so naslednji zakonski pari, vzrok neplodnosti, njena razrešitev in potomci, kot
si sledijo (Strong in Faith 2007):
Zakonca Abraham in Sara (1 Mz 18,11) sta starejša zakonca, brez otrok in v letih, ko
je obdobje rodnosti v zatonu. Njuna neplodnost se razreši, ko jima Bog obljubi otroka,
onadva pa mu verjameta in verujeta, da bo obljubo izpolnil (1 Mz 15,6). Z božjim
posredovanjem se jima rodi Izak (1 Mz 17,15–21, 1 Mz 18,9–15).
Izak in Rebeka sta zakonca, pri katerih je vzrok neplodnosti pri ženi. Rebekino
trpljenje spodbudi Izaka, da moli zanjo, in Bog ga usliši. Rodita se jima dva sinova,
dvojčka (1 Mz 25,21–24).
Rahela in Jakob sta zakonca, pri katerih je vzrok neplodnosti pri ženi. Kljub
dolgoletnim prizadevanjem Rahela ni mogla zanositi. Ko Bog usliši Raheline prošnje, ta
zavpije: »Bog je vzel mojo sramoto, tako da mi je podaril sina!" (1 Mz 30,22–24).
Rodita se jima sinova Jožef in Benjamin.
Rahelino prepričanje, da je neplodnost sramotna, je prepričanje, ki je zakoreninjeno
med neplodnimi ženskami že stoletja. Tudi danes, v sodobnem času napredne medicine,
večje izobraženosti in globlje družbene zavesti, ženske čutijo sramoto in ponižanje, ko
priznajo, da imajo težave s plodnostjo.
Manoah je imel ženo, ki je bila neplodna. Gospodov angel se prikaže ženi in ji pove, da
bo spočela in rodila sina. Manoah sprejme gospodovo obljubo (Sod 13,2–7, Sod 13,24).
Rodi se jima sin Samson.
Ana in Elkaná sta zakonca, pri katerih je neplodna žena. Ana velja za najbolj znani
svetopisemski lik neplodne ženske (1 Sam 1,1–28) in pooseblja žensko bolečino ob
neplodnosti (Cox 2013, 38). Razsežnost njene bolečine ob nezmožnosti zanositve in
želji po otroku je primerljiva z Jobovim trpljenjem ter se kaže telesno, čustveno in
duhovno (Cristiano 2011, 443). Njene prošnje Bogu izvirajo iz globine njene bolečine.
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Ana se je v 11. stoletju pred Kristusom soočala z neplodnostjo na zelo podoben način
kot ženske danes. Pogosto zatopljena v razmišljanja o neplodnosti je hodila v tempelj
sama, jokala in molila k Bogu, h kateremu se je zaobljubila na vse možne načine v
upanju, da bo zanosila in dobila otroka. Razjedala jo je bolečina ob pogledu na druge
ženske, ki so brez težav rojevale otroke (Cox 2013, 38). Njena neplodnost se razreši, ker
gospod ne pozabi nanjo. Rodijo se jima trije sinovi, med katerimi je tudi Samuel, in dve
hčeri (1 Sam 2,21).
Zakonca Elizabeta in Zaharija sta stara in še brez otrok. Vzrok njune neplodnosti je
predvsem v letih. Ta par pooseblja čudež postmenopavzne nosečnosti (Lk 1,5–20), ki s
karakteristikami globoke pobožnosti, hrepenenja po otroku in starosti izpolnjujeta vse
pogoje za čudež. Zaharijo med duhovniškim delom obišče angel Gabrijel in mu pove,
da bodo njegove molitve uslišane, da bo dobil sina, Janeza (Krstnika), tistega ki bo ljudi
pripravil na Kristusov prihod. Če bi Elizabeta postala mama v svoji mladosti, novica o
tej pomenopavzni nosečnosti in otroku ne bi sodila v kategorijo čudežev. Božji načrt je
bil, da ostaneta brez otrok tako dolgo, dokler se v sebi ne vdata v usodo in sprejmeta
življenje brez otroka. Prav odsotnost otrok v njunem življenju je naredila tega otroka
tako posebnega. Po Janezovem rojstvu in imenovanju (vključno z izgubo govora novega
očeta) so bili sosedje polni čudenja in tako se je novica razširila tudi zunaj judovskega
naroda, saj so vsi govorili o tem čudežu. In vsi so se spraševali: »Kaj bo ta otrok?« (Lk
1,66).
Na podlagi teh primerov žensk iz Biblije lahko razumemo, da se tema neplodnosti v
Bibliji pojavlja in služi razreševanju, božjemu posredovanju uslišanih molitev. Pri
razumevanju ženske identitete v Bibliji je pomembno tudi videnje, ki ga izpostavi
Cooper Clark (2012, 1), ki pravi, da Biblija uporablja za samsko ali poročeno žensko, ki
ne more imeti ali nima otrok, izraz pust, puščoben (angl. barren), ki se uporablja za opis
rodnosti zemlje. Za moškega se ta izraz v Bibliji ne pojavi nikjer, tako je pustost oz.
neplodnost izključno lastnost ženske. S tem lahko biblično razumevanje reprodukcije
razumemo v prispodobi ženske kot polja, zemlje, prsti, na katerega moški raztrosi svoje
seme, iz katerega se rodi novo življenje. Če »seme ni vzklilo«, se je to pripisovalo
ženski »puščobnosti«, »nerodovitnosti«, vzrok ni bil nikoli pripisan moškemu.
Pri tem se ženska identiteta vzpostavlja z vlogo materinstva, s čimer dimenzija izkušnje
neplodnosti pri ženski še dodatno prebuja afekte sramu, krivde, žalosti in bolečine. Če
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biblično vzpostavitev ženske identitete razumemo skozi lik device Marije, ki pooseblja
lik ženske v vlogah device, žene in matere, neplodne ženske ne izpolnjujejo nobenega
od naštetih kriterijev (Cooper Clark 2012, 8). Takšno prepričanje je del družbe, v kateri
živimo, in je lahko prisotno tudi v razumevanju sebe kot ženske v neplodnosti. (Moss in
Baden 2015, 142). Navkljub temu ostaja lik device Marije navdih in identifikacijski lik
tudi za ženske, ki se soočajo z neplodnostjo.
Odrešenjski vidik v neplodnosti predstavljata drugačno branje in razumevanje besedil,
ki razbremenjujeta stigme vsem neporočenim, samskim, neplodnim ženskam, katerih
identiteta se ne konstituira skozi materinstvo. Svojo identiteto morajo zgraditi okoli
nečesa novega, to novo Cooper Clark (2012, 12) interpretira skozi drugačno branje
šestega dneva v knjigi Geneze. »Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji
podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril.« Bog ju je blagoslovil in Bog jima
je rekel: »Bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita;
gospodujta ribam v morju in pticam na nebu ter vsem živalim, ki se gibljejo po zemlji!«
(1Mz 1,27–29). Pri tem ne gre za dobesedno interpretacijo, ki poziva k fizičnemu
razmnoževanju človeka, pač pa za krščansko identiteto osebe, ki se zgodi skozi učenje
in posredovanje Kristusovega nauka in njegove besede.

6.1.2 Temeljni dokumenti o zdravljenju neplodnosti

Leta 1978 se je rodila Louise Brown, prvi otrok spočet s postopkom IVF. To je
prelomnica in dogodek, ki je vprašanja bioetike dodatno zaostril in odprl področje
novih, do takrat neznanih vprašanj. Kot odziv na to, je papež Janez Pavel II ustanovili
Papeški svet za družino in Papeški inštitut za preučevanje zakona in družine, Cerkev je
v ta namen izdala temeljne dokumente o zdravljenju neplodnosti, ki so namenjeni tako
strokovni kot laični javnosti. Najprej je leta 1987 Kongregacija za verski nauk izdala
Navodilo O daru življenja – »Donum Vitae«, leta 1995 je Janez Pavel II. izdal
Evangelij življenja »Evangelium Vitae«, leta 2009 pa je v okviru Kongregacije za nauk
vere izšlo Navodilo Dostojanstvo človeka glede bioetičnih vprašanj – Dignitas
Personae. Vsa načela, ki jih zagovarja Cerkev imajo univerzavno veljavo, in nosijo
moralni, etični in verski značaj (Valenčič 2004, 506).
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a. Navodilo O daru življenja
Dokument Navodilo O daru življenja – »Donum Vitae« je izšel v času, ko je znanost
utirala pot postopkom oploditve z biomedicinsko pomočjo IVF, do katerega je Cerkev
zavzela odklonilen odnos, hkrati pa je s svojim stališčem tudi odprla področje za
polemiko v širši javnosti in med kritiki. Govori o pravicah, ki jih ne daje ne človek, ne
zakon, ne družba, marveč so človeku dane, prirojene, neodtujljive in nenadomestljive.
Te niso odvisne ne od posameznikov, ne od staršev, ne od naklonjenosti države;
pripadajo človeški naravi v moči stvariteljskega dejanja, iz katerega človek izhaja« (DŽ,
III).
Dokument je navodilo o spoštovanju človeškega življenja pri posredovanju življenja, ki
je namenjeno prvotno zakoncem (sekundarno pa tudi strokovni javnosti, farmacevtom,
zdravnikom, etikom, teologom, politikom in gospodarstvenikom). Je premislek
Rimokatoliške cerkve in navodilo vernikom o ravnanju ter stališčih do postopkov
oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki znajo pomagati ob neplodnosti.
V njem je utemeljeno zakaj morajo biti vse raziskave na biomedicinskem področju v
skladu z dostojanstvom človeške osebe in njene poklicanosti ter hkrati svarilo pred
tem, da lahko v odnosu do življenja zaidemo iz spoštovanja človeškega življenja k
popredmetenju le-tega.
Osnovni etični kriterij za ovrednotenje vseh moralnih vprašanj, ki se nanašajo na
postopke v zvezi s človeškim zarodkom zahteva brezpogojno spoštovanje. »Človeško
bitje moramo spoštovati in ravnati z njim kot z osebo že takoj od njegovega spočetja
dalje in smo mu zaradi tega od tistega trenutka naprej dolžni priznavati osebnostne
pravice, med katerimi je predvsem nedotakljiva pravica vsakega nedolžnega človeškega
bitja do življenja« (DŽ I,1).
Pri tem opominja, da je umetna oploditev skupek tehnik, s pomočjo katerih dosežemo
spočetje človeškega bitja brez združitve moškega in ženske, ki ni naravno. Pri čemer se
ne zaščiti integritete zakonskega spolnega odnosa, ki predstavlja naravno človeško
spolnost in spolno združitev, ki predstavlja povezanost združitvenega in roditvenega
namena svetega zakona, kakor tudi podaritev ljubezni med zakoncema. Cerkev
nasprotuje vsakemu vmešavanju tretje osebe v življenje zakoncev in v roditveni namen
zakonske zveze, kar OBMP postopki predstavljajo.
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Kot tudi v vseh nadaljnih dokumentih, so »dopustni samo tisti postopki, ki ne izzovejo
ločitve med povezovalno razsežnostjo in spočetjem in pri katerih pride do oploditve v
telesu« (Lucas 2005, 55).
V luči tega načela so zato nedopustne vse tehnike heterologne umetne oploditve kot tudi
tiste tehnike homologne (DŽ II). Dovoljeni pa so tisti postopki, ki so nekak pripomoček
kjer je tehnika zgolj v pomoč pri zakonskem dejanju.
Navodilo Dar življenja pravi: »Zdravnik je v službi oseb in človeške roditve: zdravnik
nima oblasti, da bi z njo razpolagal ali o njej odločal. Zdravniški poseg spoštuje
dostojanstvo osebe tedaj, ko meri na to, da pomaga zakonskemu dejanju s tem, da olajša
njegovo izvršitev ali pa mu omogoča doseči svoj cilj, brž ko je bilo normalno izvršeno.«
(DŽ II, B7). Glede homologne umetne oploditve nadalje pojasnjuje: »Homologna
umetna oploditev znotraj zakona ne more biti dopuščena; izjema je primer, ko bi
tehnično sredstvo ne nadomestilo zakonskega dejanja, marveč ga olajšalo in mu
pomagalo k dosegi njegovega naravnega cilja« (DŽ II, A–B)8.

b. Okrožnica Evangelij življenja papeža Janeza Pavla II
Evangelij življenja papeža Janeza Pavla II – (Evangelium Vitae) iz leta 1995, je
posvečena razumevanju, vrednotenju, spoštovanju, nedotakljivosti in obrambi življenja,
ki ga papež skozi zor modernega časa vidi kot močno ogroženega. V njej papež
opozarja na »zamračitev čuta za Boga in za človeka« in »na kulturo smrti«, ki
posegata na vsa področja življenja (EŽ, 12). Trenutno število žrtvovanih zarodkov celo
v tehnično najbolj naprednih centrih za umetno oploditev presega 80 odstotkov (EŽ,
14).

8

Strehovec utemelji: »Izhajajoč iz navedenih načel Cerkev dopušča zdravljenje neplodnosti z izvajanjem

umetne oploditve v telesu matere, pri kateri se uporabijo spolne celice biološke matere in očeta, ki je
mogoča kot homologna umetna osemenitev. To pa ne velja za postopke umetne oploditve, ki se izvajajo v
epruveti, še zlasti ne za tiste, ki temeljijo na uporabi spolnih celic tretje osebe (darovalca). V teh primerih
gre za postopke, ki kršijo temeljno otrokovo pravico, da je spočet na naraven način iz spolnih celic
bioloških staršev in da je rojen iz telesa biološke matere (če gre tudi za nadomestno materinstvo).«
(Strehovec 2006).
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Okrožnica se osredotoči na vsebine, ki zadevajo pravico življenja skozi probleme
abortusa, kontracepcije, evtanazije, embriologije, nadzorovanju rojstev, oploditvi z
biomedicinsko pomočjo, sterilizaciji, raziskavam opravljenim na matičnih celicah in
poizkusom na človeških zarodkih. Pri tem opominja, da je življenje dar, odgovornost, ki
ga je treba zaščititi v vsej njegovi obliki in formi. Evangelij življenja je bil napisan z
namenom, da spomni katoličane, da naj ukrepajo po svoji moči, da ohranijo svetost in
nedotakljivost človeškega življenja. Obsodil je vsako tako posredno kot neposredno
obliko prisostvovanja pri ubijanju življenja, bodisi skozi medij abortusa, umetne
oploditve in zarodkov.

c. Dostojanstvo človeka
Dostojanstvo človeka – »Dignitas Personae«, ki jo je izdala Kongregacija za nauk vere
leta 2009, je dokument v katerem so predstavljena temeljna načela, ki jih je treba
upoštevati pri zdravljenju neplodnosti pri čemer se v drugem delu posveti novim
vprašanjem na področju reprodukcije. Izrecno so prepovedani postopki OBMP, v kar
spada postopek IVF, ISCI, zamrzovanje zarodkov, ločevanje zarodkov, evgenika. Pri
tem se sklicuje na temeljna dobrine vseh postopkov:
»Pri zdravljenju neplodnosti morajo novi medicinski postopki spoštovati tri temeljne
dobrine: a. pravico do življenja in telesno nedotakljivost vsakega človeškega bitja od
spočetja do naravne smrti; b. zakonsko zvezo, ki vključuje vzajemno spoštovanje
pravice, da postaneta oče in mati samo drug preko drugega; c. specifično vrednoto
človeške spolnosti, ki zahteva, »da je človeško posredovanje življenja sad zakonskega
dejanja, ki je značilno za ljubezen med zakoncema. Postopkov, ki pomagajo pri
posredovanju življenja, ne smemo odklanjati zato, ker so umetni. Kot takšni kažejo na
možnosti medicinske znanosti. Vrednotiti jih moramo pod moralnim vidikom, ko jih
nanašamo na dostojanstvo človeške osebe, ki je poklicana, da uresniči božjo poklicanost
k daru ljubezni in daru življenja« (DČ, 12).
Strehove pojasnjuje stališče katoliške cerkve: »Človeški zarodek ni skupek celic,
temveč je že od samega spočetja (od vstopa moške spolne celice v jajčece) človeška
oseba z nesmrtno dušo in dostojanstvom in je zato vredna spoštovanja. Dostojanstvo
človeške osebe temelji na prepričanju, da je vsako človeško življenje podoba Boga; da
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je zaradi božjega učlovečenja sveto, in ker smo vsi ljudje božji otroci. Iz takšnega
razumevanja dostojanstva izhaja pravica vsakega človeka, da se njegovo življenje začne
v zakonski zvezi in družini, kjer mu ga biološki oče in mati posredujeta s spolnim
dejanjem. Razločevanje ljudi oziroma človeških zarodkov na osnovi stopnje razvoja,
bioloških danosti in zdravja je etično nesprejemljivo in neskladno s spoštovanjem
človekovega dostojanstva« (2008, 53–54).
Četudi prepoveduje vse, kar krati dostojanstvo človškega življenja od zarodka
dalje, pa so v dokumentu Dostojanstvo osebe navedeni dovoljeni postopki v pomoč
plodnosti:
»Dovoljeni so postopki, usmerjeni k odstranjevanju ovir za naravno oploditev, kot so
na primer hormonsko zdravljenje neplodnosti, operacija endometrioze, čiščenje
jajcevodov oziroma mikrokirurški posegi za prepustnost jajcevodov. Vse te postopke
lahko obravnavamo kot verodostojno zdravljenje, kajti z odpravljanjem vzroka
neplodnosti poročeni par lahko s spolnim občevanjem posreduje življenje, ne da bi v
sam spolni odnos kakorkoli posegal zdravnik. Noben tak poseg ne nadomesti
zakonskega dejanja, ki je edino vredno odgovornega posredovanja življenja. V pomoč
številnim neplodnim parom, ki si želijo otroke, je potrebno s pomočjo ustrezne
zakonodaje spodbujati in omogočati posvojitev osirotelih otrok, ki za ustrezen človeški
razvoj potrebujejo domače ognjišče. Poleg tega je treba spodbujati raziskave in
investicije, ki bi preprečevale neplodnost« (DČ, 13).

6.1.3 Neplodnost kot razlog za

ničnost zakonske zveze po

Kanonskem pravu

Cerkvena poroka med moškim in žensko je sveti zakrament, edini zakrament, ki si ga
podarita dve osebi. Zaročenca drug drugemu obljubita, da se bosta ljubila, spoštovala in
skrbela drug za drugega (v bolezni in zdravju), Bog pa njun odnos blagoslovi in potrdi.
Zakonca lahko Božjo osebo povabita v svoj odnos, ni pa to zaveza med človekom in
Bogom. Duhovnik je zraven zato, da je posrednik med Bogom in zaročencema, priče pa
zato, da so priče sklenitvi in obljubi. Z zakonom so neločljivo povezani tudi otroci, ki
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skupaj s starši tvorijo družino. Zakon in zakonska ljubezen sta svoji naravi naravnana in
odprta za rodovitnost otrok.
Kanonsko pravo kot notranje pravo katoliške Cerkve ureja odnose znotraj cerkvene
skupnosti. Je zelo blizu naravnega prava, vendar je utemeljeno izključno na človeku kot
osebi in je personalistično ter ureja odnose med cerkvijo in civilnimi institucijami.
Cerkveno pravo ne pozna pojmov kot sta cerkvena ločitev ali razveljavitev zakona. V
Katoliški cerkvi je zakon eden od sedmih zakramentov ter je veljaven in zavezujoč za
vse življenje. Razveza zakonske zveze je mogoča le, če zakon ni bil izvršen. Takšno
razvezo lahko da le papež pod posebnimi pogoji. Vsako leto se razveže veliko civilno
sklenjenih zakonov, cerkvena sodišča pa raziskujejo, ali je bil zakon veljavno sklenjen
ali ne. Če zakon ni bil veljavno sklenjen, se razglasi njegova ničnost, kar pomeni, da
cerkveni zakon nikoli ni bil veljavno sklenjen ter se zakonca lahko ponovno poročita.
Razdiralni zadržki za ničnost zakonske zveze, ki so posredno ali neposredno vezani na
plodnost, so:
-

eden od zakoncev ali pa oba »nista dovolj osebno zrela za poroko«, pri čemer

govorimo o zakonski nezrelosti in nesposobnosti za zakon; govorimo o primerih, ko je
ženska mlajša od 14 let in moški od 16 let (kan. 1084);
-

predhodna in trajna nezmožnost spolne združitve pri moškem ali pri ženski, naj

bo absolutna ali relativna, onemogoča zakon, saj je eden od temeljev svetega zakona
rojstvo in vzgoja otrok (kan. 1084);
-

če je bila zakonska zveza sklenjena zaradi velike zunanje »sile in strahu«. To

pomeni, da sta v zakon bila prisiljena s strani staršev, nepričakovane nosečnosti, ali
vrednostnih sodb in načel drugih za zakonca pomembnih oseb (kan. 1103);
-

kadar se eden od zakoncev odloči, za »načelno izključitev rojstva otrok«. To

pomeni, da se bodisi odloči za spolno vzdržnost, sterilizacijo ali načrtno abortira (kan.
1096);
-

kadar eden od zakoncev drugemu prikriva pomembne lastnosti in dejanja, kot

npr. spolno nezmožnost – impotenco, sterilnost in se to šteje kot zvijačna prevara (kan.
1098).
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»V ničnostnih zakonskih pravdah, v katerih je govor o spolni nezmožnosti (kan. 1098),
sodniku najbolj koristijo strokovna mnenja izvedencev, ki uživajo ugled glede
poštenosti in religioznosti. Pri tem je najbolj pomembno, da izvedenec deli s Cerkvijo
krščansko antropološki pogled na človeka (Janez Pavel II. 1987, 1455)« (Slatinek 2011,
119).
»O ničnosti zakona razsoja cerkveni razsodnik, t.i. branilec vezi in izvedenec, ki je
seznanjen z problematiko in sledi cerkvenemu protokolu9. Njuno sodelovanje je
posebno potrebno in koristno, ko se obravnavajo pereča vprašanja spolne nezmožnosti«
(kan. 1084) in vprašanja Zakonika cerkvenega prava« (111).
»V pravdah, ki obravnavajo spolno nezmožnost, se lahko postavijo strankam, pa tudi
izvedencem naslednja vprašanja: Ali je kateri od zakoncev že pred sklenitvijo zakona
veljal za spolno nezmožnega?; Ali je to poprejšnja ali poznejša spolna nezmožnost?; Ali
je to trajna ali začasna spolna nezmožnost?; Ali je to absolutna ali relativna spolna
nezmožnost?; Ali je spolna nezmožnost ozdravljiva ali neozdravljiva?; S kakšnimi
sredstvi se lahko ozdravi oziroma ali je sploh ozdravljiva?« (115).
Zaradi porasta vlog za razveljavitev svetega zakona, dolgotrajnosti in kompleksnosti
postopkov je Papež Frančišek 8. septembra 2015 predstavil dve apostolski pismi z
naslovoma Mitis Iudex Dominus Iesus in Mitis et misericors Iesus, s katerima želi
pospešiti postopke za ugotavljanje ničnosti zakona. Papeževi apostolski pismi uvajata
hitrejše in dostopnejše postopke, kar je predlagala tudi zadnja škofovska sinoda o
družini. Postopki o ničnosti bodo še naprej obravnavani po pravni poti in ne
administrativni. Po novem bo namesto dveh soglasnih razsodb, zadostovala ena. Po
nekaterih ocenah bo postopek ugotavljanja ničnosti zakona po novem trajal 45 dni
(Katoliška cerkev 2015).

9

Ta je posebej opredeljen v določbah Papeškega sveta za zakonska pravila v delu Dignitas connubii

(2005) (Dostojanstvo zakona, navodila. 2014. Ljubljana: Družina).
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6.2

Nekateri bioetični zadržki povezani s postopki oploditve z
biomedicinsko pomočjo

Soočanje in zdravljenje neplodnosti zadeva mnoga v nadaljevanju navedenih tematskih
področjih, pri čemer se bomo omejili predvsem na vsebine vezane na zadržke povezane
na področje spolnosti in reprodukcije, kamor spadajo tudi postopki oploditve z
biomedicinsko pomočjo, ter embriologije izoistavljamo v: a. Etično-antropološkem
vidiku OBMP; b. Spremenjeno pojmovanje starševstva in družine – nova razmerja in
nove socialne vezi; c. Komercializacija na področju zarodkov, spolnih celic in
nadomestnega materinstva.
Začetki uporabne bioetike10, vede, ki na sistematičen način preučuje moralne vidike ved
»o življenju in zdravju«, segajo v začetek sedemdesetih let dvajsetega stoletja11, kar
sovpada z razmahom novih tehnologij, znanosti in spoznanj na področjih, ki zadevajo
»medicino, biologijo, pravo in etiko« (Lucas 2002, 6). Na področju medicine sovpadajo
z razvojem klinične medicine in biomedicinske znanosti, prav tako revolucijo na
področju OBMP. Z razvojem novih znanosti in tehnik so se izrazile tudi nevarnosti, ki
jih napredne tehnologije in postopki prinašajo in jih je težko predvideti. Ni namreč vse,
kar je možno v znanosti doseči, tudi dobro za človeka in človeški obstoj, na kar še
posebej dosledno opozarjajo moralni filozofi in teologi, znanstveniki in pravniki.
Bioetika je tako odgovor na potrebo po kritični oceni posledic uporabe znanj in
spoznanj, še posebej njihovih morebitnih zlorab, »ki lahko vodijo v samouničenje
človeštva« (Globokar 2004, 425). Po Lucasu (2002, 6) so »glavne tematike bioetike
povezane: človeško osebnostjo in temeljnimi načeli (človekovo dostojanstvo, temeljna
10

Etimologija besede bioetika je sestavljena iz besed Bíos, ki pomeni življenje in Êthos (grško: ἦθος), ki

je starogrška beseda za značaj, duševno stanje, razpoloženje, duševno dispozicijo; lahko pomeni tudi
način življenja (navada, obnašanje, pravilo).
11

Izraz prvič uporabi ameriški onkolog Van Reassler Potter leta 1970, ki opozarja na dejstvo, da ni

znanosti brez etike. Leta 1971 Američan Andre Hellegers ustanovi Kennedy Institut in bioetiko aplicira
na področje medicinske etike. Prav tako pomemben je bil za seznanjanje s problemi in ozaveščanjem širše
javnosti Hastings Center, ki si je prizadeval za »oblikovanje norm na področju medicinskih raziskav in
poskusov« (Globokar 2004, 426–428).
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načela bioetike), spolnostjo in razmnoževanjem (človekova seksualnost, naravna
reprodukcija, OBMP, naravno urejanje rodnosti, kontracepcijo, sterilizacijo), genetiko
(človeški genom, biotehnologija in genski inženiring, kloniranje, zarodne celice),
embriologijo (človeški zarodek, splav, prenatalna diagnostika, posegi in poskusi na
človeških zarodkih) in z življenjem v terminalni fazi«.
Bioetika 21. stoletja gre v dve smeri: prva je »bioetika kvalitete življenja«12, ki ima za
svoj

temelj

pragmatično

etiko

in

druga,

tradicionalna,

»bioetika

svetosti/nedotakljivosti človeškega življenja« (Globokar 2004, 429), ki sledi
tradicionalnemu pojmovanju svetosti in nedotakljivosti človekovega življenja, ki
»življenje sprejema kot dar, kot nekaj svetega« (432). »Smeri se ločita glede odgovora
na osnovno vprašanje bioetike, do kje lahko človek posega v življenje, svoje lastno in
življenje sočloveka. Je človekovo življenje nedotakljivo od spočetja do smrti ali je
dostojanstvo njegove osebe odvisno od kvalitete njegovega življenja?« (429). Znotraj
tega okvirja, se odpirajo tudi določeni zadržki in bioetične dileme vezane na metode
oploditve z biomedicinsko pomočjo. Postopki in razvoj OBMP so neplodnim parom
omogočili biološkega potomca, hkrati pa od začetka do danes sprožajo številne etične in
pravne dileme, ki se odvijajo med tema dvema smerema.
Revolucionarni dosežki na področju medicinskih tehnologij vezanih na razmnoževanje
in embriologijo, dajejo moč bioetiki kvalitete življenja, ki ji je podvržena tudi
medicinska stroka (o medikalizaciji neplodnosti glej 1. poglavje), kakor tudi
posameznikom in parom, ki se lahko svobodno odločajo za družino13, kar lahko
povezujemo tudi z logiko sodobne potrošniške logike, pragmatičnosti, ki daje človeku
na uporabo vse, kar obstaja. »Dosežki medicinske reproduktivne tehnologije bi morali
pripomoči k boljšemu življenju vseh ljudi, človeški raznoličnosti namesto normiranosti
in uniformiranosti ter k zmanjšanju neenakosti na osnovi bioloških posebnosti, spola,
spolne usmerjenosti in etničnega porekla« (Zaviršek 2014).

12

Peter Singer je eden vodilnih bioetikov v svetu danes in ugotavlja, da tradicionalna etika svetosti

življenj ne more odgovoriti na nova vprašanja, ki jih prinaša razvoj biomedicine (Globokar 2004, 430).
13

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih družino definira kot življenjsko »skupnost staršev in

otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo«.
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a. Etično-antropološki vidik OBMP
Naravno spočetje otroka navkljub zaželenosti ostaja naključen dogodek. V nasprotju s
tem pa postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo z naprednimi tehnologijami
dogodek spočetja otroka spremenijo v »skrbno načrtovan, merjen, nadzorovan,
spremenjen in spremenljiv proces« (Pessina 2013, 117). Ta možnost spočetja z OBMP
»postavlja pod vprašaj našo antropološko identiteto in naše medosebne odnose« (117).
Pessina izpostavi kompleksno vprašanje, »kaj danes, v tehnološki dobi reproduktivne
medicine, pomeni biti človeški otrok?« (118). Presoja o tem, katero življenje je vredno
živeti in katero ne, je zaupana človeku. Tako so otroci spočeti z OBMP postali cilj in
posledica zelo kompleksnega protokola, v katerega je vključenih veliko udeležencev:
starša, ki si otroka želita in sta pripravljena iti skozi celoten postopek zdravljenja,
medicinska stroka, ki vključuje ginekologa, biologa, psihologa in medicinske delavce,
ki postopek spremljajo vsak iz strokovnega zora svoje poklicne orientacije in
specializacije; ter pravno-formalni normativni okvir, ki je vezan na zakone posamezne
države in njenih strokovnih služb, ki nadzorujejo realizacijo postopkov. Vsak od
deležnikov v protokolu opravlja svoje dolžnosti, starši dopustijo odvzem spolnih celic,
zdravnik in biolog izbirata genski material, oplodita jajčece, ga obdelujeta in, vsi pa se
morajo držati zdravstvenih, socialnih in poklicnih družbenih pravil, ki dejansko
usmerjajo celoten proces spočetja (123). Rezultat in cilj tega zelo kompleksnega dejanja
je otrok. S čemer se postavi otroka na zadnje mesto. Iz vidika tradicionalne bioetike ima
zarodek že v prvem stadiju dostojanstvo človeške osebe. Celoten protokol OBMP je
zato moralno vprašljiv prav iz vidika človekovega dostojanstva, pri čemer z vidika
zarodka le-ta spoštovanja ni deležen. Pri tem velja opozoriti na nekatera temeljna načela
bioetike. »Človeško življenje je absolutna vrednota in je nedotakljivo. Človeško
življenje ni le organski proces, je življenje osebe, ki je sama po sebi dragocena, ki
drugim ni sredstvo ali orodje, ampak ima svoje dostojanstvo in pravice« (Lucas 2005,
25). Prav tako v tretjem načelu pravi: »Spoznavamo z namenom, da bi zdravili in ne
manipulirali. Osnovni in naravni cilj medicine in tehnično-znanstvenega razvoja so
zaščita in obramba življenja, ne manipulacija in ubijanje« (26). »Manipulacija z zarodki
in ubijanje« razumemo z vidika žrtvovanja človeških zarodkov, ki postopka OBMP
zaradi različnih dejavnikov, ne preživijo. »Postopki umetne oploditve so na prvi pogled
v korist življenja. Če pa si jih pogledamo od blizu, lahko odkrijemo, da so povezani z
žrtvovanjem velikega števila zarodkov, ki v postopkih umrejo. Statistično je za rojstvo
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enega otroka, spočetega v epruveti, treba žrtvovati od 12 do 20 človeških zarodkov«
(Strehovec 2009, 797). Po krščanskem pojmovanju ima zarodek že v prvem stadiju
dostojanstvo človeške osebe in je njegovo življenje nedotakljivo. Prav vprašanje
nadštevilnih zarodkov, ki se jih uniči ali uporabi za raziskave, so največji etični problem
umetne oploditve.
b. Spremenjeno pojmovanje starševstva in družine – nova razmerja in nove
socialne vezi
Naslednji argument Katoliške cerkve pa je, da se ne sme ločevati izražanja ljubezni
zakoncev (spolnost) in prokreacija otrok. Otrok je sad medsebojne podaritve zakoncev.
Razvoj aplikativnih znanosti v polju reproduktivne biologije je omogočil neplodnim
parom, da zanosijo in imajo zdrave otroke, s tem pa povzročil revolucijo v kulturi in
navadah, spremembe v razmerjih in družinah, ki brez medicinske tehnologije ne bi
obstajale. Danes lahko rečemo, da sta spolnost in reprodukcija ločeni, v prihodnje pa se
lahko zgodi, da se bo človeška reprodukcija še bolj oddaljila od spolnega odnosa
(Benagiano, Carrara in Filippi 2010; Djerassi 2008). Izpostaviti velja problem ločitve
spolnosti od posredovanja življenja. Do razvoja OBMP je bila spolnost ključna za
reprodukcijo, z razvojem OBMP pa ji je odvzeta njena osnovna vloga. Ločitev otroka
od tradicionalnega načina prokreacije je ena od največjih etičnih dilem, vezanih na
OBMP (Omladič 2008; Strehovec 2012b). »Niti znanost niti človečnost nas nista
ustrezno opremili za posledice spolnosti v dobi mehanske reprodukcije« (Djerassi 2009,
795). Tako »to novo razumevanje odnosa spolnosti in reprodukcije zaseda mesto, kjer
sta spolnost brez reprodukcije in reprodukcija brez spolnosti« (Benagiano, Carrara in
Filippi 2010, 96). Djerassi ob napredku reproduktivnih tehnologij poudarja, da »po
novem spolnost živi v spalnici, oploditev pa poteka pod mikroskopom« (2009, 795). S
tem pa se »uporaba medicinskih reproduktivnih tehnologij dotika temeljnih idej o
družini in starševstvu, ki se v javnem govoru pogosto omenjajo kot samoumevne in
'naravne'« (Cukut Krilić 2014).
Kot smo omenili že v začetku Katoliška cerkev obsoja biomedicinsko pomoč pri
oploditvi, »saj le-ta ločuje fizično udejanjanje zakonske zveze in samo oploditev«
(Gilbert, Tyler in Zackin 2013, 96). Ali z drugimi besedami, umetna oploditev »ni
dopustna, saj med zakoncema ločuje stvariteljsko razsežnost od povezovalne« (Lucas
2005, 54).
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Slovenska sociologinja Darja Zaviršek poudarja, da »nove reproduktivne metode
omogočajo nova razmerja in nove socialne vezi, s tem pa spreminjajo pojmovanje
starševstva« (Zaviršek 2014). V Sloveniji zakonodaja dopušča OBMP z eno darovano
spolno celico, pri čemer ima otrok dva biološka in enega socialnega starša, skupaj tri
starše. Praksa iz tujine kaže, da obstajajo otroci s štirimi ali celo petimi starši. Tak
primer so otroci rojeni z biomedicinsko pomočjo, pri čemer sta lahko darovani obe
spolni celici, v postopek pa se lahko vključi tudi nadomestna mama, ki donosi otroka. V
Sloveniji nadomestno materinstvo zakonsko ni dovoljeno, vendar v tujini velja za eno
od ustaljenih praks. V primerih heterolognih OBMP, kjer sta darovani obe spolni celici,
otroka pa donosi nadomestna mati, ima rojeni otrok pet staršev, poleg socialnih in
bioloških, še nadomestno mati. »Biološke in socialne starše vežejo razmerja, ki brez
medicinske tehnologije ne bi mogla obstajati« (Zaviršek 2014). Pessino trdi, da je
problematika zelo kompleksna ter da »bi morali razmišljati o splošnem vplivu, ki ga
imajo tehnike razmnoževanja na antropologijo, in ne le o konkretnih primerih. Ko se
radikalno spreminja 'simbolna' vloga otroka, se preoblikuje tudi antropološko
razumevanje samega človeka« (2013, 130).
V večini držav je uzakonjena anonimnost darovalcev pri darovanju spolnih celic. To na
eni strani potomcem, biološkim in socialnim staršem onemogoča kasnejše stike, hkrati
pa darovalce razbremenjuje odgovornosti in skrbi do biološkega otroka. »S tem se tudi
zamajejo odnosi med otroki in starši, saj je otroku odvzeta identiteta bioloških staršev«
(Lucas 2005, 55). Kvalitativne raziskave psihologije med drugim že razkrivajo stiske
odraslih ljudi, spočetih z darovanimi spolnimi celicami. Turner in Coyle (2000) v
kvalitativni raziskavi o doživljanju lastne identitete, ki so jo opravili na vzorcu odraslih
oseb, ki so bili spočeti z darovanimi moškimi spolnimi celicami, ugotavljata, da so
udeleženci izražali nezaupanje do socialne družine, pomanjkanje genetske kontinuitete,
frustracije v zvezi z neseznanjenostjo o svojih bioloških starših in izrazito potrebo po
pogovoru s človekom, ki bi njihovo stisko lahko razumel in bi ob njem lahko
spregovoril o problemih, ki jih zaradi tega doživljajo. Iz vidika potomcev in bioloških
staršev se izpostavlja tudi vprašanje, vezano na pravico do informiranosti o tem,
kdo so otrokovi biološki starši. S heterolognim OBMP nastaja na področju
sorodstvenih vezi veliko nejasnosti in zmede, »saj pogosta nepreglednost omogoča
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rojevanje bioloških bratov in sester, ki o tem niso seznanjeni, prav tako ne poznajo
identitete svojih bioloških staršev« (Pessino 2013, 132).
Velika Britanija je leta 2015 postala prva država na svetu, ki je tudi zakonsko uredila
tripartitno starševstvo. Postopek je namenjen parom z mitohondrijskimi obolenji,
neozdravljivim stanjem, ki se prenaša po materini strani in prizadene 1 od 6.500 otrok
(Hamzelou 2016). Tehnika vključuje proces intervencije v proces oploditve tako, da se
odstrani poškodovan DNK mitohondrija, ki povzroča dedne bolezni (kot npr. težka
srčna obolenja, bolezni jeter, možganov, slepoto ali mišično distrofijo) in se ga
nadomesti z darovalkinim mitohondrijem, ki nima poškodovane DNK. S tem
revolucionarnim postopkom se je leta 2016 rodil prvi otrok. Kritike skrbi, da je
postopek zgolj prvi korak do genetskega dizajna otrok, s katerim bi genetski material
prilagodili določeni višini, barvi oči… s čemer lahko izbiramo med spolom, želenimi
lastnostmi (inteligenca, telesne sposobnosti) in s tem prispevamo k spreminjanju rasnih
značilnosti in posledično odpravljanju rasnih problemov.

c. Komercializacija na področju zarodkov, spolnih celic in nadomestnega
materinstva
Tretji večji etični problem v povezavi z umetno oploditvijo pa je komercializacija.
»Komercializacija na področju zarodkov, spolnih celic in nadomestnega materinstva je
v času modernega potrošništva 21. stoletju postala tržna niša t. i. zdravstvenega turizma,
kjer se naštete dobrine razumejo kot tržno blago« (Campo-Engelstein 2010, 32).
Harwood (2006) izpostavi fenomen internetnih posredovalnic, ki organizirajo vse faze
OBMP, od spolnih celic do otroka. Kot primer predstavi Indijo, kjer ustanavljajo
posebne klinike, v katerih lahko naročnik preko spleta izbere in naroči nadomestno
mamo, specializirane agencije pa poskrbijo za vso potrebno dokumentacijo, prevoz ter
hranjenje spolnih celic in zarodkov, postopek OBMP IVF transferja, prav tako pa tudi
skrbijo za nadomestno mamo in predajo otroka. Tak način »industrializacije
proizvodnje otrok« je etično sporen, saj omogoča številne zlorabe žensk, ki so že
evidentirane (34). To odpira več etičnih dilem in problemov, med drugim tudi tega, da
se starši med zarodki lahko odločajo na osnovi spola. Zaviršek (2014) opozarja, »da
se je sistematično uničevanje ženskih zarodkov pojavilo, ko je postala uporaba
ultrazvoka in medicinske reproduktivne tehnologije ljudem širše dostopna«. Kulturno
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usidrane in pogoste prakse infanticida oziroma pomorov dojenčic poznajo v Indiji, na
Kitajskem, v Južni Koreji, Azerbajdžanu, Armeniji in Gruziji, na določenih predelih
Balkana. Nekateri izpostavljajo tudi pozitiven vidik izbire spola »Vnaprejšnja izbira
otrokovega spola bi zagotovo zmanjšala število detomorov, zavrženih otrok in izredno
visoko število splavov, pogojenih z neželenim otrokovim spolom.« (Gilbert, Tyler in
Zackin 2013, 100). Nasprotno pa Zaviršek opozarja na nedopustnost izbire spola:
»Zaradi takšnih praks se glasneje govori o tem, da naj se uporaba novih reproduktivnih
tehnologij omeji na preprečevanje škode z zavrženjem zarodkov, ki so genetsko
poškodovani, naj pa nikakor ne povzroča škode z izbiro spola ali drugih posebnosti, kot
je barva oči« (2004).
Na tem mestu gre omeniti tudi povečevanje razlik med revnimi in bogatimi.
Strehovec verjame, da se »z uporabo postopkov umetne oploditve večajo razlike med
bogatimi in revnimi. Prav tako so ti postopki odprli vrata številnim spornim praksam,
kot so npr. prodajanje in trgovanje z moškimi in ženskimi spolnimi celicami,
zamrzovanje človeških zarodkov, uničevanje tako pridobljenih zarodkov za sporne
raziskave na embrionalnih matičnih celicah ter uvajanje nadomestnega materinstva. Vse
to so postopki in prakse, ki po mnenju Rimokatoliške cerkve ne spoštujejo človeškega
dostojanstva, še zlasti ne spoštujejo žensk, saj je znano, da so deprivilegirane in revne
ženske tiste, ki se najprej odločajo za prodajo svojih jajčec in za nadomestno
materinstvo« (2009, 797). Kongregacija za nauk vere v dokumentu Dostojanstvo osebe
poudarja nedotakljivost človeškega življenja od spočetja dalje: »Želja po otroku ne
more upravičiti 'proizvodnje potomcev', prav tako pa odločitev, da je otrok nezaželen,
ne more opravičiti zavračanja ali uničenja že spočetega otroka« (DČ, 16). Strehovec
pokaže tudi na alternativo, ki jo predlaga krščanstvo: »Prav v sled temu, je za pomoč
neplodnim parom, ki si želijo otroke, s pomočjo ustrezne potrebno zakonodaje
spodbujati in omogočiti posvojitev osirotelih otrok, ki za ustrezen človeški razvoj
potrebujejo družinski dom. Poleg tega je treba spodbujati raziskave in investicije, ki bi
preventivno preprečevale neplodnost« (Strehovec 2012c).
V terapevtskem prostoru pri delu z neplodnimi pari, se odpirajo dileme, ki so med
bioetiko kvalitete življenja in bioetiko svetosti človeškega življenja, in pri katerih klient
hrepeni po razrešitvi, na katero ni enoznačnega odgovora in o čemer se bo na koncu
moral odločiti sam. Tudi Pessina polaga odgovornost na človeka in pravi: »Ker so nove
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predstave o človeku odvisne od odločitve, se na ta način gledanja ne bo ustavil pred
nobeno oviro. Potrebna bo drugačna odločitev, namreč odpoved tej poti, in to zaradi
drugačne hierarhije vrednot, ki jih razum predlaga naši volji« (2013, 134). Poudariti
velja, da je za kristjana zadnji kriterij pri moralnem odločanju poslušnost lastni vesti.
Cerkveno učiteljstvo in moralni teologi oblikujejo načelno stališče, ki izhaja iz
svetopisemskega pogleda na človeka in iz tradicije Cerkve. V posameznem primeru pa
se mora posamezen vernik prevzeti odgovornost za svoje odločitve. Pri tem pa naj bi se
oziral na predlagani cerkveni nauk, vendar končna odločitev dozori v njegovi
notranjosti. (Globokar 2013, 212–217).

6.3

Pomen religije in duhovnosti pri spoprijemanju z izzivi
neplodnosti

Religija in duhovnost sta pomembna dela vsake kulture, ki vplivata na to, kako bo
posameznik doživel in si interpretiral izkušnjo neplodnosti. Zato je neizbežno, da se ob
bok obravnavi neplodnosti skozi medicinski, psihološki, družbeni in kulturni vidik
postavlja tudi vidik neplodnosti, ki zadeva religijo in duhovnost. Kriza neplodnosti ima
mnogotere obraze in ravno zato jo je treba obravnavati celostno. Celostna obravnava ne
pokriva le psihološke podpore ter družbenih in kulturoloških potreb neplodnih oseb,
nasloviti mora tudi njihove religiozne in duhovne potrebe (Van der Merwe, Van Eeden
in Van Devender 2010ab).
Raziskave (Daynes 2010, Domar 2005, Roudsari in Allan 2011) kažejo, da se ženske v
krizi oklenejo religioznih in duhovnih prepričanj, ki jim služijo kot opora v bolečini.
Prav tako religija in duhovnost dajeta pomen in upanje njihovemu trpljenju. Rothschild
vidi duhovnost kot vir in zelo učinkovito pomoč pri zdravljenju posledic travmatske
izkušnje (2000, 88).
Posameznik lahko razume svoje ali partnerjevo trpljenje kot kazen od Boga. Lahko
začne dvomiti o moči in ljubezni Boga, lahko si predstavlja, da izkušnja prihaja od
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zlega duha (Ai idr. 1998, 591), lahko se na Boga jezi, zakaj je to dopustil (Cvetek 2009,
331). Tako je lahko negativen odnos z Bogom povezan tudi z izkušnjo še večje stiske v
stresni situaciji (Gall idr. 2005, 88).
Posameznikovo duhovno prepričanje je lahko pomemben element med okrevanjem (
McCann in Pearlman 1990, 109; Sanderson 2010, 286). Roudsari in Allan (2011, 158)
sta v raziskavo o vplivu religije na izkušnjo neplodnosti in odzivu na svetovanje ob
neplodnosti vključila 30 žensk z diagnozo neplodnosti iz različnih kulturnih in
religioznih ozadij, islama (šiiti in suniti) in kristjanov (katoličani, protestanti in
pravoslavci). Izsledki raziskave so pokazali, da sta religija in duhovnost tisti strategiji za
obvladovanje stresa, iz katerih črpajo moč in pridobivajo na veri utemeljeno moč. Prav
tako se je izkazalo, da te ženske neplodnost doživljajo kot izkušnjo, skozi katero
duhovno rastejo. Pri tem so izpostavile, da se bolj kot na formalno obliko pomoči ob
neplodnosti zanašajo na lastne strategije obvladovanja stiske in stresa ob neplodnosti.
Pri urah svetovanja pričakujejo, da bo svetovalec odprt za pogovor o temah, povezanih
z razmišljanji o duhovni dimenziji njihove izkušnje.
Domar idr. (2005, 45–51) so v raziskavi o načinu obvladovanja stresa in stiske ob
neplodnosti pri ženskah ugotovili, da sta religija in duhovnost pomemben vir tolažbe za
večino posameznic. V raziskavo je bilo vključenih skoraj 200 neplodnih žensk, pri
katerih je visoka raven religioznosti in poduhovljenosti korelirala z nizko ravnjo
psihološkega stresa. Raziskava v sklepu predlaga zdravniški stroki, ki obravnava
primere neplodnih žensk, naj ob obravnavi s svojimi pacientkami spregovori tudi o
vlogi religije in duhovnosti, saj ima to lahko pomembno vlogo pri psihološkem zdravju
neplodnih žensk in njihovem odzivu na zdravljenje neplodnosti. Booth idr. (1995, 661–
671) so v raziskavi o vplivu religije na doživljanje sreče v zakonskem življenju
ugotovili, da povečana religioznost povečuje srečo v zakonski zvezi in rešuje konflikte
in probleme, s čimer se med zakoncema ohranja relativno zdrav zakon. Shoaib, Khan in
Abid (2011, 233) pa so v raziskavi o motivacijskih dejavnikih in stopnjah zadovoljstva
neplodnih parov v povezavi z duhovnim zdravljenjem ugotovili, da so neplodni pari bolj
nagnjeni k iskanju pomoči ob zdravljenju v duhovnosti kot pari, ki nimajo problemov
plodnosti. Po večini so bili visoko samomotivirani.
S tem poglavjem smo zaključili teoretski del in prehajamo na empiričnega. Skozi
raziskovanje, ki je potekalo na kvantitativni in kvalitativni ravni, skušamo ugotoviti,
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kakšna je ocena ravni stresa zaradi neplodnosti in prilagojenosti v partnerskem odnosu
na vzorcu slovenskih parov z diagnozo neplodnosti. Skozi terapevtsko obravnavo na
vzorcu parov z diagnozo neplodnosti, vključenih v proces relacijske zakonske terapije,
skušamo ugotoviti, kakšne so značilnosti procesa relacijske zakonske terapije ter če in
kdaj so se v procesu zgodile spremembe v izraženosti ravni stresa zaradi neplodnosti in
prilagojenosti v partnerskem odnosu.
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EMPIRIČNI DEL
7. RAZISKOVALNI

PROBLEM

IN

CILJI

RAZISKOVANJA

Pojav neplodnosti je tudi v slovenski družbi prisoten in pereč problem, ki po nekaterih
statistikah prizadene vsak sedmi par. Četudi je realnost taka, je pogovor o problemih v
plodnosti v slovenskem prostoru še vedno stigmatiziran in tabuiziran, prav tako je iz
področja psihološke pomoči in spremljanja parov ob neplodnosti izvirne ali prevedene
strokovne literature malo. Če se posameznik s problematiko problemov plodnosti ne
sooči v osebnem življenju, je le malo verjetno, da bi razumel razsežnosti stiske
neplodnosti, ki vpliva na številna področja intrapsihičnega, medosebnega in družbenega
življenja neplodnega para. Kot smo pokazali skozi teorije in znanstvene raziskave, ki v
teoretičnem delu večinoma izvirajo iz anglosaksonskega sveta, predstavljajo izziv
soočenja z diagnozo neplodnosti ter nato postopki zdravljenja in poti do spočetja
novega življenja za posameznika svojevrstno bio-psiho-socio-spiritualno krizo in šok, ki
ostaja še leta potem, ko par že bodisi doseže starševstvo ali se odloči za življenje brez
otrok. Nezanemarljivo je, da velika izpostavljenost tako psihičnim kot fizičnim
obremenitvam pogosto negativno vpliva na doživljanje v partnerskem odnosu in na
kakovost življenja neplodnega posameznika in para (Meyers in Kezur 1999, 10). Pari, ki
imajo

šibke

komunikacijske

navade

so

pogosteje

izpostavljeni

občutenjem

nezadovoljstva v zakonu, ki je lahko posledica fizičnega, čustvenega in finančnega
pritiska, ki so del procesa zdravljenja neplodnosti (Davis in Dearman 1991, 221). Oseba
in neplodni par se ob soočanju z diagnozo neplodnosti soočata z mnogimi življenjskimi
izzivi in predvsem spremembami. Prav tako je izid zdravljenj in OBMP nejasen, izida ni
mogoče z gotovostjo napovedati. Vsako leto je v Sloveniji 1000 novih parov, ki se jim
pripiše diagnoza neplodnosti, pri katerih bodo 4 odstotki parov, ki želijo otroka, ostali
brez potomstva, 4 do 6 odstotkov parov ne uspe zaploditi drugega otroka, 10 do 16
odstotkov parov ima izkušnje z obravnavo sekundarne neplodnosti; 15 odstotkov
prebivalstva v rodnem obdobju bo iskalo nasvet zaradi neplodnosti (Vlaisavljevič 2006,
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34–35). Ob neplodnosti je pogost spremljevalec osamitev od družbe, družne, parterja in
drugih pomembnih odnosov, ob čemer posameznik nosi stiske sam. Te stiske se
pojavljajo zaradi različnih dejavnikov, ki se pojavijo ob vsakodnevni aktivnostih, ki
spremljajo bodisi medicinsko spremljanje in obravnave (diagnostika, zdravljenje in
OBMP), relacije (s partnerjem, prijatelji, širšo družino, pomembnimi drugimi, v službi)
in zajemajo bio-psiho-socio-spiritualna področja vsakdana posameznika in posameznice
neplodnega para.
Relacijska zakonska in družinska terapija (Gostečnik 2013; 2010; 2007a, 2006, 2004,
1998, 1997) je v zadnjih skoraj dveh desetletjih (od 1990. leta) v Sloveniji postala
pomemben model psihoterapevtske obravnave posameznikov, parov in družin. Številne
raziskave potrjujejo uspešnost relacijskega družinskega modela, še posebej pri predelavi
travm, nezvestobe v partnerskem odnosu, izzivov na ravni sistema družine (zasvojenost,
odvisnost, zloraba substanc, nasilja), in potrjujejo pozitivne spremembe v dimenzijah
odnosov, ki prvotno izvirajo iz posameznika, odražajo pa se tudi v partnerskem odnosu,
družinskih odnosih in drugih družbenih odnosih (Cvetek 2013; Dular 2012; Kozina
2013; Kreš 2016; Poljak Lukek 2013; Rahne Mandel 2015; Repič 2007; Stepišnik
Perdih 2016; idr.). Ravno zato smo se odločili, da relacijski družinski model postavimo
in preverimo v okolju, v katerem gre za probleme plodnosti, neprostovoljnega življenja
brez otrok – neplodnosti. Tema in specifika problemov plodnosti sta izrazito
medicinski, hkrati zelo močno posegata v področje sistemske družinske terapije pri
obravnavi družine, v kateri živijo člani s kronično boleznijo ali boleznijo s terminalnim
izidom. Proces relacijske zakonske in družinske terapije (RZDT) na inovativen način
integrira intrapsihično strukturo z interpersonalnimi in sistemskimi dimenzijami
funkcioniranja posameznika, kar lahko pomaga partnerjema razumeti in predelati
vsebine, s katerimi se soočata ob prestajanju travmatičnih izkušenj. Ker do danes v
Sloveniji ni bila narejena raziskava dela s pari z diagnozo neplodnosti po relacijskem
zakonskem in družinskem terapevtskem pristopu, je to področje zrelo za raziskovanje.

Raziskovalni cilji so:
a. ugotoviti raven stresa zaradi neplodnosti in raven prilagojenosti v partnerskem
odnosu na vzorcu slovenskih parov z diagnozo neplodnosti;
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b. osvetliti teoretično podlago modela relacijske zakonske in družinske terapije
(RZDT) ob aplikaciji na zakonsko terapijo pri obravnavi stresa, vezanega na
izkušnjo neplodnosti in dinamiko para;
c. prispevati k praktičnemu znanju in učinkoviti uporabi značilnosti procesa relacijske
zakonske terapije pri nudenju psihološke pomoči pri delu s klienti, ki se soočajo s
problemi plodnosti in diagnozo neplodnosti;
d. prispevati k razjasnitvi in razumevanju neplodnosti na področjih, ki zadevajo
dinamiko para in dimenzije partnerskega odnosa (konsenz, čustvena izraznost,
kohezija in zadovoljstvo v partnerskem odnosu) v povezavi s psihosocialnimi
področji, ki jih stiska neplodnosti zaznamuje (socialni stres zaradi neplodnosti, stres,
vezan na spolnost v neplodnosti, stres, vezan na partnerski odnos v neplodnosti,
posameznikovo potrebo po starševstvu, posameznikova čutenja o življenju brez
otrok) skozi proces relacijske zakonske terapije;
e. prispevati k raziskovanju možnih sprememb v procesu relacijske zakonske in
družinske terapije (RZDT) pri parih z diagnozo neplodnosti.

Za dosego raziskovalnih ciljev je raziskovanje potekalo v treh delih, na dveh
kvantitativnih in eni kvalitativni ravni, pri čemer smo skušali odgovoriti na zastavljena
raziskovalna vprašanja in preveriti hipoteze glede na raven raziskovanja.

7.1

1. del: Kvantitativna metoda – izraženost stresa zaradi
neplodnosti in prilagojenosti v partnerskem odnosu

V prvem delu smo želeli preveriti, kakšni sta raven izraženosti stresa zaradi
neplodnosti in izraženost prilagojenosti v partnerskem odnosu na vzorcu
slovenskih parov z diagnozo neplodnosti in kako se to odraža glede na spol. V prvi
del raziskave je bilo vključenih 154 oseb oz. 77 heteroseksualnih parov (77 moških in
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77 žensk) z diagnozo neplodnosti, ki smo ga pridobili na Kliničnem oddelku za
reprodukcijo Ginekološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.
Raziskovalno vprašanje a: Kakšna je raven ocene stresa zaradi neplodnosti na vzorcu
slovenskih posameznikov, posameznic in parov z diagnozo neplodnosti?
Hipoteza 1: Raven stresa zaradi neplodnosti je na vzorcu slovenskih parov z diagnozo
neplodnosti povišan-visok.
Hipoteza 2: Med spoloma obstaja statistično pomembna razlika v izraženosti stresa
zaradi neplodnosti.
Raziskovalno vprašanje b: Kakšna je raven prilagojenosti (DAS) v partnerskem
odnosu na vzorcu slovenskih posameznikov, posameznic in parov z diagnozo
neplodnosti?
Hipoteza 3: Neplodni pari so boljše prilagojeni v partnerskem odnosu.
Hipoteza 4: Med skupinama glede na spol (moški, ženske) obstaja statistično
pomembna razlika v izraženosti prilagojenosti partnerskega odnosa.

7.2

2. del: Kvantitativna metoda – spremembe v izraženosti stresa
zaradi neplodnosti in prilagojenosti para v relacijski zakonski
terapiji

V drugem delu raziskovanja smo se posvetili raziskovanju sprememb v terapevtskem
procesu zakonske terapije po relacijskem družinskem modelu na področjih
prilagojenosti para in stresa, vezanega na probleme plodnosti, pri delu s pari z diagnozo
neplodnosti. Zanimalo nas je, kakšno je začetno stanje ob vstopu v terapevtski odnos in
ali se pri udeležencih v eksperimentalni skupini parov, vključenih v dva zaporedna cikla
zakonske terapije po metodi relacijske družinske terapije, zgodi statistično pomembna
sprememba v dimenzijah prilagojenosti v partnerskem odnosu po dimenzijah
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vprašalnika Lestvica prilagojenosti para (DAS) in na psiho-socialnih dimenzijah v
problemih plodnosti po vprašalniku Popis problemov plodnosti (FPI). Sodelovalo je N =
34 oseb oz. N = 17 parov, ki so bili udeleženi eksperimentalni skupini parov, vključenih
v terapijo po metodi relacijske družinske terapije (N = 18 oseb oz. N = 9 parov), in N =
16 oseb oz. N = 8 parov v kontrolni skupini, ki pri terapevtski obravnavi ni bila
udeležena.
Namen druge ravni kvantitativnega dela raziskave, ki vključuje eksperimentalno in/ali
kontrolno skupino udeležencev, je odgovoriti na raziskovalna vprašanja in preveriti
hipoteze:
Raziskovalno vprašanje c: Ali se zakonska terapija po relacijskem družinskem modelu
povezuje s spremembami na različnih ravneh stresa, vezanega na probleme v plodnosti
parov z diagnozo neplodnosti (socialni stres zaradi neplodnosti, stres zaradi neplodnosti,
vezan na spolnost, stres zaradi neplodnosti, vezan na potrebo po starševstvu, stres zaradi
neplodnosti, vezan na zavračanje življenja brez otrok, stres zaradi neplodnosti, vezan na
partnerski odnos, splošni stres zaradi neplodnosti)?
Hipoteza 5: Pri klientih, vključenih v zakonsko terapijo po relacijskem družinskem
modelu, se v terapevtskem procesu zgodi sprememba v poročanju o stresu, vezanem na
probleme v plodnosti (socialni stres zaradi neplodnosti, stres zaradi neplodnosti, vezan
na spolnost, stres zaradi neplodnosti, vezan na potrebo po starševstvu, stres zaradi
neplodnosti, vezan na zavračanje življenja brez otrok, zaradi neplodnosti, vezan na
partnerski odnos, splošni stres zaradi neplodnosti).
Hipoteza 6: Predvidevamo, da je pred terapevtsko obravnavo RZDT pri parih z
diagnozo neplodnosti ocena stresa zaradi neplodnosti, vezan na spolnost (FPISex),
visoka-povišana.
Hipoteza 7: Pričakujemo, da po procesu RZDT udeleženci svoje spolno življenje
zaznavajo manj stresno kot pred procesom. Predvidevamo, da zato doživljajo manj
stresa, odpora, tesnobe in nelagodja (FPIGl, FPISex).
Raziskovalno vprašanje d: Ali se zakonska terapija po relacijskem družinskem modelu
povezuje s spremembami na različnih ravneh prilagojenosti v partnerskem odnosu
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parov z diagnozo neplodnosti (zadovoljstvo, kohezivnost, konsenz, čustvena izraznost,
splošna prilagojenost para)?
Hipoteza 8: Pri klientih, vključenih v zakonsko terapijo po relacijskem družinskem
modelu, se v terapevtskem procesu zgodi sprememba glede prilagojenosti para
(zadovoljstvo, kohezivnost, konsenz, čustvena izraznost, splošna prilagojenost para).
Hipoteza 9: Predvidevamo, da so neplodni pari pred procesom relacijske zakonske
terapije nezadovoljni v partnerskem odnosu (DASSat) in da imajo slabšo medosebno
komunikacijo (DASGl).
Hipoteza 10: Pričakujemo, da imajo neplodni pari po procesu (T24) relacijske zakonske
terapije boljše medosebne partnerske odnose (DASGl) (povečana komunikacija, večje
zaupanje v partnerja) in povečano zadovoljstvo v partnerskem odnosu (DASSat).

7.3

3. del: Kvalitativna metoda – značilnosti procesa relacijske
zakonske terapije ob neplodnosti

V naši študiji smo se posvetili obravnavi tematike psihološke pomoči ob neplodnosti na
ravni partnerske terapije in partnerskega odnosa. Tretji del raziskovanja je kvalitativne
narave in je posvečen raziskovanju značilnosti terapevtskega procesa relacijske
zakonske terapije pri delu z vsebinami, vezanimi na neprostovoljno življenje brez
otrok, in vsebinam, s katerimi klienti pridejo na terapevtsko obravnavo. V naši študiji
smo se posvetili obravnavi tematike psihološke pomoči ob neplodnosti na ravni
partnerske terapije in partnerskega odnosa. Zato smo v tem delu raziskovanja skušali
odgovoriti na raziskovalno vprašanje: Kakšne so glavne značilnosti terapevtskega
procesa zakonske terapije RZDT pri klientih - parih z diagnozo neplodnosti in predelavi
stisk neplodnosti z vidika relacijskega zakonskega in družinskega terapevta. Analiza
vsebin je bila narejena na podlagi terapevtovih zapiskov terapij in drugih gradiv iz
zakonskih terapij vzorca eksperimentalne skupine, v kateri je sodelovalo 18 oseb oz. 9
parov z diagnozo neplodnosti.
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S kvalitativnim raziskovanjem smo raziskovali na eni strani doživljanje izkušnje
neplodnosti skozi izkušnjo klientov in na drugi značilnosti terapevtskega procesa
relacijske zakonske terapije pri obravnavi parov z diagnozo neplodnosti, pri čemer so
bili cilji raziskovanja:
a. Ugotoviti katere so glavne značilnosti relacijskega zakonskega terapevtskega
procesa parov z diagnozo neplodnosti z vidika zakonskega in družinskega terapevta;
b. Ugotoviti katere intervencije in strategije se uporabljajo v relacijski zakonski terapiji
parov z diagnozo neplodnosti.

7.4

Pričakovani rezultati

– Pričakujemo spremembe v rezultatih povečanega zadovoljstva v partnerskem odnosu
neplodnega para glede na začetek in konec terapevtskega procesa.
– Pričakujemo zmanjšanje strahu pred medsebojno komunikacijo glede na povečano
komunikacijo v neplodnem paru.
– Pričakujemo večje zaupanje med partnerjema po terapiji in zmanjšanje strahu pred
svojimi odločitvami.
– Pričakujemo večjo čustveno uglašenost obeh partnerjev pri razumevanju partnerjev,
pri dojemanju neplodnosti.
– Pričakujemo, da bo disertacija z relacijskim pristopom razširila tako teoretično
podlago razumevanja psihološke pomoči neplodnim parom. To bo nakazalo, da je
psihološka pomoč po metodi relacijske družinske in zakonske terapije (RZDT)
učinkovita in upravičena tudi pri obravnavi predelave stresa zaradi neplodnosti.

Z novimi spoznanji o psihološkem vidiku izkušnje neplodnosti ter terapevtski obravnavi
para in spremembah v terapevtskem procesu relacijske zakonske terapije smo želeli
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preveriti teoretične ugotovitve in jih dopolniti z novimi spoznanji ter tako prispevati k
obogatitvi teoretične podlage, ki bo v pomoč pri delu zakonskim in družinskim
terapevtom ter tudi drugim strokovnim delavcem v zdravstvu, socialnem delu,
psihologom in psihoterapevtom, s tem pa prispevati k razumevanju pomembnosti
psihološkega ozadja pri obravnavi problemov v plodnosti in diagnozi neplodnosti.

8. METODE RAZISKOVALNEGA DELA

V tem poglavju so predstavljene raziskovalne metode raziskovanja, uporabljene za
dosego raziskovalnih ciljev te disertacije. Prav tako so predstavljeni udeleženci
raziskave, kriteriji za vključitev v raziskavo, merski pripomočki, instrumenti, vprašanja
polstrukturiranega intervjuja, tabela za kodiranje terapij ter postopek zbiranja, obdelave,
analize in interpretacije zbranega gradiva.

8.1

Udeleženci raziskave

Raziskovalni vzorec celotne raziskave je sestavljen iz heteroseksualnih parov v
zakonski ali zunajzakonski skupnosti (N = 154 udeležencev oz. N = 77 parov), pri
katerih je bila v njihovem reproduktivnem obdobju postavljena diagnoza primarne ali
sekundarne neplodnosti, pri čemer je bil vzrok za neplodnosti pri moškem, pri ženski,
pri obeh ali pa ta ni znan. Kriteriji za vključitev v raziskovalni vzorec so bili: da sta
udeležena oba partnerja, diagnoza neplodnosti, starostna omejitev v reproduktivni dobi
(za ženske med 25 in 44 let, za moške med 25 in 60 let), prostovoljno sodelovanje v
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raziskavi. Vzorec smo pridobili na Kliničnem oddelku za reprodukcijo Ginekološke
klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.
V raziskavi zajeti vzorec ni reprezentativen, saj je v naravi nemogoče predvideti
parametre neplodnosti, s katerimi bi zagotovili reprezentativnost vzorca. Kljub temu pa
velikost vzorca parov z diagnozo neplodnosti in tudi pripravljenost za sodelovanje v
delu raziskave, ki je zahteval ponovljene meritve in vključitev para v relacijsko
zakonsko terapijo, ocenjujemo kot dobri in primerljivi z vzorcem raziskave Guštin idr.
(v katerem so osvetliti psihološke značilnosti neplodnih parov (2014, 25–42). Pri
obravnavi parov znotraj terapije smo uporabili namenski vzorec merjencev.
Udeležence obravnavamo glede na del raziskovanja (1., 2., 3. del) in so zato
predstavljeni v treh skupinah, vsi pa so del vzorca splošne skupine. Skupine so bile
izenačene glede na kriterije za vključitev (starost in diagnoza neplodnosti).

8.1.1 Splošna skupina

Splošno skupino (tudi kratko SplSk) predstavlja 154 prostovoljcev (N = 154 oseb oz. N
= 77 parov (77 žensk in 77 moških)). Udeleženci so bili stari od 43 do 25 let, povprečno
M = 34,6, pri čemer je bil standardni odklon starosti SD = 3,7 leta. Med udeleženci je
bilo 77 žensk v starosti od 25 do 41 let, povprečna starost udeleženk M = 34,4 leta, in N
= 77 moških v starosti od 26 do 43 let, povprečna starost M = 34,8 leta. 50,6 odstotka
udeležencev je imelo dokončano univerzitetno izobrazbo, 19,5 odstotka visokošolsko
izobrazbo in 18,5 odstotka srednješolsko izobrazbo. Udeleženci so bili v 30 odstotkih iz
osrednjeslovenske regije, 19 odstotkih iz gorenjske regije in zasavske. Pri večini, 82,5
odstotka, gre za primarno neplodnost in se s problemom srečujejo prvič. Vzrok je v 62
odstotkih ženska neplodnost, v 12 odstotkih je dejavnik moška neplodnost, v 27
odstotkih neplodnost obeh partnerjev in pri 3 odstotkih vzrok ni znan. Trajanje, ko si
par prizadeva zanositi, je v 37,0 odstotka med 3 do 5 let. Z izgubami in neuspelimi
postopki OBMP se je srečalo 72 odstotkov udeležencev. Glede religioznega ozadja je
61,0 odstotka katoličanov, 23,0 odstotka brez verske usmeritve.
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8.1.2 Eksperimentalna in kontrolna skupina

Za vstop v drugi del raziskovanja se je bilo pripravljeno vključiti N = 17 parov oz. N =
34 oseb, v kontrolno skupino se je vklučilo 8 parov oz. 16 oseb (6,7 odstotka vzorca); v
eksperimentalno skupino pa se je vključilo N = 12 parov oz. N = 24 oseb (21,4 odstotka
vzorca), od katerih je celoten cikel 24 terapij in treh merjenj izpeljalo N = 9 parov oz. N
= 18 oseb.
Eksperimentalna skupina (tudi kratko EksSk), v kateri so udeleženci samoevalvacijski
vprašalnik izpolnili trikrat, in sicer: ob začetku (T0), na sredi (T12) in ob koncu (T24)
terapevtskega procesa zakonske terapije, ki je potekal po relacijskem družinskem
pristopu (RZDT) in je obsegal dva zaporedna trimesečna terapevtska cikla skupaj v
obsegu 24 zaporednih tedenskih terapij. N = 18 oseb (9 žensk in 9 moških) oz. N = 9
parov, povprečna starost udeležencev 33,5 leta, moški v povprečju 34,11 leta in ženske
v povprečju 32,89 leta;
V kontrolno skupino (tudi kratko KonSk), v kateri udeleženci niso bili vključeni v
noben terapevtski proces in so samoevalvacijski vprašalnik izpolnili trikrat, prvič (T0),
po pretečenih 3 mesecih od prvega merjenja (T12) ter po 6 mesecih od prvega merjenja
(T24) je bilo vključenih N = 16 oseb (8 žensk in 8 moških) oz. N = 8 parov, pri katerih
je bila povprečna starost udeležencev 33,5 leta, moški v povprečju 34,38 leta in ženske
v povprečju 33,5 leta.

8.1.3 Eksperimentalna skupina in terapevt

Raziskovalni vzorec je bil pridobljen pri terapevtski obravnavi 18 oseb oz. 9
heteroseksualnih parov z diagnozo neplodnosti, ki so bili vključeni v eksperimentalno
skupino drugega dela kvantitativne študije te raziskave. Udeleženci so bili aktivno
vključeni v dva zaporedna trimesečna terapevtska cikla zakonske terapije po metodi
relacijske družinske terapije, kar pomeni skupaj 24 zaporednih tedenskih srečanj na par,
skupaj 216 terapevtskih srečanj na celotno skupino. Terapevtka, ki je opravila zakonske
terapije s pari z diagnozo neplodnosti, je univerzitetna diplomirana filozofinja in
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specialistka zakonske in družinske terapije z osebno izkušnjo problemov v plodnosti, ki
dela pod redno supervizijo (individualno, skupinsko in intravizijsko znotraj društva
LIST) po relacijskem družinskem modelu. Terapevtka ima, tako kot mnogi raziskovalci,
ki proučujejo področje neplodnosti, denimo Helen Adrienne in Constance Shapiro,
katerih ugotovitve raziskav pogosto navajamo, tudi sama osebno izkušnjo s problemi
plodnosti – neplodnostjo.

8.2

Merski pripomočki in instrumenti

Merski instrumenti v kvantitativnem delu raziskav so vprašalnik socio-demografskih
značilnostih skupine, vprašalnik Lestvica prilagojenosti para (DAS) (za merjenje
prilagojenosti partnerskega odnosa v dimenzijah zadovoljstva, kohezije, čustvene
izraznosti, konsenza, splošne prilagojenosti para) in vprašalnik Popis problemov
plodnosti (FPI) (za merjenje dimenzij socialni stres zaradi neplodnosti; stres, vezan na
spolnost v obdobju neplodnosti; stres, vezan na partnerski odnos v obdobju neplodnosti;
stres, vezan na posameznikovo potrebo po starševstvu; stres, vezan na posameznikovo
čutenje glede življenja brez otrok, in globalni stres, ki vključuje vseh pet naštetih
dimenzij), s katerimi smo preverjali hipoteze. Oba slednja vprašalnika sta pogosto
uporabljena v raziskavah partnerskega odnosa ob izkušnji neplodnosti. V nadaljevanju
je vsak od uporabljenih instrumentov opisan. Vsi udeleženci - pari so bili naprošeni, da
vpišejo na vprašalnik kodo, ki naj bo enaka kodi partnerja, tako da smo ju lahko, kadar
je bilo to potrebno, obravnavali kot partnersko diado.

8.2.1 Vprašalnik

socio-demografskih

značilnosti

in

nekaterih

drugih značilnosti ob diagnozi neplodnosti

Za vpogled v socio-demografske značilnosti vzorca smo pri vseh udeležencih raziskave
preverili nekatere splošne informacije, ki so vključevale podatke za: spol, starost, kraj
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rojstva, trajanje in status partnerskega odnosa, stopnjo dokončane izobrazbe in
religiozno ozadje.
Za vpogled v značilnosti ob diagnozi neplodnosti smo preverili informacije, vezane na
to: kako dolgo že skušata zanositi, koliko in katere tehnike sta uporabljala, da bi
zanosila, ali gre za primarno ali sekundarno neplodnost, ali imajo izkušnjo izgube
nosečnosti, ali imajo svoje biološke otroke in kako so bili spočeti ter ali imajo
posvojene otroke.

8.2.2 Vprašalnik Popis problemov plodnosti – FPI

Za merjenje ravni stresa zaradi neplodnosti smo uporabili vprašalnik Popis problemov
plodnosti (angl. Fertility Problem Inventory – FPI; v nadaljevanju FPI) (Newton,
Sherrard in Glavac 1999).
Psihološko raziskovanje na področju neplodnosti je zaradi pomanjkanja raziskovalnih
orodij zelo omejeno in v ta namen so Newton idr. razvili vprašalnik, ki predstavlja
enega od ključnih vprašalnikov za merjenje doživljanja stresa zaradi neplodnosti.
Prvotni vprašalnik je bil zasnovan na podlagi obsežnega pregleda literature in analize
vsebine teorije o neplodnosti, vezane na preučevanje kognitivnih in vedenjskih vzorcev,
odnosa do neplodnosti in prepričanj neplodnih pacientov. Na podlagi raziskav so dobili
sedem pomembnih področij, ki vključujejo: družbeno skrb, skrb za spolnost, skrb za
partnerski odnos, vlogo izgub, vlogo neuspeha, potrebo po starševstvu in zavračanje
življenja brez otrok. Anketiranci so bili pozvani, naj na šeststopenjski Likartovi lestvici
v razponu »močno se ne strinjam« do »povsem se strinjam« označijo svoje strinjanje z
vsako postavko. Prvotni vprašalnik je bil sestavljen iz 84 postavk, ki so zajemale vseh
sedem naštetih dimenzij. Po dolgotrajnem testiranju veljavnosti in zanesljivosti so ga
skrčili na format, kot ga poznamo danes in je uporabljen v pričujoči raziskavi.
Vprašalnik meri šest psiho-socialnih dimenzij stresa, vezanega na izkušnjo
neplodnosti. Te dimenzije zajemajo: socialni stres zaradi neplodnosti; stres, vezan
na spolnost v obdobju neplodnosti; stres, vezan na partnerski odnos v obdobju
neplodnosti; stres, vezan na posameznikovo potrebo po starševstvu; stres, vezan na
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posameznikovo čutenje glede življenja brez otrok, in globalni stres, ki vključuje
vseh pet naštetih dimenzij.
Za namen naše raziskave smo uporabili dolgo obliko vprašalnika, ki vključuje vseh 46
vprašanj v razponu od najmanj 46 do največ 276 točk. Odgovori so oštevilčeni, od
najmanj 1 in največ 6 točk, na vprašanja se odgovarja povsem se strinjam, po večini se
strinjam, delno se strinjam, delno se ne strinjam, po večini se ne strinjam, sploh se ne
strinjam. Osemnajst odgovorov zahteva obratno vrednotenje.
Faktorska analiza je potrdila šest dimenzij vprašalnika Popis problemov plodnosti, ki
obravnavajo psiho-socialna področja, na katerih se stres zaradi neplodnosti lahko
odraža:
1. dimenzijo stres zaradi neplodnosti, vezan na socialno življenje (FPISoc),
sestavlja 10 postavk v razponu najmanj 10 do največ 60 točk. Postavke so vezane na
doživljanje drugih ljudi in socialnih situacij, ki npr. vključujejo otroke drugih,
nosečnice, praznovanja rojstev, rojstnih dni drugih otrok, druženje s prijatelji, ki
imajo otroke, ipd.;
2. dimenzijo stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost (FPISex), vsebuje 8
postavk; njen razpon je od najmanj 8 do največ 48 točk. Ta dimenzija obravnava
vidik spolnosti in odraža povezanost para preko spolne intime;
3. dimenzijo stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerski odnos (FPIRel), vsebuje
10 postavk; njen razpon je od najmanj 10 do največ 60 točk. Meri stopnjo strinjanja
glede pomembnih vprašanjih, vezanih na partnerski odnos;
4. dimenzijo stres zaradi neplodnosti, vezan na zavračanje življenja brez otrok
(FPIRoChFL), vključuje 8 postavk; njen razpon je najmanj 8 do največ 48 točk.
Meri sprejetje oziroma zavračanje življenja brez otrok;
5. dimenzijo stres zaradi neplodnosti, vezan na potrebo po starševstvu (FPINoP),
sestavlja 10 postavk; njen razpon je od najmanj 10 do največ 60 točk. Postavke se
nanašajo na vrednote in pomen starševstva za posameznika;
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6. dimenzijo globalni stres zaradi neplodnosti (FPIGl), ki zajema vseh pet predhodno
naštetih dimenzij vprašalnika in zajema vseh 46 postavk petih dimenzij; njen razpon
je od najmanj 46 do največ 276 točk.
Točko preloma, ki določa raven stresa zaradi neplodnosti v kategorije (visok, povišan,
povprečen, nizek) glede na srednje vrednosti, določene za ženske in moške ob
neplodnosti, so Newton idr. (1999) določili, kot je prikazano v Tabli 2. Sodobne
raziskave prikazujejo razporeditev v tri oz. dve kategoriji (Tabela 3) in tako upoštevajo
točko preloma na mestu, kjer se srečata kategoriji povprečen in povišan stres (Born in
Preston 2016).
Tabela 2: Točke preloma za razporeditev v štiri kategorije ocene stresa zaradi
neplodnosti v dimenziji globalni stres zaradi neplodnosti Popis problemov plodnosti
(FPI) za moške in ženske
Povišan

Visok
Dim./spol

Povprečen

Nizek

Maks.

Min

Maks.

Min

Maks.

Min

Maks.

Min

FPIGl Ž

276

168

167

133

132

98

97

46

FPIGl M

276

147

146

114

113

88

87

46

Opomba: Min – najmanj doseženih točk, Maks. – največ doseženih točk, Dim. – dimenzija, FPIGl –
splošno oz. globalni pregled stresa zaradi neplodnosti.

Tabela 3: Točke preloma za razporeditev v dve kategoriji ocene stresa zaradi
neplodnosti v dimenziji globalni stres zaradi neplodnosti Popis problemov plodnosti
(FPI) za moške in ženske
Visok–povišan

Povprečen–nizek

Dim./spol

Maks.

Min

Maks.

Min

FPIGl Ž

276,00

133,00

132,00

46,00

FPIGl M

276,00

114,00

113,00

46,00

Opomba: Min – najmanj doseženih točk, Maks. – največ doseženih točk, Dim. – dimenzija, FPIGl –
splošno oz. globalni pregled stresa zaradi neplodnosti.
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Tudi pri naši raziskavi smo ob rekodiranju in razporeditvi v raven doživljanja globalne
ocene stresa zaradi neplodnosti upoštevali pravila srednjih vrednosti FPI in pravila
rekodiranja.
Vprašalnik FPI dokazuje veljavnost in primernost vsebine vprašalnika na vseh
dimenzijah. Testiran je bil na populaciji N = 2302 neplodnih posameznikov, od tega je
bilo N = 1153 žensk in N = 1149 moških. Ženske so dosegle srednjo vrednost 134,4 (SD
= 33,8). Veliko število doseženih točk na globalni ravni kaže na visoko stopnjo stresa
zaradi neplodnosti. Tako se že znotraj skupine kažejo velika odstopanja na globalni
ravni doživljanja stresa zaradi neplodnosti. V študiji je srednja vrednost za ženske s
primarno neplodnostjo 178,4 (SD = 33,3) in za ženske s sekundarno neplodnostjo 178,7
(SD = 32,0).
Diskriminantna veljavnost (stopnja do katere vsaka lestvica meri nekaj drugega) je bila
ocenjena med interkorelacijami med petimi dimenzijami lestvice. Te so bile od nizke do
srednje velikosti, srednja vrednost α =.45, v razponu od α = .26 do .66. S tem so
potrdili, da vprašalnik FPI res meri pet ločenih, med seboj povezanih, dimenzij stresa
neplodnosti (Newton 1999, 56).
Preverjanje konvergentne veljavnosti je pokazalo, da višji rezultat pri globalnem stresu
korelira z višjim številom točk za depresijo (α = .40 do .60) in tesnobo (α = .37 do .41)
ter tudi z nižjo ravnjo zakonskega ujemanja (α = –.23 do –0,40). Zanesljivost
ponovnega testiranja globalnega stresa zaradi neplodnosti pri ženski populaciji ima α =
.83 in notranji koeficient doslednosti v razponu od α = .77 do .93.
Na slovenskem vzorcu parov z diagnozo neplodnosti (N = 154) smo preverili
zanesljivost vprašalnika FPIGl, pri čemer je zanesljivost skoraj popolna, α = .962. V
dimenzijah vprašalnika je skoraj popolna zanesljivost tudi v dimenzijah stres zaradi
neplodnosti, vezan na spolnost (FPISex α = .904), stres zaradi neplodnosti, vezan na
socialno življenje (FPISoc α = .903) in stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerski
odnos (FPIRel α = .920). Zelo visoka zanesljivost je v dimenzijah stres zaradi
neplodnosti, vezan na zavračanje življenja brez otrok (FPIRoChFl α = .720), in stres
zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo potrebo po starševstvu (FPINoP α = .828).
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8.2.3 Vprašalnik Lestvica prilagojenosti para – DAS

Lestvico prilagojenosti para (angl. Dyadic Adjustmant Scale oz. DAS; v nadaljevanju
DAS) je zasnoval Spanier (1976, 15–28). Na področju družboslovja predstavlja enega
od pogosteje uporabljenih vprašalnikov za merjenje kvalitete odnosa oz. prilagojenosti
para – bodisi zakonske zveze, zunajzakonske skupnosti ali romantičnega odnosa.
Prilagojenost v partnerskem odnosu je Spanier utemeljil kot »vselej spreminjajoč proces
s kvalitativno dimenzijo, ki se jo kadarkoli lahko izmeri na lestvici v obsegu boljše
prilagojen' do 'slabše prilagojen'« (17). Kakovost odnosa oz. boljši ali slabšo
prilagojenosti para vključuje zadovoljstvo s partnerskim odnosom, količino kohezije,
raven konsenza in čustveno izraznost. DAS ni zasnovan na posebni teoriji, pač pa je bila
lestvica prvotno sestavljena iz 300 postavk že obstoječih vprašalnikov za merjenje
partnerskega odnosa, ki so bile nato zreducirane in ponovno preverjene glede vsebinske
veljavnosti. Po opravljeni faktorski analizi je bil rezultat vprašalnik, sestavljen iz 32
postavk, 30 postavk Likartove lestvice in dveh dihotomnih. DAS je po svoji zasnovi
enostaven za uporabo in ga je mogoče uporabljati v celoti, kjer vseh 32 postavk meri
globalno prilagojenost para, ali pa se uporabi za merjenje posameznih dimenzij, ne da bi
s tem izgubil veljavnost in zanesljivost (22). Faktorska analiza je potrdila štiri
podlestvice, štiri dimenzije partnerskega odnosa, ki konceptualno in empirično
sodijo k razumevanju prilagojenosti para oz. kvalitete partnerskega odnosa. Te so:
1. zadovoljstvo v partnerskem odnosu glede na vedenje in interpersonalni odnos (angl.
Dyadic Satisfaction; v nadaljevanju tudi kratko DASSat);
2. konsenz oz. prilagojenost para pri odločanju o pomembnih temah, vezanih na
religijo, gospodinjska opravila in cilje (angl. Dyadic Consensus; v nadaljevanju tudi
kratko DASCon);
3. kohezija oz. povezanost med partnerjema, ki zajema vprašanja, vezana na skupne
interese (DASCoh oz. angl. Dyadic Cohesion; v nadaljevanju tudi kratko DASCoh);
4. čustvena izraznost med partnerjema, ki v kratkem naslovi telesne interakcije med
partnerjema (DASAE oz. angl. Affectional Expression; v nadaljevanju AE) (Spanier
1976, 21–22);
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5. globalna prilagojenost para (DASGl oz. angl. Global Dyadic Adjustment Scale; v
nadaljevanju DASGl), ki je skupek vseh štirih dimenzij in daje globalno oceno.
Dobljeno število točk, ki ga partnerja dosežeta pri vprašalniku, se lahko primerja ali
obravnava ločeno. Vprašalnik se lahko uporablja kot spremljevalno orodje ob
zakonski terapiji, za oceno stanja partnerskega odnosa pred vključitvijo v terapijo
ali za osvetlitev razhajanj med partnerjema.
Vprašalnik DAS je bil testiran na vzorcu 218 poročenih in 94 ločenih parov, pri čemer
je bila povprečna starost poročenih parov 35,1 leta in ločenih 30,4 leta. Povprečno
trajanje zakonskega stanu pri poročenih je bilo 13,2 leta, pri ločenih 8,5 leta.
Ta vzorec na populaciji iz Pensilvanije predstavlja normativni vzorec, ki velja kot
izhodišče za nadaljnja raziskovanja, četudi je bila študija opravljena širše in na bolj
raznoliki populaciji (Graham idr. 2006, 701).
DAS ima dobro zanesljivost in veljavnost, saj je s preverjanjem in ponovnim
preverjanjem dosegel koeficient zanesljivosti .96. Notranja zanesljivost vprašalnika je
bila preverjena s Cronbachovim alfa koeficientom in je zelo visoka. Za celoten
vprašalnik je α = .96. Zelo visoka zanesljivost se je pokazala tudi na poddimenzijah:
DASSat: α = .94; DASCoh: α = .86; DASCon: α = .90; DASAE: α = .73.
Pri preverjanju zanesljivosti in veljavnosti posameznih faktorjev vprašalnika DAS smo
na slovenskem vzorcu parov z diagnozo neplodnosti (N = 154 oseb) potrdili zanesljivost
vprašalnika in posameznih faktorjev, pri čemer je bila za celoten vprašalnik zanesljivost
skoraj popolna DASGl: α = .905. Zanesljivost na poddimenzijah vprašalnika, na
posameznih faktorjih, je bila: zelo visoka zanesljivost na dimenziji konsenz (DASCon:
α = .894), zadovoljstvo v partnerskem odnosu (DASSat: α = .831), visoka
zanesljivost v koheziji (DASCoh: α = .763) in čustveni izraznosti (DASAE: α =
.651).
Skupna vrednost točk pri vprašalniku prilagojenosti para je seštevek vseh točk
posameznih postavk in je v razponu od 0 do 151 točk. Zaradi dolgoletne uporabe in
preverljivosti točnosti vprašalnika DAS se je z leti spremenilo vrednotenje. Po navadi so
pari, ki dosežejo v celoti več kot 102 točki, obravnavani kot tisti brez stiske v
partnerskem odnosu oz. boljše prilagojeni, medtem ko so pari, ki so dosegli manj kot
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101 točko, obravnavani kot pari v stiski oz. slabše prilagojeni (PAIRSFundation 2011;
Spanier 1976, 15–28). Proporcionalno na druge dimenzije vprašalnika to predstavlja
67,33 odstotka največje vrednosti v kategoriji. Razporejenost glede na doseženo število
točko in umestitev v kategorijo 'boljše' prilagojen in 'slabše' prilagojen glede na merjene
dimenzije vprašalnika DAS so predstavljene v Tabeli 4:
Tabela 4: Največje in najmanjše število doseženih točk v dimenzijah vprašalnika
Lestvica prilagojenosti para (DAS) za razporejanje v skupini 'boljše' prilagojen, 'slabše'
prilagojen
Boljše prilagojen
Dim.
DASGl

Slabše prilagojen

Maks.

Min

Maks.

Min

150

102

101

0

Opomba: DASGl – globalna ocena prilagojenosti para, dim. – dimenzija, Maks. – največje število točk,
Min – najmanjše število točk.

8.3

Postopek raziskave – uporabljena metodologija za zbiranje,
obdelavo in analizo podatkov

8.3.1 Postopek kvantitativnega 1. in 2. dela raziskave – uporabljena
metodologija za zbiranje, obdelavo in analizo podatkov

a. Zbiranje podatkov
Raziskovalni vzorec celotne raziskave je sestavljen iz parov v zakonski in
zunajzakonski skupnosti v njihovem reproduktivnem obdobju, ki jim je bila
diagnozirana primarna ali sekundarna neplodnost, pri čemer je bil vzrok za neplodnost
pri moškem, pri ženski, pri obeh ali pa ta ni znan. Kriteriji za vključitev v raziskovalni
vzorec so bili, da sta udeležena oba partnerja, diagnoza neplodnosti, starostna omejitev
v reproduktivni dobi, ki je za ženske med 25 in 44 let, za moške med 25 in 60 let.
Vzorec parov smo pridobili na Kliničnem oddelku za reprodukcijo Ginekološke klinike
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Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Protokol raziskave je pregledala Komisija
Republike Slovenije za medicinski etiko in 26. 3. 2011 izdala pozitivno mnenje, št.
167/02/11. Po predhodnem dogovoru z delovno mentorico dr. med. Ribič Pucelj in s
soglasjem njenih nadrejenih smo prvi del kvantitativne raziskave izvedli na Kliničnem
oddelku za reprodukcijo Ginekološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra
Ljubljana.
Anketni vprašalnik je sestavljen iz prvega dela, v katerem smo poizvedeli in pridobili
socio-demografske značilnosti udeležencev (spol, starost, izobrazba, poklic, trajanje
partnerske zveze, veroizpoved) in informacije, vezane na izkušnje v problemih
plodnosti, proces in zdravljenje neplodnosti (diagnoza, načini zdravljenja neplodnosti,
število zdravljenj, kdo v paru je dobil diagnozo neplodnosti, trajanje zdravljenja
neplodnosti, metode in postopki zdravljenja neplodnosti, izguba nosečnosti, če imajo
otroke, kako so otroci bili spočeti) (glej poglavje 8.2.1); ter iz dveh vprašalnikov:
vprašalnika Popis problemov plodnosti – FPI (ki meri šest psiho-socialnih dimenzij:
stres, vezan na izkušnjo neplodnosti, ki merijo dimenzije: socialni stres zaradi
neplodnosti, stres, vezan na spolnost v neplodnosti, stres, vezan na partnerski odnos v
neplodnosti, stres, vezan na posameznikovo potrebo po starševstvu, stres, vezan na
posameznikovo čutenje glede življenja brez otrok in globalni stres zaradi neplodnosti, ki
vključuje vseh pet naštetih dimenzij) in vprašalnika Lestvica prilagojenosti para – DAS
(ki meri pet dimenzij prilagojenosti v partnerskem odnosu, ki merijo dimenzije:
zadovoljstvo v partnerskem odnosu, prilagojenost para, povezanost med partnerjema in
čustvena izraznost med partnerjema in splošna prilagojenost, ki vključuje vse štiri prej
omenjene dimenzije), zahvale udeležencu za sodelovanje in povabilo v nadaljnjo
vključitev v raziskavo.
V celoti je bilo na oddelku za reprodukcijo Ginekološke klinike Univerzitetnega
kliničnega centra Ljubljana oddanih 300 kuvert oz. 600 vprašalnikov za 300 parov, ki
smo jih na oddelku oddali v šestih časovnih intervalih v obdobju enega leta, 2012/2013.
V čakalnici ambulantnega zdravljenja in čakalnici, kjer pacientke čakajo na ultrazvok,
smo pustili tudi informativne letake in poziv za vključitev v raziskavo. Na letaku smo
navedli tudi spletno mesto, preko katerega se je dalo dostopati do ankete. V že vnaprej
frankirano pisemsko kuverto, opremljeno z naslovom raziskovalke, smo vložili dva
anketna vprašalnika (za njega in za njo), ki so ju pacienti lahko vzeli s seboj in
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naknadno rešena vrnili po pošti. Prav tako je delovna mentorica v okviru ambulantne
obravnave pacientkam osebno vročila kuverto z gradivom in jih povabila k vključitvi v
ta del raziskave. Pri končni analizi smo upoštevali samo udeležence, ki so zadostili
kriterijem, in le v celoti rešene vprašalnike. Neustrezne in neveljavne vprašalnike smo
iz obravnave v celoti izločili in niso bili upoštevani v nobeni točki analize. Statistična
analiza podatkov je bila pridobljena na vprašalnikih kot samoevalvacija stanja, ki
razkrivajo šest ravni doživljanja stresa zaradi neplodnosti in pet ravni prilagojenosti
partnerskega odnosa.
Na anketnih vprašalnikih je bilo tudi povabilo k drugemu delu raziskave, na katerega se
je odzvalo le nekaj udeležencev, zaradi česar smo morali poseči tudi po drugih poteh za
pridobivanje udeležencev. Zbiranje podatkov, vezanih na kliente, vključene v
terapevtski proces, je trajalo od septembra 2011 do decembra 2014, saj smo z vsakim
parom opravili uvodni razgovor, intervju in terapijo, ki je upoštevala dva zaporedna
cikla terapije, kar zajema 24 terapevtskih srečanj, ki bi se v idealnih okoliščinah morala
realizirati v 6 mesecih, vendar se je zaradi zunanjih okoliščin (dopusti, prazniki) in
dinamike obravnave zdravljenja neplodnosti (postopki, hospitalizacija) lahko razvlekla
in je lahko trajala tudi do 8 mesecev. V kontrolni skupini so sodelovali tisti, ki so se
obvezali, da bodo anketo v roku treh mesecev izpolnili trikrat. Prav tako so bili
naprošeni, da se v tem času ne udeležijo druge psihoterapevtske obravnave, oz. če so se
je, da so nas o tem seznanili, da smo jih izločili iz raziskovalnega vzorca, upoštevanega
v namen te študije.

b. Analiza podatkov
Za analizo podatkov smo uporabili program SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences) 17.0 za operacijski sistem Windows, s pomočjo katerega smo izvedli
statistično analizo podatkov.
Z

deskriptivno

analizo

smo

opisali

vzorec

udeležencev

splošne

(SpSk),

eksperimentalne (EksSk) in kontrolne (KonSk) skupine ob prvem merjenju (T0) ter
ugotavljali njihove izkušnje s problemi plodnosti in diagnozo neplodnosti. Glede na
točko preloma smo ocenili raven doživljanja globalnega stresa zaradi neplodnosti in
raven splošne prilagojenosti v partnerskem odnosu.
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Rekodiranje DAS in FPI – za rekodiranje ocen stresa zaradi neplodnosti (FPI) v 4
kategorije (visok, povišan, normalen, nizek stres zaradi neplodnosti) in v 2 kategoriji
('visok-povišan' in 'normalen-nizek' stres zaradi neplodnosti) smo upoštevali pravila
rekodiranja (Newton idr. 1999, 154; glej poglavje 8.2.2); za rekodiranje ocene
prilagojenosti v partnerskem odnosu (DAS) v 2 kategoriji ('boljše' prilagojen in 'slabše'
prilagojen v partnerskem odnosu) smo uporabili pravila za rekodiranje (Spanier 1976;
glej poglavje 8.2.3).
Razlika med skupinama (moški, ženske) v določeni lastnosti DAS in FPI – za
preverjanje razlik med dvema skupinama v povprečju v določeni lastnosti smo najprej
za vsako skupino posebej s Shapiro-Wilkovim testom preverili, ali rezultati statistično
pomembno odstopajo od normalne distribucije. Nato smo glede na statistično
pomembno odstopanje rezultatov od normalne distribucije pri obeh skupinah uporabili
samo tiste, ki niso statistično odstopali, pri čemer smo upoštevali mejo p > 0,05 in pri
merjenju razlik med skupinama uporabili Levenov t-test za neodvisne vzorce s
predvidevanjem o enaki ali neenaki varianci. Pri vseh ostalih dimenzijah, kjer so
dobljeni rezultati statistično pomembno odstopali od normalne dispozicije, smo
uporabili Mann-Whitneyjev U-test; če pa smo preverjali razlike v paru, smo za to
uporabili Wilcoxonov W-test za odvisne vzorce.
Razlike med ponovitvami v povprečju v določeni lastnosti DAS in FPI – da smo
odgovorili na vprašanje, ali obstajajo statistično pomembne razlike v izraženosti
prilagojenosti v partnerskem odnosu v terapiji parov z diagnozo neplodnosti, vključenih
v zakonsko terapijo po relacijskem družinskem pristopu (EksSk), glede na začetek,
sredino in konec terapije, smo to preverili z enosmerno analizo variance s ponovljenimi
meritvami in LSD post hoc preizkusom. Stopnjo tveganja smo izbrali kot α < 0,05.
Zanimalo nas je, ali se različne ravni faktorja odvisnih vzorcev ponovljenih meritev na
začetku (T0), na sredini (T12) in na koncu obravnave (T24) na posamezni dimenziji
vprašalnika DAS statistično pomembno razlikujejo med seboj. Zanimalo nas je tudi,
med katerimi ravnmi faktorja ponovljenih meritev (začetek in konec, začetek in sredina,
sredina in konec) pride do statistično pomembne razlike. Pri tem smo upoštevali pogoje
za izračun normalnosti distribucije (ki smo jo preverili z Shapiro-Wilkovim testom),
homogenost varianc, merski nivo in sfericiteto. Enak postopek smo ponovili tudi za
kontrolno skupino.
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Razlike med skupinama (eksperimentalno in kontrolno) v povprečju v določeni
lastnosti DAS in FPI – za preverjanje razlik med dvema skupinama v povprečju v
določeni lastnosti smo najprej za vsako skupino posebej s Shapiro-Wilkovim testom
preverili, ali rezultati statistično pomembno odstopajo od normalne distribucije. Nato
smo glede na statistično pomembno odstopanje rezultatov od normalne distribucije pri
obeh skupinah uporabili samo tiste, ki statistično niso odstopali, pri čemer smo
upoštevali mejo p > 0,05, in pri merjenju razlik med skupinama uporabili Levenov t-test
za neodvisne vzorce s predvidevanjem o enaki ali neenaki varianci. Pri vseh ostalih
dimenzijah, kjer so dobljeni rezultati statistično pomembno odstopali od normalne
dispozicije, smo uporabili Mann-Whitneyjev U-test.
Razlike/povezanost med skupinama v izraženosti stresa zaradi neplodnosti (visokpovišan – nizek-normalen) in ocene prilagojenosti v partnerskem odnosu (boljše
prilagojen – slabše prilagojen) smo preverjali s hi-kvadrat testom.

8.3.2 Postopek

kvalitativnega

dela

raziskave

–

uporabljena

metodologija za zbiranje, obdelavo in analizo podatkov

Velik dejavnik pri kvalitativnem raziskovanju predstavlja vloga raziskovalca, ki v
raziskavo vstopa s svojim znanjem, terapevtskimi izkušnjami, nazori, filozofijo.
Gradiva za analizo vsebine so bila v odgovorih poročil zakonske terapije, ki jih je
terapevtka izpolnila ob srečanjih in ob končanem terapevtskem ciklu, med katerimi so
bila naslednja vprašanja, vezana na klienta:
1. ozadje, težave, s katerimi sta prišla partnerja na terapijo, dinamika para, zgodovina
neplodnosti itd.;
2. vprašanja, vezana na terapevtsko delo:
a. katere intervence je terapevt uporabil;
b. ali je zaznal faze v terapevtskem procesu;
c. katere faze bi to lahko bile.
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Gradivo za raziskovanje značilnosti terapevtskega procesa zakonske terapije para z
diagnozo neplodnosti smo dobili z vprašalniki in dnevnikom terapij, s posnetki
terapevtskih srečanj, transkripti terapij in intervjujev. Nekatera terapevtska srečanja so
bila v celoti transkribirana, pri nekaterih so bili narejeni transkripti le v obsegu,
relevantnem za namen študije. Za obdelavo zbranih podatkov smo uporabili
kombinirano metodo, ki je vključevala postopek deskriptivne in kvalitativne analize
vsebine, pri čemer je šlo za krožno nelinearno obravnavo gradiva. Deskriptivno analizo
smo uporabili za opis osnovnih podatkov o udeležencih eksperimentalne skupine parov
z diagnozo neplodnosti, pri čemer so nas zanimale značilnosti klientov (starost, ali gre
za primerno ali sekundarno neplodnost, pri kom je vzrok, izkušnja izgub nosečnosti in
neuspelih postopkov OBMP, koliko časa se že trudita zanositi itd.). Kvalitativno analizo
vsebine smo uporabili za ugotavljanje značilnosti terapevtskega procesa zakonske
terapije para ob diagnozi neplodnosti, za ugotavljanje intervencij in strategij, ki jih
zakonski in družinski terapevt uporablja pri reševanju problemov v plodnosti, za
poimenovanje pomembnih dogodkov, ki so bili v terapiji bistveni za razreševanje
problemov ob diagnozi neplodnosti in kdaj je do njih prišlo. Kvalitativno analizo
sestavljajo raziskovalno vprašanje, vzorec in analiza gradiva, ki poteka s štetjem,
ocenjevanjem in kodiranjem. Kodiranje je lahko ponavljajoče, ko kategorije oblikujemo
po predhodnem pregledu podatkov, ali apriori, ko kategorije vzpostavljamo pred analizo
na podlagi neke teorije, kodiramo lahko po več lastnostih (npr. lestvica) ali kot analizo
odnosov med njimi (relacijska analiza).
Za ugotavljanje značilnosti terapevtskega procesa in identifikacijo tem, vzorcev,
strukture, procesov smo uporabili metodo, ki je kombinacija utemeljene teorije (angl.
Grounded Theory) in analize vsebine. Pri metodi utemeljene teorije se sistematično
ustvarja teorija iz podatkov, pri čemer se stalno prepletata zbiranje in analiziranje
podatkov (Corbin in Strauss 1990, 4–12). Metoda analize vsebine, ki je osnovana na
eksplicitnih pravilih kodiranja, je tehnika, ki omogoča stiskanje mnogih enot besedila in
drugega trajnega gradiva (v našem primeru avdio posnetkov terapij, dnevnika
terapevtke, supervizijskih zapisov, gradiva, ki so ga v terapijo prinesli klienti, pisma,
transkripti) v manjše število vsebinskih kategorij. Uporabili smo zapiske in gradivo s
srečanj zakonske terapije parov z diagnozo neplodnosti, ki je potekala po modelu
RZDT, in v celoti zajema 216 terapevtskih srečanj. Kodirali smo v dveh fazah: najprej
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smo gradivo analizirali, da smo dobili ponavljajoče se kode, pri čemer smo uporabili
induktivni pristop oz. odprto kodiranje. Kod nismo določili vnaprej, pač pa smo jih
določali med analizo gradiva in oblikovali abstraktne pojme iz empiričnih podatkov
(Mesec 1998, 106). V drugi fazi pa smo uporabili osno kodiranje. Pri tem smo
povezovali osnovne kategorije v sistem nadrejenih kategorij tako dolgo, dokler
kvalitativni podatki niso več prinašali novih kategorij. Ker smo uporabili kombinacijo
analize vsebine in osnovne teorije, smo pri nekaterih mestih preverili tudi pogostost
določenih kategorij.

8.3.3 Postavitev teorije pred raziskovanjem

Pari, ki se bodo obrnili na terapevtko po pomoč, bodo v veliki stiski. Skupno izhodišče,
da ne morejo zanositi po naravni poti, bo povezovalna tema, vendar bo že tukaj nastalo
več različnih razlogov, zakaj so prišli. Vsak od parov bo imel svojo dinamiko in
neplodnost bo vzporedna tema, ki bo vselej prisotna in krojila njihov vsakdan.
Predpostavljamo lahko, da bodo imeli dve realnosti – kot se reče, je neplodnost še ena
služba, še eno vzporedno življenje, ki je z nami 24 ur na dan – z nami vstane in gre z
nami spat –, tako bo tudi terapevtski proces nekoliko ločen na del, v katerem sta samo
par s problemi, in del, v katerem sta neplodni par. Denotacija »neplodni par« je stigma,
ki se je bodo sramovali in zaradi katere jim bo težko.
Terapevtski prostor zna biti za vsak par svojevrstna preizkušnja in izhodišče, v katerem
se s partnerjem srečata na nov, drugačen način.
Neplodnost v partnerski odnos vnese neko »čudnost«. Neplodnost lahko enačimo z
terminalno boleznijo, na tak način se tudi odziva partnerska zveza. Veliko je bolnice,
veliko se dela na telesu, par je zelo povezan, saj je zaradi pregledov in urnikov zelo
skupaj. Hkrati predstavlja napor in breme, in če partnerski odnos ni stabilen, trden,
potem obstaja nevarnost, da bo zveza razpadla. Kako dolgo vztrajati ob tem človeku? V
tradicionalnem pomenu partnerske zveze ob človeku rastemo. Razvojno gledano ima
življenje določene postaje: se rodiš, si otrok, si najstnik, doživiš prvo ljubezen, si mlad
odrasel, odideš od doma, postaneš mož-žena, v tem odnosu starš, gledaš otroke rasti,
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otroci dosežejo fazo mladih odraslih, odidejo od doma, postaneš dedek-babica … to je
neki naraven cikel eros-tanatos. Pri neplodnosti, če otroka ni, ta del družbene vloge, ko
postaneš starš in potem stari starš, manjka. Gradi se nova realnost, ki je lahko podobna
tistim, ki se zavestno odločijo za življenje brez otrok (childfree life) in vso energijo
usmerijo vase, v svoj razvoj, kariero, potovanja in ne nadaljujejo vrste. Razumevanje
realnosti ljudi, ki se zavestno in prostovoljno odločijo za življenje brez otrok, načine za
preživljanje kakovostnega časa in srečnega življenja, postane svet neplodnih parov.
Razlika je le, da se za ta svet niso odločili prostovoljno. Kaj pa stoji za to ali ono
odločitvijo? Ali se za otroka res odločiš ali je to čudež življenja, ki se zgodi? Pri
neplodnosti žal otrok postane predmet zavestne odločitve, načrtovanja, čakanja,
spremljanja telesnih stanj in urnika pregledov, postopkov, diagnostike in ponovnega
čakanja.
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9. REZULTATI

9.1

1. del: Izraženost stresa zaradi neplodnosti in prilagojenosti v
partnerskem odnosu

V rezultatih prvega dela kvantitativnega raziskovanja najprej predstavimo sociodemografske rezultate in nekatere druge značilnosti problemov plodnosti splošne
skupine parov z diagnozo neplodnosti (9.1.1), rezultate v izraženosti globalnega stresa
zaradi neplodnosti v skupini in statistično pomembne razlike v izraženosti na vseh
dimenzijah vprašalnika FPI (9.1.2 in 9.1.3), rezultate v izraženosti prilagojenosti v
partnerskem odnosu in statistično pomembne razlike v izraženosti prilagojenosti v
partnerskem odnosu med spoloma na vseh dimenzijah vprašalniku DAS (9.1.4 in 9.1.5).

9.1.1 Socio-demografske in nekatere druge značilnosti problemov
plodnosti splošne skupine

V prvem delu kvantitativne raziskave, v katerega je bilo vključenih N = 154 oseb oz. N
= 77 heteroseksualnih parov z diagnozo neplodnosti, predstavljamo distribucijo starosti
udeležencev (Tabela 5 in Tabela 6), stopnje izobrazbe (Tabela 7), regije, iz katerih
prihajajo (Tabela 8), status in trajanje partnerske zveze (Tabela 9 in Tabela 10), starost
in nosilce diagnoze neplodnosti (Tabela 11), ali je neplodnost primarna ali sekundarna
(Tabela 12), leta trajanja poskušanja zanositi (Tabela 13), diagnostiko in postopke
OBMP (Tabela 14), izgube nosečnosti in neuspešne postopke OBMP (Tabela 15 in
Tabela 16), veroizpoved udeležencev (Tabela 17).
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a. Starost in spol
Tabela 5: Starost udeležencev splošne skupine z diagnozo neplodnosti – deskriptivna
statistika
Skupina opazovanja
SplSk

N

Razpon

Min.

Maks.

M

SD

Ž

77

16

25

41

34,42

3,65

M

77

17

26

43

34,86

3,75

Skupaj

154

18

25

43

34,64

3,69

Opomba: N – numerus, Min. – najmanj doseženih točk, Maks. – največ doseženih točk, M – mediana, SD
– standardni odklon, SplSk – splošna skupina

Tabela 6: Starost, spol, udeleženci skupaj – frekvenčna porazdelitev
Ž

M

Skupaj

StSk.

f

%

f

%

f

%

Manj ali 25 let

1

1,3

0

0,0

1

0,6

25 do 30 let

5

6,5

6

7,8

11

7,1

30 do 35 let

38

49,4

40

51,9

78

50,6

35 do 40 let

33

42,9

28

36,4

61

39,6

40 do 43 let

0

0,0

3

3,9

3

1,9

Skupaj

77

100,0

77

100,0

154

100,0

Opomba: StSk – starostna skupina, M – moški, Ž – ženska, f – frekvenca, % – odstotki.

b. Stopnja izobrazbe
Tabela 7: Stopnja najvišje dokončane izobrazbe glede na spol in skupaj – frekvenčna
porazdelitev
Vaša stopnja izobrazbe

Ž

M

f

%

Osnovnošolska

0

0

Srednješolska

11

Visokošolska

18

f

skupaj
%

f

%

0

0

0

0

14,3

18

23,4

29

18,8

23,4

12

15,6

30

19,5
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Univerzitetna

40

51,9

38

49,4

78

50,6

Univerzitetna+

8

10,4

9

11,7

17

11,0

Skupaj

77

100,0

77

100,0

154

100,0

Opomba: Univerzitetna + – magisterij, doktorat, specializacija, M – moški, Ž – ženska, f – frekvenca, %
– odstotki.

c. Regija, iz katere prihajajo
Tabela 8: Regija, iz katere prihajajo – frekvenčna porazdelitev
Regija

f

%

Osrednjeslovenska regija

46

29,9

Savinjska regija

25

16,2

Gorenjska regija

24

15,6

Zasavska regija

11

7,1

Jugovzhodna Slovenija

15

9,7

Pomurska regija

11

7,1

Obalno-kraška regija

9

5,8

Posavska regija

8

5,2

Podravska regija

4

2,6

Drugo (tudi kraji zunaj Slovenije)

1

0,6

154

100,0

Skupaj
Opomba: f – frekvenca, % – odstotek.

d. Status partnerske zveze in trajanje zveze
Tabela 9: Zakonski stan – frekvenčna porazdelitev
V kakšnem partnerskem odnosu sta?

f

%

Zakonska zveza

94

60,4

Zunajzakonska zveza

60

39,6

Skupaj

154

100,0

Opomba: f – frekvenca, % - odstotek.
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Tabela 10: Trajanje partnerske zveze – frekvenčna porazdelitev
Trajanje partnerske zveze

f

%

5 do 10 let

79

51,3

1 do 5 let

33

21,4

10 do12 let

30

19,5

12 do 15 let

12

7,8

Skupaj

154

100,0

Opomba: f – frekvenca, % - odstotek

e. Starost in nosilec diagnoze neplodnosti
Tabela 11: Starost in nosilec neplodnosti – frekvenčna porazdelitev
Kateri od vaju je bil diagnosticiran kot neploden
Moški

Ženska

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

0

0

0

0

1

100

0

0

1

1

25 do 30

3

27

7

64

1

9

0

0

11

7

30 do 35

8

10

44

56

24

31

2

3

78

51

35 do 40

1

2

42

69

16

26

2

3

61

40

40 do 43

0

0

2

67

0

0

1

33

3

2

skupaj

12

8

95

62

42

27

5

3

Starost/let
Manj ali
25

Oba

Ni znano

Skupaj

154 100

Opomba: f – frekvenca, % – odstotek.

f. Primarna ali sekundarna neplodnost
Tabela 12: Primarna ali sekundarna neplodnost – frekvenčna porazdelitev
f

%

Primarna

127

82,5

Sekundarna

27

17,5

Skupaj

154

100,0

Opomba: f – frekvenca, % – odstotek.
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g. Trajanje, kako dolgo par že skuša zanositi
Tabela 13: Trajanje, kako dolgo par že poskuša zanositi – frekvenčna porazdelitev
Trajanje/let

f

%

Manj kot ali eno leto

14

9,1

1 ≤ 3 let

53

34,4

3 ≤ 5 let

57

37,0

5 ≤ 7 let

15

9,7

7 ≤ 9 let

12

7,8

9 ≤ let

3

1,9

154

100

N
Opomba: f – frekvenca, % – odstotek.

h. Diagnostika in postopki za dosego zanositve
Tabela 14: Diagnostika in postopki za dosego zanositve – frekvenčna porazdelitev
DA

NE

%

%

Diagnostika

84,4

15,6

IUI-I

35,7

64,3

IUI-II

1,3

98,7

OT

42,2

57,8

RMND

18,2

81,8

OBMP-I

56,5

42,9

OMBO-II

1,3

98,7

Drugo

100

0

Tehnike

Opomba: Diagnostika – histeroskopija, rentgenski HSG, UZ KHSG, laporoskopija, tuboskopija, punkcija
in histološka analiza tkiva testisa idr., IUI-I – intrauterina homologna inseminacija, IUI-II – intrauterina
heterologna inseminacija, OT – ovulacijske terapije, RMND – ritmična metoda načrtovanja družine,
OBMP-I – OBMP IVF z vašimi spolnimi celicami, OBMP-II – OBMP IVF z darovanimi spolnimi
celicami, % – odstotek.
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i. Izgube nosečnosti
Tabela 15: Izgube nosečnosti – frekvenčna porazdelitev
Ali imate izkušnjo izgube nosečnosti?
f

%

DA

102

66,2

NE

52

33,8

Skupaj

154

100,0

Opomba: f – frekvenca, % – odstotek.

Tabela 16: Število izkušenj izgube nosečnosti – frekvenčna porazdelitev
Kolikokrat ste izgubili nosečnost
0

1

2

3

4 in več

f

f

f

f

f

Skupaj

Ali imate izkušnjo

DA

0

28

23

10

3

102

izgube nosečnosti?

NE

90

0

0

0

0

52

90

28

23

10

3

154

Skupaj
Opomba: f – frekvenca.

j. Veroizpoved in religiozno ozadje
Tabela 17: Veroizpoved in religiozno ozadje – frekvenčna porazdelitev
Religiozno ozadje

f

%

Katoličan

94

61,0

Brez verske usmeritve

45

29,2

Drugo

7

4,5

Pravoslavec

5

3,2

Protestant

3

1,9

154

100,0

Skupaj
Opomba: f – frekvenca, % – odstotek, N – numerus.
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9.1.2 Hipoteza 1: Raven stresa zaradi neplodnosti je na vzorcu
slovenskih parov z diagnozo neplodnosti povišan-visok

Oceno globalnega stresa zaradi neplodnosti (FPIGl) in razlike v izraženosti globalnega
stresa zaradi neplodnosti med spoloma na vzorcu splošne skupine parov z diagnozo
neplodnosti smo merili z vprašalnikom FPI. Najprej smo preverjali globalno oceno
stresa zaradi neplodnosti (FPIGl) pri vseh udeležencih skupine (N = 154) ter moških (N
= 77) in ženskah (N = 77).
Iz opisne statistike (Tabela 18) povprečnih vrednosti posameznih dimenzij znotraj
splošne skupine udeležencev skupaj ter moških in žensk ugotavljamo, da so povprečna
ocena globalnega stresa zaradi neplodnosti (FPIGl) pri udeležencih skupaj (N = 154)
povprečna ocena (M = 155,99), standardni odklon (SD = 41,93), pri ženskih
udeleženkah para sta srednja vrednost (M = 161,16) in standardni odklon (SD = 39,68),
pri moških udeležencih para sta srednja vrednost (M = 150,83) in standardni odklon (SD
= 43,72), iz česar je razvidno, da ženske dosegajo višje število točk kot moški in da med
spoloma obstajajo razlike v aritmetičnih sredinah, razlike pa obstajajo v standardnem
odklonu, iz česar bi morda lahko predvidevali, da poročajo o višjem globalnem stresu
zaradi neplodnosti kot moški udeleženci.
Tabela 18: Popis problemov plodnosti (FPI) pri splošni skupini udeležencev skupaj ter
moških in ženskah pred rekodiranjem – opisne statistike
Skupina
Dimenzi

Mi Ma

ja

N

n.

ks.

FPISex

15

8

42

4
FPISoc

15 10

54

15 11
4

FPIRoC

15 18

M

SD N n

ks.

24,9 9,6 7 11

42

7

31

12

Mi Ma
M

54

7

7

5

57
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40

ks.
40

7
50

56

14

31,1 11,
84

28,5 12,
1

40

SD

22,6 10,

9

7

30,4 5,5 7 20

M

1

7

29,4 11, 7 12
29

31,2 6,1 7 18

8

34,5 10, 7 10
2

50

SD N n

27,2 8,6 7
2

28,9 12, 7 11
5

40

8

32,8 11, 7 13
6

56

Moški

Mi Ma

2

4
FPIRel

Ženske

Skupaj

96

31,9 6,5

hFL

4

3

FPINoP

15 12

53

9

38,0 9,0 7 17

4
FPIGl

7

4

6

53

7

7

6

39,5 9,5 7 12

7

2

3

50

4

36,5 8,3

7

6

6

15 84 231 155, 41, 7 90 230 161, 39, 7 84 231 150, 43,
4

99

93

7

16

68

7

83

72

Opomba: N – numerus, Min. – najmanj doseženih točk, Maks. – največ doseženih točk, M – mediana, SD
– standardni odklon, SplSk – splošna skupina, FPI – vprašalnik Popis problemov plodnosti (Newton idr.
1999), FPIGl – Globalni popis problemov plodnosti, FPISex – stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost,
FPISoc – socialni stres zaradi neplodnosti, FPIRel – stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerski odnos,
FPINoP – stres zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo potrebo po starševstvu, FPIRoChFL – stres
zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo čutenje glede življenja brez otrok

Ob upoštevanju pravil rekodiranja srednjih vrednosti in točk preloma (glej poglavje
8.2.2) smo za preverjanje prve hipoteze rekodirali razmernostne spremenljivke
vrednosti globalne ocene stresa zaradi neplodnosti (FPIGl) in poddimenzij vprašalnika
FPI (Newton idr. 1999, 54). Najprej smo srednje vrednosti rekodirali v štiri kategorije
(visok, povišan, normalen, nizek stres zaradi neplodnosti) (Tabela 19).
Tabela 19: Raven globalne ocene stresa zaradi neplodnosti (FPIGl) v 4 kategorijah
(nizek, normalen, povišan, visok) po rekodiranju – frekvenčna porazdelitev
Ženske

Skupaj
Vel.

Kum.

Moški

Vel.

Kum.

Vel.

Kum.

Raven

f

%

%

%

f

%

%

%

f

%

%

%

Nizek

6

4

3,9

3,9

3

3,9

3,9

3,9

3

3,9

3,9

3,9

Normale

30 19,5 19,5

23,4

20

26

26

29,9

10

13

13

16,9

Povišan

52 33,8 33,8

57,1

22 28,6 28,6

58,4

30

39

39

55,8

Visok

66 42,9 42,9

100

32 41,6 41,6

100

34 44,2 44,2

Skupaj

15 100 100

n

77 100

100

100

77 100 100

4
Opomba: f – frekvenca, % – odstotek, FPIGl – globalna raven stresa zaradi neplodnosti v dimenziji
globalni popis problemov plodnosti, Vel. – veljaven, Kum. – kumulativen

Zanimalo nas je, kolikšen del vzorca doživlja visoko ali povišano raven stresa zaradi
neplodnosti, zato smo štiri kategorije rekodirali v dve, pri čemer je ena kategorija
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predstavljala nizek-normalen stres zaradi neplodnosti, druga pa povišan-visok stres
zaradi neplodnosti (Tabela 20 in Tabela 21).
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Tabela 20: Popis problemov plodnosti (FPI) pri splošni skupini udeležencev skupaj ter moških in ženskah po rekodiranju v skupini nizeknormalen in visok-povišan stres zaradi neplodnosti – opisne statistike
Raven

Nizek-normalen

Visok-povišan

Skupina

Dimenzija

N

Min

Maks.

M

SD

N

Min

Maks.

M

SD

Skupaj

FPISex

36

8

23

14,83

4,37

118

11

42

27,99

8,71

FPISoc

36

13

42

22,78

8,1

118

10

54

35,93

10,34

FPIRel

36

11

29

17,22

4,68

118

14

56

32,53

11,41

FPIRoChFL

36

18

34

26,17

5,22

118

21

40

32,77

5,5

FPINoP

36

12

41

26,89

6,48

118

29

53

41,44

6,69

FPIGl

36

84

128

107,89

13,32

118

114

231

170,67

36,29

FPISex

23

11

23

17,17

3,23

54

20

42

31,5

6,36

FPISoc

23

13

34

22,3

5,8

54

28

54

39,72

7,34

FPIRel

23

11

29

18,61

5,17

54

17

50

34

9,98

FPIRoChFL

23

18

32

26,39

4,26

54

24

40

32,24

5,15

FPINoP

23

17

41

27,57

5,81

54

35

53

44,61

5,26

FPIGl

23

90

128

112,04

12,33

54

139

230

182,07

26,5

FPISex

13

8

14

10,69

2,75

64

11

40

25,03

9,35

FPISoc

13

13

42

23,62

11,33

64

10

50

32,73

11,42

FPIRel

13

12

17

14,77

2,2

64

14

56

31,3

12,44

FPIRoChFL

13

20

34

25,77

6,78

64

21

40

33,22

5,77

Ženske

Moški
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FPINoP

13

12

35

25,69

7,64

64

29

50

38,77

6,63

FPIGl

13

84

113

100,54

12,14

64

114

231

161,05

40,62

Opomba: FPI – vprašalnik Popis problemov plodnosti (Newton idr. 1999), FPIGl – Globalni popis problemov plodnosti, FPISex – stres zaradi neplodnosti, vezan na
spolnost, FPISoc – socialni stres zaradi neplodnosti, FPIRel – stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerski odnos, FPINoP – stres zaradi neplodnosti, vezan na
posameznikovo potrebo po starševstvu, FPIRoChFL – stres zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo čutenje glede življenja brez otrok, N – numerus, Min –
najmanj doseženih točk, Maks. – največ doseženih točk, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon.

Tabela 21: Raven globalne ocene stresa zaradi neplodnosti (FPIGl) v 2 kategoriji nizek-normalen in povišan-visok stres zaradi
neplodnosti po rekodiranju – frekvenčna porazdelitev

FPIGl/Raven

Skupaj

Ženske

Moški

Veljaven Kumulativen

Veljaven Kumulativen

Veljaven Kumulativen

f

%

%

%

f

%

%

%

f

%

%

%

Nizek-normalen

36

23,4

23,4

23,4

23

29,9

29,9

29,9

13

16,9

16,9

16,9

Povišan-visok

118

76,6

76,6

100

54

70,1

70,1

100

64

83,1

83,1

100

Skupaj

154

100

100

77

100

100

77

100

100

Opomba: f – frekvenca, % – odstotek, FPIGl – globalna raven stresa zaradi neplodnosti v dimenziji globalni popis problemov plodnosti

143

Iz Tabele 20 in Tabele 21 je razvidno, da je znotraj splošne skupine udeležencev 23,4
odstotka vzorca ocenilo raven globalnega stresa zaradi neplodnosti v kategoriji nizeknormalen, pri čemer o nizkem stresu zaradi neplodnosti poročajo 4 odstotki vzorca, o
normalnem 19,5 odstotka celotnega vzorca. Več kot tri četrtine vseh udeležencev,
natančneje 76,6 odstotka vzorca, poroča o povišanem-visokem stresu zaradi
neplodnosti, pri čemer jih 33,8 odstotka poroča o povišanem, o visokem pa 42,9
odstotka celotnega vzorca. Pri primerjavi razlike med skupinama v ravni doživljanja
stresa smo najprej upoštevali frekvenčno porazdelitev, ki ponuja vpogled v odstotek
udeležencev glede na spol (moški, ženske) in udeležence skupaj glede na rekodiranje v
štiri kategorije ravni globalne ocene stresa zaradi neplodnosti in dve kategoriji. Razlike
v izraženosti globalnega stresa zaradi neplodnosti so po rekodiranju vidne med moškimi
in ženskami udeleženkami, pri čemer večji odstotek povišanega-visokega stresa zaradi
neplodnosti nosijo moški udeleženci splošne skupine (83,1 odstotka) v primerjavi z
ženskim udeleženkami splošne skupine (70,1 odstotka). Iz rezultatov razberemo, da
16,9 odstotka moških udeležencev splošne skupine poroča o nizkem-normalnem
globalnem stresu zaradi neplodnosti, pri čemer je v kategorijo nizek stres sodilo 3,9
odstotka, v kategorijo normalen stres zaradi neplodnosti 13 odstotkov moških
udeležencev (Tabela 21). V kategoriji povišan-visok stres zaradi neplodnosti je 83,1
odstotka moških udeležencev splošne skupine, pri čemer je v kategoriji povišan stres 39
odstotkov, v kategoriji visok pa 44,2 odstotka skupine moških udeležencev. Ženske
udeleženke splošne skupine parov z diagnozo neplodnosti ocenjujejo globalni stres
zaradi neplodnosti v kategoriji nizek-normalen v 29,9 odstotka, pri čemer so v kategoriji
nizek 3 odstotki, v kategoriji normalen 20 odstotkov skupine; v kategoriji povišan-visok
je 70,1 odstotka žensk udeleženk, pri čemer je v kategoriji povišan stres 28,6 odstotka, v
kategoriji visok globalni stres zaradi neplodnosti pa 41,6 odstotka skupine žensk.

9.1.3 Hipoteza 2: Med spoloma obstaja statistično pomembna
razlika v izraženosti stresa zaradi neplodnosti

Za preverjanje druge hipoteze, kjer smo preverjali, ali obstaja statistično pomembna
razlika med moškimi in ženskami pri izraženosti stresa zaradi neplodnosti v dimenzijah
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problemov plodnosti vprašalnika FPI, smo najprej s Shapiro-Wilkovim testom preverili
razporeditev podatkov in če ti odstopajo od normalne distribucije (Tabela 22).
Tabela 22: Test normalnosti distribucije – Shapiro-Wilkov test
Shapiro-Wilk
Spol

Statistika

df

Sig.

FPI Stres, vezan na

Ženski

0,950

77

0,004**

spolnost

Moški

0,900

77

0,000***

FPI Stres, vezan na

Ženski

0,964

77

0,027**

družbeno življenje

Moški

0,936

77

0,001***

FPI Stres, vezan na

Ženski

0,946

77

0,003**

partnerstvo

Moški

0,908

77

0,000***

FPI Stres, vezan na

Ženski

0,954

77

0,007**

zavračanje življenja

Moški

0,900

77

0,000***

Ženski

0,928

77

0,000***

potrebo po starševstvu Moški

0,966

77

0,035*

FPI Globalni pregled

Ženski

0,960

77

0,016*

problemov plodnosti

Moški

0,895

77

0,000***

brez otrok
FPI Stres, vezan na

Opomba: FPI – Popis problemov plodnosti, * – povprečna razlika je pomembna na nivoju 0,05, ** –
povprečna razlika je pomembna na nivoju 0,01, *** – povprečna razlika je pomembna na nivoju 0,001.

Rezultati so pokazali, da na vseh postavkah distribucija statistično pomembno odstopa
od normalne distribucije, zato smo za preverjanje statistično pomembne razlike v
izraženosti stresa zaradi neplodnosti med spoloma uporabili Mann-Whitneyjev U-test za
neodvisne vzorce (Tabela 23).
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Tabela 23: Razlika med moškimi in ženskami v dimenzijah FPI – rezultat MannWhitneyjevega U-testa za neodvisne vzorce
FPI Stres,
FPI Stres,

FPI

vezan na

FPI Stres,

Globalni

FPI Stres,

vezan na

FPI Stres,

zavračanje

vezan na

pregled

vezan na

družbeno

vezan na

življenja

potrebo po

problemov

spolnost

življenje

starševstvu

plodnosti

2102,000

2355,500

2750,500

2536,500

2328,000

2476,000

5105,000

5358,500

5753,500

5539,500

5331,000

5479,000

Z

–3,122

–2,204

–,774

–1,551

–2,305

–1,766

Stopnja

0,002**

0,028**

0,439

0,121

0,021**

0,077

Mann-

partnerstvo brez otrok

Whitney
U
Wilcoxon
W

značilnosti
(2stranska)
Opomba: FPI – vprašalnik Popis problemov plodnosti (Fertility Problem Inventory, Newton idr. 1999);
** – povprečna razlika je pomembna na ravni 0,01.

Rezultati testiranja kažejo, da med moškimi in ženskami obstaja statistično pomembna
razlika v nekaterih dimenzijah stresa zaradi neplodnosti po vprašalniku FPI: tako stres
zaradi neplodnosti, vezan na spolnost (FPISex: Sig = 0,002, p < 0,01), stres zaradi
neplodnosti, vezan na socialno življenje (FPISoc: Sig = 0,028, p < 0,05), in stres zaradi
neplodnosti, vezan na potrebo po starševstvu (FPINoP: Sig = 0,021, p < 0,05).
Do statistično pomembne razlike med moškimi in ženskami pa ni prišlo v dimenzijah:
stres, vezan na partnerski odnos (FPIRel: Sig = 0,439, p > 0,05), stres vezan na
zavračanje življenja brez otrok (FPIRoChFL: Sig = 0,121, p > 0,05), in globalni stres
zaradi neplodnosti (FPIGl Sig = 0,77, p > 0,05) (Tabela 23).
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Glede na rekodirane vrednosti in razporeditev v skupine smo preverili tudi, ali obstaja
statistično pomembna razlika med spoloma v izraženosti stresa zaradi neplodnosti
(visok-povišan, nizek-normalen stres zaradi neplodnosti). Iz porazdelitve v izraženosti
stresa zaradi neplodnosti (nizek-normalen, visok-povišan) vidimo razliko v porazdelitvi
med spoloma (Tabela 24).

Tabela 24: Razporejenost v 2 kategoriji (nizek-normalen, visok-povišan stres zaradi
neplodnosti) globalnega stresa zaradi neplodnosti (FPIGl) pri moških in ženskah –
opisna statistika
FPIGl
Spol
Ženski
Moški
Skupaj

Nizek-normalen
f
23
13
36

Visok-povišan
f
54
64
118

Skupaj
N
77
77
154

Opomba: FPIGl – globalna raven stresa zaradi neplodnosti, f – frekvenca, N – numerus.

Tabela 25: Ocena stresa zaradi neplodnosti v dimenzijah FPI glede na spol – opisne
statistike
Spol

N

MR

SR

FPI Stres, vezan na

Ženski

77

88,7

6830

spolnost

Moški

77

66,3

5105

Skupaj

154

FPI Stres, vezan na

Ženski

77

85,41

6576,5

družbeno življenje

Moški

77

69,59

5358,5

Skupaj

154

FPI Stres, vezan na

Ženski

77

80,28

6181,5

partnerstvo

Moški

77

74,72

5753,5

Skupaj

154

FPI Stres, vezan na

Ženski

77

71,94

5539,5

zavračanje življenja

Moški

77

83,06

6395,5

brez otrok

Skupaj

154
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Ženski

77

85,77

6604

potrebo po starševstvu Moški

77

69,23

5331

Skupaj

154

FPI Globalni pregled

Ženski

77

83,84

6456

problemov plodnosti

Moški

77

71,16

5479

Skupaj

154

FPI Stres, vezan na

Opomba: MR – povprečje variacijskih razmikov, SR – vsota variacijskih razmikov, N – numerus.

Rezultati testiranja so pokazali, da imajo ženske bistveno višje srednje vrednosti (kar
pripisujemo tudi pravilom točke preloma, ki določa, kolikšno število doseženih točk se
razporeja po spolu v kategorijo) (MR = 88,70) v dimenzijah stres zaradi neplodnosti,
vezan na spolnost (FPISex), kot moški (MR = 66,30), stres zaradi neplodnosti, vezan na
družbeno življenje ženske (FPISoc) (MR = 84,41), moški (MR = 69,59), stres zaradi
neplodnosti, vezan na partnerstvo (FPINoP), ženske (MR = 85,77), moški (MR = 69,23),
stres zaradi neplodnosti, vezan na zavračanje življenja brez otrok (FPIRoChFL), ženske
(MR = 71,94) in moški (MR = 83,06) ter globalni stres zaradi neplodnosti (FPIGl)
ženske (MR = 83,84) in moški (MR = 71,16) (Tabela 25).
Za ugotavljanje, ali obstaja statistično pomembna razlika v izraženosti globalnega stresa
zaradi neplodnosti (FPIGl) (visok-povišan, nizek-normalen) po spolu (moški, ženska),
smo uporabili hi-kvadrat test (Tabela 26). Iz porazdelitve v izraženosti stresa zaradi
neplodnosti (nizek-normalen, visok-povišan) vidimo razliko frekvenc v porazdelitvi
med spoloma (Tabela 24).
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Tabela 26: Razlike v izraženosti globalnega stresa zaradi neplodnosti (visok-povišan –
nizek-normalen) po spolu – rezultat hi-kvadrat testa
Stopnja Stopnja
pomem

pomem

bnosti

bnosti

(2-

(1-

Stopnja

značilnosti (2- stranska stranska
Vrednost

df

stranska)

Pearsonov hi-kvadrat

3,625a

1

0,057

Kontinuiteta neprekinjenostib

2,936

1

0,087

Razmerje verjetij

3,663

1

0,056

Fisherjev test natančnosti
Linearna zveza

3,602

N

1

)

)

0,086

0,043

0,058

154

Opomba: N – numerus; df – stopnja svobode; a. – nobena celica nima vrednosti, manjše od 5; najmanjša
pričakovana vrednost je 18,00.

V tabeli z ocenami nimamo nobene celice, ki bi imela manj kot pet enot, zato lahko kot
mero povezanosti med partnerjema in oceno stresa zaradi neplodnosti upoštevamo hikvadrat statistiko. V našem primeru znaša vrednost hi-kvadrat 3,63 (Sig = 0,058,
p > 0,05), rezultat testiranja pokazal, da spol ni povezan z oceno stresa zaradi
neplodnosti in da statistično pomembna razlika med spoloma glede na oceno stresa
zaradi neplodnosti ne obstaja (Tabela 26).

9.1.4 Hipoteza

3:

Neplodni

pari

so

'boljše'

prilagojeni

v

partnerskem odnosu

Za preverjanje ravni (boljše oz. slabše) prilagojenosti v partnerskem odnosu smo sešteli
vsoto doseženih točk (Tabela 27) na vseh kategorijah vprašalnika Lestvica
prilagojenosti para (DAS) in glede na pravila točke preloma (glej poglavje 8.2.3), ki deli
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splošno prilagojenost para (DASGl), dobili dve kategoriji, s katerima smo ugotovili,
kolikšen odstotek udeležencev splošne skupine (žensk, moških, udeležencev skupaj) se
uvršča v kategorijo 'boljše prilagojen' oz. 'slabše prilagojen'14 v partnerskem odnosu in
kakšne srednje vrednosti in razpon dosegajo na poddimanzijah v kategorijah
zadovoljstvo v odnosu, čustvena izraznost med partnerjema, konsenz pri usklajevanju
pri pomembnih odločitvah, koheziji (Tabela 28).

14

Prilagojenost v partnerskem odnosu je Spanier utemeljil kot »vselej spreminjajoč proces s kvalitativno

dimenzijo, ki se jo kadarkoli lahko izmeri na lestvici v obsegu 'boljše prilagojen' do slabše prilagojen'«
(Spanier 1976, 17). Zato je uporabil točko preloma, ki kaže v katero kategorijo se glede na dobljeno
število točk na vprašalniku DAS uvrščata zakonca (glej poglavje 8.2.3).
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Tabela 27: Prilagojenost para (DAS) pred rekodiranjem – opisne statistike
Ženske

Skupaj
N

Ra. Min. Maks.

M

SD

N

Ra. Min. Maks.

Moški
M

SD

N

Ra. Min. Maks.

M

SD

DASCon 154

41

24

65

48,26

8,96

77

39

26

65

48,3377

7,81

77

41

24

65

48,1818 10,04

DASSat

154

29

21

50

41,33

5,1

77

29

21

50

40,7403

5,78

77

18

32

50

41,9221

4,26

DASCoh 154

13

10

23

17,21

2,95

77

11

11

22

17,2727

2,84

77

13

10

23

17,1558

3,07

DASAE

154

9

4

13

8,26

1,93

77

8

5

13

8,7532

1,77

77

7

4

11

7,7662

1,96

DASGl

154

69

78

147

115,1 15,05 77

69

78

147

115,104 14,57 77

65

78
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115,026 15,62

Opomba: Ra. – variacijski razmik; Min. – minimum; Maks. – maksimum; M – mediana, SD – standardni odklon; DASSat – zadovoljstvo v partnerskem odnosu,
DASCon – konsenz oz. prilagojenost para pri odločanju o pomembnih temah, DASCoh – kohezija oz. povezanost med partnerjema, DASAE – čustvena izraznost med
partnerjema, DASGl – globalna ocena prilagojenosti para.

Tabela 28: Povprečne vrednosti ocen, razpon, najmanjše in največje vrednosti ocen po posameznih dimenzijah lestvice prilagojenosti v
partnerskem odnosu po rekodiranju – opisna statistika
Slabše prilagojen
Spol

Dimenzija

Boljše prilagojen

N

Ra.

Min

Maks.

M

SD

N

Ra.

Min

Maks.

M

SD

13

17,00

26,00

43,00

37,0769

5,80892

64

25,00

40,00

65,00

50,6250

5,97481

DASSat

13

20,00

21,00

41,00

31,3077

6,94484

64

14,00

36,00

50,00

42,6563

3,01435

DASCoh

13

7,00

11,00

18,00

15,0000

3,02765

64

9,00

13,00

22,00

17,7344

2,59574

Ženske DASCon
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DASAE

13

5,00

5,00

10,00

6,8462

1,72463

64

7,00

6,00

13,00

9,1406

1,52094

DASGl

13

23,00

78,00

101,00

90,2308

8,33820

64

42,00

105,00

147,00

120,156

9,44192

15

22,00

24,00

46,00

32,6000

6,15049

62

25,00

40,00

65,00

51,9516

6,53221

DASSat

15

9,00

32,00

41,00

37,6000

2,41424

62

18,00

32,00

50,00

42,9677

3,94623

DASCoh

15

7,00

12,00

19,00

15,2000

2,27408

62

13,00

10,00

23,00

17,6290

3,06345

DASAE

15

5,00

4,00

9,00

5,5333

1,40746

62

7,00

4,00

11,00

8,3065

1,67517

DASGl

15

23,00

78,00

101,00

90,9333

7,95942

62

40,00

103,00

143,00

120,854 10,58896

28

22,00

24,00

46,00

34,6786

6,30728

126

25,00

40,00

65,00

51,2778

6,26564

DASSat

28

20,00

21,00

41,00

34,6786

5,88818

126

18,00

32,00

50,00

42,8095

3,49334

DASCoh

28

8,00

11,00

19,00

15,1071

2,60113

126

13,00

10,00

23,00

17,6825

2,82461

DASAE

28

6,00

4,00

10,00

6,1429

1,67142

126

9,00

4,00

13,00

8,7302

1,64639

DASGl

28

23,00

78,00

101,00

90,6071

7,99231

126

44,00

103,00

147,00

120,500

9,98859

Moški DASCon

Skupaj DASCon

Opomba: Ra. – variacijski razmik; N – numerus, Min – najmanj doseženih točk, Maks. – največ doseženih točk, M – mediana, SD – standardni odklon, DAS –
Lestvica prilagojenosti para, DASSat – zadovoljstvo v partnerskem odnosu, DASCon – konsenz oz. prilagojenost para pri odločanju o pomembnih temah, DASCoh –
kohezija oz. povezanost med partnerjema, DASAE – čustvena izraznost med partnerjema, DASGl – globalna ocena prilagojenosti para.
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Tabela 29: Prilagojenost v partnerskem odnosu (slabše prilagojen/boljše prilagojen) v
dimenziji globalna prilagojenost para (DASGl) in spol (moški, ženski) – kontingenčna
tabela
Spol
Ženski

Moški

Skupaj

13

15

28

prilagojenosti para prilagojen % znotraj DASGl

46,4

53,6

100,0

(DASGl)

16,9

19,5

18,2

64

62

126

50,8

49,2

100,0

83,1

80,5

81,8

77

77

154

50,0

50,0

100,0

Raven globalne

Slabše

N

% znotraj spola
Boljše

N

prilagojen % znotraj DASGl
% znotraj spola
Skupaj

N
% znotraj DASGl
% znotraj spola

100,0 %

100,0 % 100,0 %

Opomba: N – število, % – odstotek.

Iz rezultatov kontingenčne tabele je razvidno, da je v celotnem vzorcu največja
zastopanost skupine, v kateri poročajo o boljši prilagojenosti v partnerskem odnosu,
81,8-odstotni, pri čemer sicer obstajajo razlike med spoloma (moški poročajo o boljši
prilagojenosti v 80,5 odstotka, ženske v 83,1 odstotka). O slabši prilagojenosti v
partnerskem odnosu na ravni skupine poroča 18,2 odstotka vseh udeležencev, pri čemer
moški izražajo večjo slabšo prilagojenost (19,5 odstotka) v primerjavi z ženskami (16,9
odstotka) (Tabela 29).

9.1.5 Hipoteza 4: Med spoloma obstaja statistično pomembna
razlika v prilagojenosti para

Za preverjanje četrte hipoteze, v kateri nas je zanimalo, ali obstaja statistično
pomembna razlika v prilagojenosti v partnerskem odnosu na vseh dimenzijah
vprašalnika DAS med spoloma, smo najprej s Shapiro-Wilkovim testom preverili

153

normalnost distribucije (Tabela 30). Ker rezultati med skupinama niso bili normalno
razporejeni, smo uporabili Mann-Whitneyjev U-test za neodvisne vzorce (Tabela 31).
Tabela 30: Preverjanje normalnosti distribucije med moškimi in ženskami pri
prilagojenosti v partnerskem odnosu (DAS) – rezultati Shapiro-Wilkovega testa
Shapiro-Wilk
Spol

Statistika

df

Sig.

Ženski

0,963

77

0,026*

Moški

0,945

77

0,002**

Ženski

0,817

77

0,000***

Moški

0,978

77

0,195

Ženski

0,946

77

0,003**

Moški

0,968

77

0,051

Ženski

0,952

77

0,006**

Moški

0,946

77

0,003**

DAS Globalna lestvica

Ženski

0,945

77

0,002**

prilagojenosti para

Moški

0,971

77

0,072

DAS Konsenz

DAS Zadovoljstvo

DAS Kohezija
DAS Čustvena izraznost

Opomba: df – stopnja svobode, Sig. – stopnja pomembnosti, DAS – vprašalnik Lestvica prilagojenosti
para, * – stopnja pomembnosti je na ravni 0,05, ** – stopnja pomembnosti je na ravni 0,01..

Tabela 31: Razlike med spoloma (moški, ženske) v prilagojenosti v partnerskem odnosu,
DASGl – rezultati Mann-Whitneyjevega U- testa
DASCon

DASSat DASCoh DASAE

Mann-Whitney U

2919,500

2823,500 2843,500 2158,000 2897,000

Wilcoxon W

5922,500

5826,500 5846,500 5161,000 5900,000

Z
Stopnja značilnosti (2stranska)

DASGl

-0,163

-0,512

-0,440

-2,954

-0,244

0,871

0,609

0,660

0,003**

0,807

Opomba: DAS – Lestvica prilagojenosti para, DASSat – zadovoljstvo v partnerskem odnosu, DASCon –
konsenz, DASCoh – kohezija, DASAE – čustvena izraznost, DASGl – globalna ocena prilagojenosti
para, ** – povprečna razlika je pomembna na ravni 0,01.
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Rezultati Mann-Whitneyjevega U-testa so pokazali, da med moškimi in ženskami v
dimenzijah prilagojenosti v partnerskem odnosu pride do statistično pomembne razlike
v dimenziji čustvena izraznost (DASAE: p = 0,003) s tveganjem, manjšim od 0,01,
medtem ko pri ostalih dimenzijah: kohezija, konsenz, zadovoljstvo in splošna
prilagojenost v partnerskem odnosu, ni prišlo do statistično pomembne razlike med
moškimi in ženskami (p > 0,05) (Tabela 31).
Zanimalo nas je tudi, ali po rekodiranju v skupini (boljše prilagojena/slabše prilagojena)
med spoloma na globalni dimenziji (DASGl) pride do statistično pomembne razlike in
če je prilagojenost kako povezana s spolom. To smo preverjali s hi-kvadrat testom
(Tabela 34).
Tabela 32: Globalna prilagojenost v partnerskem odnosu (DASGl) in spol – povprečni
variacijski razmik
Povprečni
variacijski
Spol
DASGl ujemanje

N

razmik

Ženski

77

78,50

Moški

77

76,50

Skupaj
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Opomba: N – število.

Rezultati povprečnih variacijskih razmikov so pokazali, da med skupinama moških in
žensk z diagnozo neplodnosti glede na razporeditev (boljše prilagojen/slabše prilagojen
v partnerskem odnosu) prihaja do razlik, povprečni variacijski razmik pri ženskah MR =
78,5 in pri moških MR = 76,5 (Tabela 32).
Tabela 33: Prilagojenost v partnerskem odnosu in spol – kontingenčna tabela
Slabše prilagojen

Boljše prilagojen

Skupaj

f

f

N

Ženski

13

64

77

Moški

15

62

77

28

126

154

Spol

Skupaj
Opomba: f – frekvenca, N – numerus.
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Tudi iz rezultatov kontingenčne tabele vidimo, da je večina udeležencev obeh spolov
izrazila 'boljšo' prilagojenost v partnerskem odnosu (Tabela 33).

Tabela 34: Prilagojenost v partnerskem odnosu in spol – rezultat hi-kvadrat testa

Pearsonov hi-kvadrat

Stopnja

Stopnja

Stopnja

značilnosti

pomebnosti

pomembnosti

(2-stranska)

(1-stranska)

0,835

0,417

Vrednost

df

(2-stranska)

0,175a

1

0,676

Fisherjev test
natančnosti
N
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Opomba: df – stopnja svobode; N – numerus; a – nobena celic nima manj kot pet enot, najmanjša
pričakovana vrednost je 14,00.

Vrednost Pearsonove hi-kvadrat statistike znaša 0,175, v povezavi med spolom in oceno
prilagojenosti v partnerskem odnosu oz. med spoloma ni prišlo do statistično
pomembne razlike v izraženosti prilagojenosti v partnerskem odnosu (Sig. = 0,676 (2stranska), p > 0,05) (Tabela 34).

9.2

2. del: Spremembe v dimenzijah problemov plodnosti in
prilagojenosti para v procesu relacijske zakonske terapije

V drugi del kvantitativne raziskave je bilo vključenih N = 34 oseb oz. N = 17
heteroseksualnih parov z diagnozo neplodnosti, razporejenih v dve skupini
(eksperimentalno, kontrolno), pri čemer so bili udeleženci eksperimentalne skupine
aktivno vključeni v proces relacijske zakonske terapije (N = 18 oseb oz. N = 9 parov),
udeleženci kontrolne skupine (N = 16 oseb oz. N = 8 parov) pa ne.
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Skupini med seboj nista bili izenačeni, zato smo pri analizi uporabljali testiranja za
neodvisne vzorce. Zanimalo nas je, ali se v izraženosti stresa zaradi neplodnosti po
vprašalniku FPI in v prilagojenosti para po vprašalniku DAS v procesu relacijske
zakonske terapije zgodijo statistično pomembne spremembe, in če se zgodijo, med
katerimi ponovljenimi merjenji se izrazijo.
V rezultatih so prikazani:
– izračuni preverjanja statistično pomembnih sprememb v eksperimentalni in kontrolni
skupini (ločeno) ob treh ponovljenih merjenjih v dimenzijah stres zaradi neplodnosti po
vprašalniku FPI (poglavje 9.2.2.1) in prilagojenost v partnerskem odnosu po
vprašalniku DAS (poglavje 9.2.3.1);
– prav tako so prikazani rezultati izračunov statistično pomembnih razlik med
skupinama (eksperimentalno in kontrolno) ob treh ponovljenih merjenjih (T0-T0, T12T12, T24-T24) v dimenzijah stres zaradi neplodnosti po vprašalniku FPI (poglavje
9.2.2.2) in prilagojenost para po vprašalniku DAS (poglavje 9.2.3.2) ter statistična
pomembnost razlik med merjenji med skupinama za vprašalnik FPI (poglavje 9.2.2.2a)
in za vprašalnik DAS (poglavje 9.2.3.2a).

9.2.1 Socio-demografske in nekatere druge značilnosti problemov
plodnosti udeležencev eksperimentalne in kontrolne skupine

V drugi del kvantitativne raziskave je bilo vključenih N = 34 oseb oz. N = 17
heteroseksualnih parov z diagnozo neplodnosti, ki so bili razporejenih v dve skupini
(eksperimentalno, kontrolno), pri čemer so bili udeleženci eksperimentalne skupine
aktivno vključeni v proces relacijske zakonske terapije (N = 18 oseb oz. N = 9 parov),
udeleženci kontrolne skupine pa ne (N = 16 oseb oz. N = 8 parov). V tem poglavju so
predstavljeni rezultati distribucije starosti udeležencev (Tabela 35), stopnje izobrazbe
(Tabela 36), regije, iz katerih prihajajo (Tabela 37), status partnerske zveze (zakonska
ali zunajzakonska zveza) (Tabela 38), starost udeležencev in nosilec neplodnosti
(Tabela 39), ali gre za primarno ali sekundarno neplodnost (Tabela 40), leta trajanja, ko
par skuša zanositi (Tabela 41), diagnostika in postopki OBMP (Tabela 42), izgube
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nosečnosti in neuspešni postopki OBMP (Tabela 43), veroizpoved udeležencev (Tabela
44).

a. Starost
Tabela 35: Starost udeležencev eksperimentalne in kontrolne skupine ob prvem
merjenju – opisne statistike
Eksperimentalna skupina

Kontrolna skupina

Udel.

N

Min.

Maks.

M

SD

N

Min.

Maks.

M

SD

Ženski

9

25

39

32,9

4,6

8

26

40

32,6

4,4

Moški

9

27

40

34,1

4,7

8

26

41

34,4

5,4

Skupaj

18

25

40

33,5

4,6

16

26

41

33,5

4,8

Opomba: Udel. – udeleženci, N – numerus, Min. – najmanjša starost, Maks. – največja starost, M –
srednja vrednost, SD – standardni odklon.

b. Stopnja izobrazbe
Tabela 36: Stopnja najvišje dokončane izobrazbe – kontingenčna tabela
Vaša stopnja izobrazbe

Skupina
OŠ

SŠ

VŠ

UNI

UNI+

Sk.

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

Ž

0

0

1

11

1

11

6

67

1

11

9

M

0

0

2

22

4

44

3

33

0

0

9

N

0

0

3

17

5

28

9

50

1

6

18

KontSk Ž

0

0

0

0

3

38

4

50

1

13

8

M

0

0

3

38

3

38

2

25

0

0

8

N

0

0

3

19

6

38

6

38

1

6

16

EksSk

Opomba: Sk. – skupaj, M – moški, Ž – ženska, EksSk – eksperimentalna skupina, KonSk – kontrolna
skupina, SkSk – skupine skupaj, OŠ – osnovnošolska, SŠ – srednješolska, VŠ – visokošolska, UNI –
univerzitetna, UNI+ – več kot univerzitetna (specializacija, magisterij, doktorat), f – frekvenca, % –
odstotek, N – numerus skupaj.
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c. Regija, iz katere prihajajo
Tabela 37: Regija, iz katere prihajajo – frekvenčna porazdelitev
Regija

Eksperimentalna skupina (f)

Kontrolna skupina (f)

Osrednjeslovenska regija

8

4

Savinjska regija

2

5

Gorenjska regija

4

4

Zasavska regija

2

0

Jugovzhodna Slovenija

1

1

Pomurska regija

0

0

Obalno-kraška regija

0

0

Posavska regija

0

2

Podravska regija

0

0

Slovenije)

1

0

N

18

16

Drugo (tudi kraji zunaj

Opomba: N – numerus, f – frekvenca.

d. Status partnerske zveze
Tabela 38: Status partnerske zveze – frekvenčna porazdelitev
Status partnerske zveze

Eksperimentalna skupina (f)

Kontrolna skupina (f)

Zakonska zveza

10

10

Zunajzakonska zveza

8

6

18

16

N
Opomba: f – frekvenca, N – numerus.
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e. Starost in vzrok neplodnosti
Tabela 39: Starost in vzrok neplodnosti – frekvenčna porazdelitev
Starost v letih (f)

N

25 do 29 30 do 34 35 do 39 40 do 43
Eksperimentalna Vzrok

Moški

1

1

0

0

2

skupina

Ženska

1

4

2

0

7

Oba

2

2

2

0

6

Ni znano

0

1

1

1

3

4

8

5

1

18

pri

Skupaj N
Kontrolna

Vzrok

Moški

0

1

0

1

2

skupina

pri

Ženska

2

5

1

0

8

Oba

0

2

2

0

4

Ni znano

0

1

1

0

2

2

9

4

1

16

Skupaj N
Opomba: N – numerus, f – frekvenca.

f. Primarna ali sekundarna neplodnost
Tabela 40: Primarna ali sekundarna neplodnost – frekvenčna porazdelitev

Eksperimentalna skupina
Kontrolna skupina

Primarna neplodnost
f
17
14

Sekundarna neplodnost
f
1
2

Skupaj
N
18
16

Opomba: N – numerus, f – frekvenca, Prim. – primarna neplodnost, Sek. – sekundarna neplodnost.

g. Leta trajanja, ko par skuša zanositi
Tabela 41: Trajanje v letih, ko par skuša zanositi – frekvenčna distribucija
t/let

Eksperimentalna skupina

Kontrolna skupina

1 ≤ 3 let

4

4

3 ≤ 5 let

12

8

5 ≤ 7 let

2

4

7 ≤ 9 let

0

0
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9 ≤ let

0

0

N

18

16

Opomba: t/let - trajanje v letih.

h. Diagnostika in postopki OBMP
Tabela 42: Diagnostika in postopki OMBP – odstotkovna distribucija
Eksperimentalna skupina

Kontrolna skupina

%

%

DA

66,7

70,8

NE

33,3

29,2

DA

61,1

33,3

NE

38,9

66,7

DA

0

0

NE

100

100

DA

44,4

70,8

NE

55,6

29,2

DA

22,2

16,7

NE

77,8

83,3

DA

55,6

33,3

NE

44,4

66,7

DA

0

0

NE

100

100

DA

100

100

NE

0

0

Tehnike
Diagnostika

IUI-I

IUI-II

OT

RMND

OBMP-I

OMBO-II

Drugo

Opomba: Diagnostika – histeroskopija, rentgenski HSG, UZ KHSG, laporoskopija, tuboskopija, punkcija
in histološka analiza tkiva testisa, idr., IUI-I – intrauterina homologna inseminacija, IUI-II – intrauterina
heterologna inseminacija, OT – ovulacijske terapije, RMND – ritmična metoda načrtovanja družine,
OBMP-I – OBMP IVF z vašimi spolnimi celicami, OBMP-II – OBMP IVF z darovanimi spolnimi
celicami, % – odstotek.
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i. Izgube nosečnosti
Tabela 43: Izkušnje izgube nosečnosti in neuspelih postopkov OBMP – frekvenčna
porazdelitev
Ali ste doživeli izgubo
nosečnosti?
Skupina opazovanja

NE

DA

Skupaj

EksSk

7

11

18

KonSk

9

7

16

Opomba: SplSk – splošna skupina, EksSk – eksperimentalna skupina, KonSk – kontrolna skupina, SkSk
– skupine skupaj.

j. Veroizpoved
Tabela 44: Distribucija vzorca glede na veroizpoved – frekvenčna porazdelitev
Eksperimentalna skupina
Veroizpoved

Kontrolna skupina

f

%

f

%

Katoličan

11

61

12

75

Protestant

1

6

0

0

Pravoslavec

0

0

0

0

Brez verske usmeritve

4

22

4

25

Drugo

2

11

0

0

N

18

100

16

100

Opomba: f – frekvenca, % – odstotek, N – numerus.

9.2.2 Hipoteze 5, 6 in 7: Spremembe v izraženosti stresa zaradi
neplodnosti v procesu relacijske zakonske terapije

Pri preverjanju statistično pomembnih sprememb v izraženosti stresa zaradi neplodnosti
v dimenzijah po vprašalniku FPI je sodelovalo 9 parov oz. 18 oseb eksperimentalne
skupine in 8 parov oz. 16 oseb iz kontrolne skupine. O tem, kolikšen del udeležencev
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doživlja glede na vrednosti iz opisnih statistik pred rekodiranjem visoko-povišano ali
nizko-normalno raven globalnega stresa zaradi (FPIGl), smo rezultate rekodirali v
skladu s pravili rekodiranja (glej poglavje 8.2.2). Rezultati rekodiranja so odslikali
raven ocene globalnega stresa zaradi neplodnosti v obeh skupinah in udeležencih
(Tabela 46).
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Tabela 45: Popis problemov plodnosti na vseh dimenzijah vprašalnika FPI pri eksperimentalni in kontrolni skupini udeležencev ob treh
ponovljenih merjenjih pred rekodiranjem – opisne statistike
Eksperimentalna skupina

Kontrolna skupina

t./dim.

N

Ra.

Min

Maks.

M

SD

N

Ra.

Min

Maks.

M

SD

T0_FPISex

18

31

11

42

20,39

6,509

16

32

8

40

22,13

11,718

T12_FPISex

18

18

9

27

17,11

4,801

16

34

8

42

23,75

11,216

T24_FPISex

18

23

8

31

15,61

5,381

16

26

12

38

24,88

8,686

T0_FPISoc

18

41

10

51

27,72

12,432

16

44

10

54

30,06

13,051

T12_FPISoc

18

28

13

41

23,83

8,860

16

33

17

50

34,06

10,655

T24_FPISoc

18

30

11

41

21,83

9,575

16

38

14

52

33,81

11,232

T0_FPIRel

18

27

12

39

23,28

8,288

16

36

14

50

27,63

13,048

T12_FPIRel

18

19

11

30

19,78

6,726

16

34

17

51

30,63

11,383

T24_FPIRel

18

17

12

29

18,00

5,292

16

38

15

53

30,56

11,219

T0_FPIRoChFL

18

14

24

38

31,72

4,390

16

22

18

40

29,75

7,066

T12_FPIRoChFL

18

12

24

36

30,61

3,432

16

22

18

40

30,56

7,527

T24_FPIRoChFL

18

20

18

38

26,83

6,061

16

19

21

40

32,25

5,939

T0_FPINoP

18

16

31

47

38,33

5,018

16

41

12

53

33,19

12,550

T12_FPINoP

18

21

24

45

34,72

5,486

16

39

12

51

34,19

11,473

T24_FPINoP

18

23

23

46

32,83

6,618

16

31

20

51

38,00

8,618

T0_FPIGl

18

105

107

212

141,44

28,511

16

146

84

230

142,75

51,343
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T12_FPIGl

18

65

99

164

126,06

18,941

16

146

84

230

153,19

48,306

T24_FPIGl

18

83

83

166

115,11

23,306

16

135

89

224

159,50

40,818

Opomba: Ra. – variacijski razmik; T0 – prvo merjenje, T12 – drugo merjenje, T24 – tretje merjenje, FPI – vprašalnik Popis problemov plodnosti (Newton idr. 1999),
FPIGl – Globalni popis problemov plodnosti, FPISex – stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost, FPISoc – socialni stres zaradi neplodnosti, FPIRel – stres zaradi
neplodnosti, vezan na partnerski odnos, FPINoP – stres zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo potrebo po starševstvu, FPIRoChFL – stres zaradi neplodnosti,
vezan na posameznikovo čutenje glede življenja brez otrok, N – numerus, Min – najmanj doseženih točk, Maks. – največ doseženih točk, M – aritmetična sredina, SD
– standardni odklon.

Rezultati po rekodiranju (Tabela 46).
Tabela 46: Raven stresa zaradi neplodnosti v dimenzijah vprašalnika FPI ob prvem (T0), drugem (T12) in tretjem (T24) ponovljenem
merjenju pri eksperimentalni in kontrolni skupini po rekodiranjem – opisna statistika
Eksperimentalna skupina
Povišan-visok stres

Nizek-normalen stres
Ma

T0

t Dim.

N Min ks.

Kontrolna skupina

Ma
M

SD

N Min ks.

Povišan-visok stres

Nizek-normalen stres
Mi Ma

M

SD

Ma

N n

ks.

M

SD

N Min ks.

M

SD

FPISex

5

22

42

26,80

8,526 13

11

23

17,92

3,475 7 11

38

21,71

10,71

9

8

40

22,44 13,07

FPISoc

5

37

51

43,40

5,030 13

10

34

21,69

8,290 7 10

40

28,57

10,17

9

17

54

31,22 15,43

FPIRel

5

25

38

30,20

4,868 13

12

39

20,62

7,859 7 14

43

26,57

11,23

9

15

50

28,44 14,92

FPIRoChFL

5

24

38

33,60

5,550 13

24

38

31,00

3,873 7 21

38

28,57

6,554

9

18

40

30,67 7,697

FPINoP

5

37

47

43,00

3,742 13

31

44

36,54

4,294 7 20

44

35,00

8,622

9

12

53

31,78 15,31

FPIGl

5

151 212

22,03 13 107 157

127,7

16,13 7 89 188 140,4

36,29

9

84

230 144,5 62,81

177
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T12
T24

FPISex

7

9

22

13,71

4,716 11

16

27

19,27

3,552 3 8

14

11,00

3,000

13

11

42

26,69 10,28

FPISoc

7

13

30

17,86

6,309 11

15

41

27,64

8,286 3 17

27

21,00

5,292

13

22

50

37,08 9,206

FPIRel

7

11

19

13,29

2,628 11

16

30

23,91

4,949 3 17

21

18,33

2,309

13

22

51

33,46 10,70

FPIRoChFL

7

28

34

31,57

2,760 11

24

36

30,00

3,795 3 18

26

21,33

4,163

13

21

40

32,69 6,460

FPINoP

7

24

37

31,43

4,036 11

29

45

36,82

5,382 3 12

23

19,33

6,351

13

20

51

37,62 9,483

FPIGl

7

99

116

107,8

6,517 11 121 164 137,64 14,32 3 84

99

91,00

7,550

13 116 230 167,5 41,44

FPISex

11

8

20

13,55

3,934 7

12

31

18,86

6,012 4 12

19

14,50

3,109

12

14

38

28,33 6,933

FPISoc

11

11

31

19,36

7,379 7

12

41

25,71

11,84 4 14

25

19,75

4,573

12

23

52

38,50 8,394

FPIRel

11

12

18

14,36

2,157 7

20

29

23,71

3,039 4 15

24

19,50

4,203

12

19

53

34,25 10,36

FPIRoChFL

11

18

32

25,09

5,770 7

19

38

29,57

5,855 4 21

29

26,00

3,559

12

24

40

34,33 5,069

FPINoP

11

23

41

30,82

6,178 7

29

46

36,00

6,429 4 20

35

27,25

6,946

12

31

51

41,58 5,664

FPIGl

11

83

128

103,1

14,35 7

116 166

133,8

22,90 4 89 128 107,0

16,87

12 124 224 177,0 29,29

Opomba: T0 – prvo merjenje, T12 – drugo merjenje, T24 – tretje merjenje, FPI – vprašalnik Popis problemov plodnosti (Newton idr 1999), FPIGl – Globalni popis
problemov plodnosti, FPISex – stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost, FPISoc – socialni stres zaradi neplodnosti, FPIRel – stres zaradi neplodnosti, vezan na
partnerski odnos, FPINoP – stres zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo potrebo po starševstvu, FPIRoChFL – stres zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo
čutenje glede življenja brez otrok, N – numerus, Min – najmanj doseženih točk, Maks. – največ doseženih točk, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon.
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Iz rezultatov opisnih statistik je razvidno, da sta ob prvem merjenju (T0) na globalni
ravni popisa problemov plodnosti FPI skupini skoraj izenačeni, pri eksperimentalni M =
141,44 in pri kontrolni M = 142,75). Ob drugem ponovljenem merjenju (T12) je med
skupinama razlika, v eksperimentalni skupini je nižje M = 126,06, in ob tretjem
merjenju je M = 115,11, kar odraža deflacijo na ravni globalnega stresa zaradi
neplodnosti FPI. Udeleženci kontrolne skupine ob drugem in tretjem ponovljenem
merjenju poročajo o višjem številu točk, M = 153,19, M = 159,5, kar izraža višji stres.
Nižje število točk v tem primeru predstavlja nižjo raven doživljanja stresa zaradi
neplodnosti.
Glede na izhodiščno stanje obeh skupin (eksperimentalne in kontrolne) je iz opisnih
statistik razvidno, da je raven globalnega stresa zaradi neplodnosti pri obeh skupinah
povišana-visoka ob prvem merjenju, pri kontrolni skupini ta ostaja ob ponovljenih
merjenjih bodisi enaka ali pa se poviša, pri eksperimentalni skupini pa se z vsakim
merjenjem zmanjšuje. Statistično pomembno razliko v izraženosti ravni stresa zaradi
neplodnosti po vprašalniku FPI med udeleženci zakonske terapije glede na ponovljene
meritve (začetek in konec, začetek in sredina, sredina in konec) smo preverili v
naslednjem koraku.
Eksperimentalno in kontrolno skupino smo obravnavali ločeno, vendar so statistični
izračuni prikazani v skupnih tabelah (Tabela 47, Tabela 48).

9.2.2.1 Spremembe v izraženosti stresa zaradi neplodnosti
znotraj eksperimentalne in kontrolne skupine

Da smo odgovorili na vprašanje: »Ali obstajajo statistično pomembne razlike v
izraženosti stresa zaradi neplodnosti v terapiji parov z diagnozo neplodnosti, vključenih
v zakonsko terapijo po relacijskem družinskem pristopu (EksSk) glede na začetek,
sredino in konec terapije?«, smo to preverili z enosmerno analizo variance s
ponovljenimi meritvami in LSD post hoc preizkusom. Stopnjo tveganja smo izbrali kot
α < 0,05. Zanimalo nas je, ali se različne ravni faktorja odvisnih vzorcev ponovljenih
meritev na začetku (T0), na sredini (T12) in na koncu obravnave (T24) na posamezni
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dimenziji vprašalnika FPI statistično pomembno razlikujejo med seboj. Zanimalo nas je
tudi, med katerimi ravnmi faktorja ponovljenih meritev pride do statistično pomembne
razlike. Pri tem smo upoštevali pogoje za izračun normalnosti distribucije, homogenost
varianc, merski nivo in sfericiteto. Enak postopek smo ponovili tudi za kontrolno
skupino.
Tabela 47: Preverjanje normalnosti distribucije različnih ravni faktorja odvisnih
vzorcev ponovljenih meritev Popis problemov plodnosti (FPI) – rezultat ShapiroWilkovega testa
EksSk
Skupina

KonSk

Statistika

df

Sig.

Statistika

df

Sig.

T0_FPISex

0,789

18

0,001***

0,858

16

0,018**

T12_FPISex

0,96

18

0,607

0,916

16

0,146

T24_FPISex

0,912

18

0,094

0,934

16

0,284

T0_FPISoc

0,953

18

0,482

0,94

16

0,353

T12_FPISoc

0,926

18

0,166

0,949

16

0,473

T24_FPISoc

0,913

18

0,096

0,974

16

0,894

T0_FPIRel

0,937

18

0,26

0,851

16

0,014**

T12_FPIRel

0,899

18

0,056

0,897

16

0,071

T24_FPIRel

0,915

18

0,105

0,949

16

0,467

T0_FPIRoChFL

0,937

18

0,26

0,945

16

0,411

T12_FPIRoChFL

0,92

18

0,129

0,924

16

0,198

T24_FPIRoChFL

0,919

18

0,126

0,935

16

0,288

T0_FPINoP

0,949

18

0,415

0,956

16

0,596

T12_FPINoP

0,965

18

0,708

0,961

16

0,672

T24_FPINoP

0,956

18

0,526

0,938

16

0,321

T0_FPIGl

0,894

18

0,045

0,867

16

0,025**

T12_FPIGl

0,955

18

0,512

0,937

16

0,319

T24_FPIGl

0,903

18

0,064

0,969

16

0,822

Opomba: T0 – prvo merjenje, T12 – drugo merjenje, T24 – tretje merjenje; ** – stopnja pomembnosti je
na ravni 0,01, *** – stopnja pomembnosti je na ravni 0,001, FPIGl – Globalni popis problemov plodnosti,
FPISex – stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost, FPISoc – socialni stres zaradi neplodnosti, FPIRel –
stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerski odnos, FPINoP – stres zaradi neplodnosti, vezan na
posameznikovo potrebo po starševstvu, FPIRoChFL – stres zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo
čutenje glede življenja brez otrok, df – stopnja svobode, Sk – skupina, Sig – stopnja statistične
pomembnosti, p > 0,01, EksSk – eksperimentalna skupina, KonSk – kontrolna skupina.
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Rezultati potrjujejo sfericiteto med različnimi stopnjami faktorja pri vseh dimenzijah
FPI pri eksperimentalni in kontrolni skupini (Tabela 48), zato smo pri rezultatih
notranjega vpliva variance različnih nivojev faktorja odvisnih vzorcev ponovljenih
meritev (angl. Tests of Within-Subjects Effects) (Tabela 49 in Tabela 50) upoštevali
postavko, ki predpostavlja sferičnost (angl. Sphericity Assumed); v primerih, kjer
sferičnost ni bila potrjena, pa smo upoštevali Huynh-Feldtov popravek.
Tabela 48: Sfericiteta treh ponovljenih meritev vprašalnika Popis problemov plodnosti
(FPI) – rezultati Mauchlyjevega testa sfericitete
Mauchlyev
Dim/meritevNVF
FPISex/(T0,T12,T24)

FPISoc/(T0,T12,T24)

FPIRel/(T0,T12,T24)

FPIRoChFL/(T0,T12,T24)

FPINoP/(T0,T12,T24)

FPIGl/(T0,T12,T24)

Sk

W

Hi-kvadrat

df

Sig.

EksSk

0,998

0,025

2

0,988

KonSk

0,959

0,586

2

0,746

EksSk

0,673

6,342

2

0,042*a

KonSk

0,862

2,087

2

0,352

EksSk

0,977

0,376

2

0,828

KonSk

0,927

1,065

2

0,587

EksSk

0,712

5,429

2

0,066

KonSk

0,937

0,907

2

0,636

EksSk

0,819

3,201

2

0,202

KonSk

0,986

0,202

2

0,904

EksSk

0,806

3,442

2

0,179

KonSk

0,969

0,436

2

0,804

Opomba: 1 (T0) – prvo merjenje, 2 (T12) – drugo merjenje, 3 (T24) – tretje merjenje; * – povprečna
razlika je pomembna na ravni 0,05, a – prilagoditev za mnoštvo primerjav – Huynh-Feldtov popravek,
FPIGl – Globalni popis problemov plodnosti, FPISex – stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost,
FPISoc – socialni stres zaradi neplodnosti, FPIRel – stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerski odnos,
FPINoP – stres zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo potrebo po starševstvu, FPIRoChFL – stres
zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo čutenje glede življenja brez otrok, df – stopnja svobode, Sk
– skupina, Sig – stopnja statistične pomembnosti, p > 0,05, EksSk – eksperimentalna skupina, KonSk –
kontrolna skupina.
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V eksperimentalni skupini (Tabela 49)
Tabela 49: Tests of Within-Subjects Effects treh ponovljenih meritev vprašalnika Popis
problemov plodnosti (FPI) v eksperimentalni skupini – rezultati enosmerne analize
variance s ponovljenimi meritvami
Vrsta III
Vsota
Srednja
kvadrato d vrednost
v
f kvadrata

Dimenzija/tri merjenja
FPISex/(T0,T12,T24)
FPISoc/(T0,T12,T24)
FPIRel/(T0,T12,T24)
FPIRoChFL/(T0,T12,T24
)
FPINoP/(T0,T12,T24)

FPIGl/(T0,T12,T24)

Sfericiteta
predpostavljen 214,926
a
Sfericiteta je
322,815
kršena
Sfericiteta
predpostavljen 259,593
a
Sfericiteta
predpostavljen 236,444
a
Sfericiteta
predpostavljen 281,148
a
Sfericiteta
predpostavljen 6300,259
a

F

Sig.

2 107,463

12,81
7

0,000**
*

2 161,407

6,85

0,006**

2 129,796

9,448

0,001**
*

2 118,222

8,222

0,001**
*

2 140,574

13,72
7

0,000**
*

3150,13
0

17,80
0

0,000**
*

2

Opomba: 1 (T0) – prvo merjenje, 2 (T12) – drugo merjenje, 3 (T24) – tretje merjenje; ** – povprečna
razlika je pomembna na ravni 0,01, *** – povprečna razlika je pomembna na ravni 0,001, a – prilagoditev
za mnoštvo primerjav – Huynh-Feldtov popravek, FPIGl – Globalni popis problemov plodnosti, FPISex
– stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost, FPISoc – socialni stres zaradi neplodnosti, FPIRel – stres
zaradi neplodnosti, vezan na partnerski odnos, FPINoP – stres zaradi neplodnosti, vezan na
posameznikovo potrebo po starševstvu, FPIRoChFL – stres zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo
čutenje glede življenja brez otrok, df – stopnja svobode, Sk – skupina, Sig – stopnja statistične
pomembnosti, p > 0,05, EksSk – eksperimentalna skupina, KonSk – kontrolna skupina.
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V kontrolni skupini (Tabela 50)
Tabela 50: Tests of Within-Subjects Effects treh ponovljenih meritev vprašalnika Popis
problemov plodnosti (FPI) v kontrolni skupini – rezultati enosmerne analize variance s
ponovljenimi meritvami
Vrsta III
vsota
kvadrato
v
df

Dimenzija/tri merjenja
FPISex/(T0,T12,T24)
FPISoc/(T0,T12,T24)
FPIRel/(T0,T12,T24)
FPIRoChFL/(T0,T12,T
24)
FPINoP/(T0,T12,T24)
FPIGl/(T0,T12,T24)

Sfericiteta
predpostavljena
Sfericiteta
predpostavljena
Sfericiteta
predpostavljena
Sfericiteta
predpostavljena
Sfericiteta
predpostavljena
Sfericiteta
predpostavljena

Srednja
vrednost
kvadrata

F

Sig.

61,167

2

30,583

0,236

0,791

160,667

2

80,333

0,517

0,601

94,042

2

47,021

0,272

0,764

52,042

2

26,021

0,584

0,564

206,375

2

103,188

0,805

0,457

2289,87
5

2

1144,938

0,454

0,639

Opomba: 1 (T0) – prvo merjenje, 2 (T12) – drugo merjenje, 3 (T24) – tretje merjenje, FPIGl – Globalni
popis problemov plodnosti, FPISex – stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost, FPISoc – socialni stres
zaradi neplodnosti, FPIRel – stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerski odnos, FPINoP – stres zaradi
neplodnosti, vezan na posameznikovo potrebo po starševstvu, FPIRoChFL – stres zaradi neplodnosti,
vezan na posameznikovo čutenje glede življenja brez otrok, df – stopnja svobode, Sig – stopnja statistične
pomembnosti, p > 0,05.

Iz rezultatov Tabele 49 in Tabele 50 smo ugotovili, da do statistično pomembnih razlik
med tremi ponovljenimi meritvami pride samo v eksperimentalni skupini, pri kontrolni
skupini pa ne.
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Tabela 51: Test primerjave parov treh merjenj v dimenzijah vprašalnika Popis problemov plodnosti (FPI) – rezultati enosmerne analize
variance s ponovljenimi meritvami
Eksperimentalna skupina

Kontrolna skupina

95% zanesljivost
odstopanjb

Povprečje Standard

Dim.

tI/tJ

FPISex

1

2

3

FPISoc

1

2

3

razlike

na

(tI-tJ)

napaka

2

3,278*

3

95% zanesljivost
odstopanjb

Povprečj Standard

Spodnja

Zgornja

e razlike

na

Sig.b

vrednost

vrednost

(tI-tJ)

napaka

Sig.b

vrednost vrednost

0,980

0,004

0,677

5,878

-1,625

4,331

0,713

-10,856

7,606

4,778*

0,969

0,000

2,206

7,350

-2,750

4,077

0,510

-11,440

5,940

1

-3,278*

0,980

0,004

-5,878

-0,677

1,625

4,331

0,713

-7,606

10,856

3

1,500

0,947

0,132

-1,015

4,015

-1,125

3,625

0,761

-8,852

6,602

1

-4,778*

0,969

0,000

-7,350

-2,206

2,750

4,077

0,510

-5,940

11,440

2

-1,500

0,947

0,132

-4,015

1,015

1,125

3,625

0,761

-6,602

8,852

2

3,889*

1,623

0,028

0,465

7,313

-4,000

4,705

1,000

-16,675

8,675

3

5,889*

1,977

0,008

1,718

10,060

-3,750

4,882

1,000

-16,902

9,402

1

-3,889*

1,623

0,028

-7,313

-0,465

4,000

4,705

1,000

-8,675

16,675

3

2,000

1,146

0,099

-0,418

4,418

0,250

3,501

1,000

-9,180

9,680

1

-5,889*

1,977

0,008

-10,060

-1,718

3,750

4,882

1,000

-9,402

16,902
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Spodnja

Zgornja

FPIRel

1

2

3

FPIRoCh 1
FL
2

3

FPINoP

1

2

2

-2,000

1,146

0,099

-4,418

,418

-0,250

3,501

1,000

-9,680

9,180

2

3,500*

1,266

0,013

,829

6,171

-3,000

4,882

0,548

-13,406

7,406

3

5,278*

1,296

0,001

2,544

8,011

-2,938

5,024

0,567

-13,645

7,770

1

-3,500*

1,266

0,013

-6,171

-0,829

3,000

4,882

0,548

-7,406

13,406

3

1,778

1,139

0,137

-0,626

4,181

0,063

3,980

0,988

-8,420

8,545

1

-5,278*

1,296

0,001

-8,011

-2,544

2,938

5,024

0,567

-7,770

13,645

2

-1,778

1,139

0,137

-4,181

0,626

-0,063

3,980

0,988

-8,545

8,420

2

1,111

0,918

0,243

-0,825

3,048

-0,813

2,112

0,706

-5,314

3,689

3

4,889*

1,525

0,005

1,671

8,107

-2,500

2,322

0,299

-7,449

2,449

1

-1,111

0,918

0,243

-3,048

0,825

0,813

2,112

0,706

-3,689

5,314

3

3,778*

1,275

0,009

1,089

6,467

-1,688

2,618

0,529

-7,268

3,893

1

-4,889*

1,525

0,005

-8,107

-1,671

2,500

2,322

,299

-2,449

7,449

2

-3,778*

1,275

0,009

-6,467

-1,089

1,688

2,618

,529

-3,893

7,268

2

3,611*

0,912

0,001

1,688

5,534

-1,000

4,220

0,816

-9,995

7,995

3

5,500*

1,271

0,000

2,818

8,182

-4,813

3,967

0,244

-13,267

3,642

1

-3,611*

,912

0,001

-5,534

-1,688

1,000

4,220

0,816

-7,995

9,995

3

1,889

,983

0,072

-,185

3,963

-3,813

3,811

0,333

-11,936

4,311
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3

FPIGl

1

2

3

1

-5,500*

1,271

0,000

-8,182

-2,818

4,813

3,967

0,244

-3,642

13,267

2

-1,889

,983

0,072

-3,963

,185

3,813

3,811

0,333

-4,311

11,936

2

15,389*

3,573

0,000

7,851

22,927

-10,438

18,847

0,588

-50,609

29,734

3

26,333*

5,257

0,000

15,242

37,424

-16,750

18,121

0,370

-55,374

21,874

1

-15,389*

3,573

0,000

-22,927

-7,851

10,438

18,847

0,588

-29,734

50,609

3

10,944*

4,312

0,021

1,847

20,041

-6,313

16,195

0,702

-40,832

28,207

1

-26,333*

5,257

0,000

-37,424

-15,242

16,750

18,121

0,370

-21,874

55,374

2

-10,944*

4,312

0,021

-20,041

-1,847

6,313

16,195

0,702

-28,207

40,832

Opomba: 1 (T0) – prvo merjenje, 2 (T12) – drugo merjenje, 3 (T24) – tretje merjenje; * – povprečna razlika je pomembna na ravni 0,05, b – LSD post hoc test (ang.
Least Significant Difference), FPIGl – Globalni popis problemov plodnosti, FPISex – stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost, FPISoc – socialni stres zaradi
neplodnosti, FPIRel – stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerski odnos, FPINoP – stres zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo potrebo po starševstvu,
FPIRoChFL – stres zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo čutenje glede življenja brez otrok.
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9.2.2.2 Razlike v izraženosti stresa zaradi neplodnosti med
eksperimentalno in kontrolno skupino
Analizo statistično pomembne razlike v izraženosti stresa zaradi neplodnosti v
dimenzijah vprašalnika FPI med posameznim ponovljenim merjenjem (prvo merjenje
(T0) – začetek, drugo merjenje (T12) – sredina in tretje merjenje (T24) – konec) med
skupinama (eksperimentalno, kontrolno) smo testirali na vzorcu 16 parov oz. 32 oseb (9
parov oz. 18 oseb eksperimentalne skupine, 8 parov oz. 16 oseb iz kontrolne skupine).

Slika 1: Prikaz povprečne ocene stopnje izraženosti stresa zaradi neplodnosti po
posameznih dimenzijah lestvice Popis problemov plodnosti (FPI) v eksperimentalni in
kontrolni skupini pri prvem merjenju (T0), drugem (T12) in tretjem ponovljenem
merjenju (T24)

Preverili smo, ali obstaja statistično pomembna razlika med skupinama ob posameznem
ponovljenem merjenju za posamezne dimenzije vprašalnika FPI. S KolmogorovSmirnovim testom smo preverili normalnost distribucije podatkov in v dimenzijah,
katerih distribucija podatkov ni statistično pomembno odstopala od normalne
porazdelitve, uporabili Levenov t-test za neodvisne vzorce s predvidevanjem o enakosti
ali neenakosti varianc, za dimenzije, katerih porazdelitev je statistično pomembno
odstopala od normalne, pa Mann-Whitneyjev U-test za neodvisne vzorce (Tabela 56).
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Povprečne vrednosti ocen, doseženo najmanjše in največje število točk, aritmetična
sredina in standardni odklon stopnje izraženosti stresa zaradi neplodnosti po
posameznih dimenzijah na lestvici Popis problemov plodnosti (FPI) v eksperimentalni
in kontrolni skupini pri prvem (T0), drugem (T12) in tretjem merjenju (T24) ter
povprečne vrednosti razlik povprečnih vrednosti med tretjim in prvim merjenjem (T24T0), med tretjim in drugim merjenjem (T24-T12) ter med drugim in prvim merjenjem
(T12-T0) pri eksperimentalni in kontrolni skupini so predstavljeni v Tabeli 52.
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Tabela 52: Povprečne vrednosti ocen, doseženo najmanjše in največje število točk, aritmetična sredina in standardni odklon stopnje
izraženosti stresa zaradi neplodnosti po posameznih dimenzijah na lestvici Popis problemov plodnosti (FPI) v eksperimentalni in kontrolni
skupini pri prvem (T0), drugem (T12) in tretjem merjenju (T24) ter povprečne vrednosti razlik povprečnih vrednosti med tretjim in prvim
merjenjem (T24-T0), med tretjim in drugim merjenjem (T24-T12) ter med drugim in prvim merjenjem (T12-T0) med skupinama – opisne
statistike
Eksperimentalna skupina

Kontrolna skupina

t/dim. in razl.-t/dim.

N

Min

Maks

M

SD

N

Min

Maks

M

SD

T0_FPISex
T12_FPISex
T24_FPISex
T24-T0_FPISex
T24-T12_FPISex
T12-T0_FPISex
T0_FPISoc
T12_FPISoc
T24_FPISoc
T24-T0_FPISoc
T24-T12_FPISoc
T12-T0_FPISoc
T0_FPIRel
T12_FPIRel
T24_FPIRel
T24-T0_FPIRel
T24-T12_FPIRel

18
18
18

11
9
8
-3
-1,00
-2,00
10
13
11
1,00
-2,00
3,00
12
11
12
0,00
0,00

42
27
31
-11
4,00
-15,00
51
41
41
-10,00
0,00
-10,00
39
30
29
-10,00
-10,00

20,39
17,11
15,61
-4,78
-1,50
-3,28
27,72
23,83
21,83
-5,89
-2,00
-3,89
23,28
19,78
18,00
-5,28
-5,28

6,51
4,80
5,38
-1,13
0,58
-1,71
12,43
8,86
9,57
-2,86
0,71
-3,57
8,29
6,73
5,29
-3,00
-3,00

16
16
16

8
8
12
4
4,00
0,00
10
17
14
4,00
-3,00
7,00
14
17
15
1,00
1,00

40
42
38
-2
-4,00
2,00
54
50
52
-2,00
2,00
-4,00
50
51
53
3,00
3,00

22,13
23,75
24,88
2,75
1,13
1,63
30,06
34,06
33,81
3,75
-0,25
4,00
27,63
30,63
30,56
2,94
2,94

11,72
11,22
8,69
-3,03
-2,53
-0,50
13,05
10,66
11,23
-1,82
0,58
-2,40
13,05
11,38
11,22
-1,83
-1,83

18
18
18

18
18
18
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16
16
16

16
16
16

T12-T0_FPIRel
T0_FPIRoChFL
T12_FPIRoChFL
T24_FPIRoChFL
T24-T0_FPIRoChFL
T24-T12_FPIRoChFL
T12-T0_FPIRoChFL
T0_FPINoP
T12_FPINoP
T24_FPINoP
T24-T0_FPINoP
T24-T12_FPINoP
T12-T0_FPINoP
T0_FPIGl
T12_FPIGl
T24_FPIGl
T24-T0_FPIGl
T24-T12_FPIGl
T12-T0_FPIGl

18
18
18

18
18
18

18
18
18

-1,00
24
24
18
-6,00
-6,00
0,00
31
24
23
-8,00
-1,00
-7,00
107
99
83
-24,00
-16,00
-8,00

-9,00
38
36
38
0,00
2,00
-2,00
47
45
46
-1,00
1,00
-2,00
212
164
166
-46,00
2,00
-48,00

-3,50
31,72
30,61
26,83
-4,89
-3,78
-1,11
38,33
34,72
32,83
-5,50
-1,89
-3,61
141,44
126,06
115,11
-26,33
-10,94
-15,39

-1,56
4,39
3,43
6,06
1,67
2,63
-0,96
5,02
5,49
6,62
1,60
1,13
0,47
28,51
18,94
23,31
-5,20
4,36
-9,57

16
16
16

16
16
16

16
16
16

3,00
18
18
21
3,00
3,00
0,00
12
12
20
8,00
8,00
0,00
84
84
89
5,00
5,00
0,00

1,00
40
40
40
0,00
0,00
0,00
53
51
51
-2,00
0,00
-2,00
230
230
224
-6,00
-6,00
0,00

3,00
29,75
30,56
32,25
2,50
1,69
0,81
33,19
34,19
38,00
4,81
3,81
1,00
142,75
153,19
159,50
16,75
6,31
10,44

-1,66
7,07
7,53
5,94
-1,13
-1,59
0,46
12,55
11,47
8,62
-3,93
-2,86
-1,08
51,34
48,31
40,82
-10,52
-7,49
-3,04

Opomba: t/dim. – ponovitev merjenja in dimenzija vprašalnika, T0 – prvo merjenje, T12 – drugo merjenje, T24 – tretje merjenje, T24-T0 – razlika med tretjim in prvim
merjenjem, T24-T12 – razlika med tretjim in drugim merjenjem, T12-T0 – razlika med drugim in prvim merjenjem, N – numerus, Min – najmanj doseženih točk, Maks.
– največ doseženih točk, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, FPIGl – Globalni popis problemov plodnosti, FPISex – stres zaradi neplodnosti, vezan na
spolnost, FPISoc – socialni stres zaradi neplodnosti, FPIRel – stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerski odnos, FPINoP – stres zaradi neplodnosti, vezan na
posameznikovo potrebo po starševstvu, FPIRoChFL – stres zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo čutenje glede življenja brez otrok.
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Po rekodiranju eksperimentalna skupina (Tabela 53)
Tabela 53: Izraženost stresa zaradi neplodnosti (visok-povišan, nizek-normalen stres zaradi neplodnosti) v eksperimentalni skupini ob treh
ponovljenih merjenjih – frekvenčna razporeditev
Ženske

Skupaj

T0

T12

T24

Moški

f

%

vel.%

kum.%

f

%

vel.%

kum.%

f

%

vel.%

kum.%

Nizek-normalen

5

27,8

27,8

27,8

4

44,4

44,4

44,4

1

11,1

11,1

11,1

Povišan-visok

13

72,2

72,2

100,0

5

55,6

55,6

100,0

8

88,9

88,9

100,0

Skupaj

18

100,0

100,0

9

100,0

100,0

9

100,0

100,0

Nizek-normalen

7

38,9

38,9

38,9

3

33,3

33,3

33,3

4

44,4

44,4

44,4

Povišan-visok

11

61,1

61,1

100,0

6

66,7

66,7

100,0

5

55,6

55,6

100,0

Skupaj

18

100,0

100,0

9

100,0

100,0

9

100,0

100,0

Nizek-normalen

11

61,1

61,1

61,1

7

77,8

77,8

77,8

4

44,4

44,4

44,4

Povišan-visok

7

38,9

38,9

100,0

2

22,2

22,2

100,0

5

55,6

55,6

100,0

Skupaj

18

100,0

100,0

9

100,0

100,0

9

100,0

100,0

Opomba: f – frekvenca, % – odstotek, T0 – prvo merjenje, T12 – drugo merjenje, T24 – tretje merjenje, vel.% – veljavni odstotek, kum.% – odstotki skupaj.
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Po rekodiranju kontrolna skupina (Tabela 54)
Tabela 54: Izraženost stresa zaradi neplodnosti (povišan-visok, nizek-normalen stres zaradi neplodnosti) v kontrolni skupini ob treh
ponovljenih merjenjih – frekvenčna razporeditev
Ženske

Skupaj
f
T0

T12

T24

%

vel.%

kum.%

f

%

Moški

vel.%

kum.%

f

%

vel.%

kum.%

Nizek-normalen

7

43,8

43,8

43,8

4

50,0

50,0

50,0

3

37,5

37,5

37,5

Povišan-visok

9

56,3

56,3

100,0

4

50,0

50,0

100,0

5

62,5

62,5

100,0

Skupaj

16

100,0

100,0

8

100,0

100,0

8

100,0

100,0

Nizek-normalen

3

18,8

18,8

18,8

2

25,0

25,0

25,0

1

12,5

12,5

12,5

Povišan-visok

13

81,3

81,3

100,0

6

75,0

75,0

100,0

7

87,5

87,5

100,0

Skupaj

16

100,0

100,0

8

100,0

100,0

8

100,0

100,0

Nizek-normalen

4

25,0

25,0

25,0

2

25,0

25,0

25,0

2

25,0

25,0

25,0

Povišan-visok

12

75,0

75,0

100,0

6

75,0

75,0

100,0

6

75,0

75,0

100,0

Skupaj

16

100,0

100,0

8

100,0

100,0

8

100,0

100,0

Opomba: f – frekvenca, % – odstotek, T0 – prvo merjenje, T12 – drugo merjenje, T24 – tretje merjenje, vel.% – veljavni odstotek, kum.% –odstotki skupaj.

Razlika med skupinama v dimenzijah stresa zaradi neplodnosti vprašalnika Popis problemov plodnosti (Tabela 55)
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Tabela 55: Statistična pomembnost razlik v dimenzijah stres zaradi neplodnosti vprašalnika FPI med eksperimentalno in kontrolno skupino ob
ponovljenih meritvah – rezultati testiranja
Kolmogorov-Smirnovov

Levenov F-test

Mann-Whitneyjev U-test

test
KS-Z

Stopnja
značilnosti (2-

Enakost varianc
F

Sig.

t-test enakosti srednjih vrednosti
t

df

Sig. (2-stranska)

MW- Wilcox
U

Z

Stopnja
značilnosti

on W

stranska)

(2-stranska)
22,84

0,605a

/

/

/

/

-2,196 19,819

0,04a*

/

/

/

/

/

/

57,5

228,5

-2,989

0,003**

-0,535

32

0,596a

/

/

/

/

0,39

-3,056

32

0,005a**

/

/

/

/

0,341

0,563

-3,357

32

0,002**

/

/

/

/

0,665

5,57

0,025

-1,143 24,866

0,264a

/

/

/

/

1,273

0,078

7,767

0,009

-3,33

23,738

0,003a**

/

/

/

/

T24_FPIRel

1,556

0,016*

/

/

/

/

/

42

213

-3,526

0,000***

T0_FPIRoChFL

0,728

0,665

3,929

0,056

0,99

32

0,33a

/

/

/

/

T12_FPIRoChFL

0,768

0,597

11,841

0,002

0,024

20,441

0,981a

/

/

/

/

T24_FPIRoChFL

1,314

0,063

0

0,999

-2,626

32

0,013a*

/

/

/

/

T0_FPISex

0,950

0,328

9,677

0,004

-0,525

T12_FPISex

1,294

0,070

22,179

0

T24_FPISex

1,839

0,002**

/

/

/

T0_FPISoc

0,627

0,827

0,025

0,874

T12_FPISoc

1,172

0,128

0,76

T24_FPISoc

1,334

0,057

T0_FPIRel

0,728

T12_FPIRel
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T0_FPINoP

1,455

0,029*

/

/

/

/

/

T12_FPINoP

0,768

0,597

8,37

0,007

0,17

20,953

0,867a

/

T24_FPINoP

1,354

0,051

0,241

0,627

-1,973

32

0,057a

T0_FPIGl

0,950

0,328

8,682

0,006

-0,09

22,836

T12_FPIGl

1,294

0,070

19,677

0

-2,107 19,066

T24_FPIGl

1,678

0,007*

/

/

/

/

103,5 239,5

-1,401

0,161

/

/

/

/

/

/

/

0,929a

/

/

/

/

0,049a*

/

/

/

/

/

56,5

227,5

-3,021

0,003**

Opomba: KS-Z – Kolmogorov-Smirnovov Z test, MW-U – Mann-Whitneyjev U-test, Sig. – statistična pomembnost, t/dim. – ponovitev merjenja in dimenzija vprašalnika,
df – stopnja svobode, a – predpostavka enakih varianc, KonSk – kontrolna skupina, EksSk – eksperimentalna skupina, T0_ – prvo merjenje, T12_ – drugo merjenje, T24_
– tretje merjenje, FPIGl – Globalni popis problemov plodnosti, FPISex – stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost, FPISoc – socialni stres zaradi neplodnosti, FPIRel –
stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerski odnos, FPINoP – stres zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo potrebo po starševstvu, FPIRoChFL – stres zaradi
neplodnosti, vezan na posameznikovo čutenje glede življenja brez otrok.
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a. Statistična pomembnost razlike med ponovljenimi merjenji v izraženosti
stresa zaradi neplodnosti med skupinama
V analizo razlike v izraženosti stresa zaradi neplodnosti po vprašalniku Popis
problemov plodnosti (FPI) med eksperimentalno in kontrolno skupino glede na razlike
med ponovljenimi merjenji (začetek in konec, začetek in sredina, sredina in konec) je
vključenih 17 parov oz. 34 oseb (9 parov oz. 18 oseb eksperimentalne skupine, 8 parov
oz. 16 oseb iz kontrolne skupine). Izračunali smo razliko med obema razlikama srednjih
vrednosti za posamezne dimenzije vsakega vprašalnika vsake skupine ločeno in
preverili, ali ta statistično pomembno odstopa od normalne porazdelitve. Pri izračunu
razlike med skupinama za dimenzije, katerih distribucija ni statistično pomembno
odstopala od normalne porazdelitve, smo uporabili t-test za neodvisne vzorce, za
kategorije, katerih porazdelitev razlik srednjih vrednosti je statistično pomembno
odstopala od normalne, pa smo uporabili Mann-Whitneyjev U-test za neodvisne
spremenljivke. Za ugotavljanje odstopanja od normalne porazdelitve smo uporabili
Shapiro-Wilkov test.
Povprečne vrednosti ocen, doseženo najmanjše in največje število točk, aritmetična
sredina in standardni odklon stopnje izraženosti stresa zaradi neplodnosti po
posameznih dimenzijah na lestvici Popis problemov plodnosti (FPI) v eksperimentalni
in kontrolni skupini pri prvem (T0), drugem (T12) in tretjem merjenju (T24) ter
povprečne vrednosti razlik povprečnih vrednosti med tretjim in prvim merjenjem (T24T0), med tretjim in drugim merjenjem (T24-T12) ter med drugim in prvim merjenjem
(T12-T0) pri eksperimentalni in kontrolni skupini so predstavljeni v Tabeli 52.

Tabela 56: Povprečne vrednosti razlik po posameznih dimenzijah lestvice na
vprašalniku Pregled problemov plodnosti (FPI) v eksperimentalni in kontrolni skupini
med tretjim in prvim (T24-T0), tretjim in drugim (T24-T12) ter drugim in prvim (T12T0) merjenjem – opisne statistike
Eksperimentalna skupina

Kontrolna skupina

Razl.-t/dim.

N

M

SD

N

M

SD

T24T0_FPISex

18

-4,7778

4,10961

16

2,7500

16,30746

T24T12_FPISex

18

-1,5000

4,01834

16

1,1250

14,50000
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T12T0_FPISex

18

-3,2778

4,15587

16

1,6250

17,32388

T24T0_FPISoc

18

-5,8889

8,38689

16

3,7500

19,52946

T24T12_FPISoc

18

-2,0000

4,86282

16

-,2500

14,00238

T12T0_FPISoc

18

-3,8889

6,88467

16

4,0000

18,82197

T24T0_FPIRel

18

-5,2778

5,49658

16

2,9375

20,09467

T24T12_FPIRel

18

-1,7778

4,83316

16

-,0625

15,91841

T12T0_FPIRel

18

-3,5000

5,37149

16

3,0000

19,52776

T24T0_FPIRoChFL

18

-4,8889

6,47065

16

2,5000

9,28799

T24T12_FPIRoChFL

18

-3,7778

5,40757

16

1,6875

10,47358

T12T0_FPIRoChFl

18

-1,1111

3,89402

16

,8125

8,44763

T24T0_FPINoP

18

-5,5000

5,39335

16

4,8125

15,86703

T24T12_FPINoP

18

-1,8889

4,17117

16

3,8125

15,24563

T12T0_FPINoP

18

-3,6111

3,86749

16

1,0000

16,87997

T24T0_FPIGl

18

-26,3333

22,30273

16

16,750

72,48310

T24T12_FPIGl

18

-10,9444

18,29327

16

6,3125

64,78037

T12T0_FPIGl

18

-15,3889

15,15853

16

10,437

75,38786

Opomba: Razl.-t/dim. – razlika med ponovitvami merjenja in dimenzija vprašalnika, KonSk – kontrolna
skupina, EksSk – eksperimentalna skupina, T24-T0 – razlika med tretjim in prvim merjenjem, T24-T12 –
razlika med tretjim in drugim merjenjem, T12-T0 – razlika med drugim in prvim merjenjem, N –
numerus, Min – najmanj doseženih točk, Maks. – največ doseženih točk, M – aritmetična sredina, SD –
standardni odklon, FPIGl – Globalni popis problemov plodnosti, FPISex – stres zaradi neplodnosti, vezan
na spolnost, FPISoc – socialni stres zaradi neplodnosti, FPIRel – stres zaradi neplodnosti, vezan na
partnerski odnos, FPINoP – stres zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo potrebo po starševstvu,
FPIRoChFL – stres zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo čutenje glede življenja brez otrok.

184

Slika 2: Prikaz razlike povprečne ocene stopnje izraženosti stresa zaradi neplodnosti po
posameznih dimenzijah lestvice Popis problemov plodnosti (FPI) v eksperimentalni in
kontrolni skupini med tretjim in prvim (T24-T0), tretjim in drugim (T24-T12) ter drugim
in prvim (T12-T0) merjenjem

Tabela 57: Prikaz normalnosti razporeditve povprečne ocene stopnje izraženosti stresa
zaradi neplodnosti v eksperimentalni in kontrolni skupini med tretjim in prvim (T24T0), tretjim in drugim (T24-T12), drugim in prvim (T12-T0) – rezultati Shapiro –
Wilkov testa
Eksperimentalna skupina
Razl.-t/dim.

Kontrolna skupina

Statistika

df

Sig.

Statistika

df

Sig.

T24T0_FPISex

0,870

18

0,018*

0,927

16

0,215

T24T12_FPISex

0,927

18

0,170

0,945

16

0,408

T12T0_FPISex

0,873

18

0,020*

0,952

16

0,524

T24T0_FPISoc

0,882

18

0,028*

0,909

16

0,112
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T24T12_FPISoc

0,849

18 0,008**

0,958

16

0,631

T12T0_FPISoc

0,954

18

0,499

0,952

16

0,518

T24T0_FPIRel

0,896

18

0,050*

0,959

16

0,651

T24T12_FPIRel

0,928

18

0,178

0,953

16

0,540

T12T0_FPIRel

0,937

18

0,256

0,941

16

0,360

T24T0_FPIRoChFL

0,936

18

0,251

0,949

16

0,476

T24T12_FPIRoChFL

0,852

18 0,009**

0,954

16

0,558

T12T0_FPIRoChFl

0,923

18

0,148

0,970

16

0,832

T24T0_FPINoP

0,950

18

0,423

0,887

16

0,049

T24T12_FPINoP

0,900

18

0,058*

0,961

16

0,688

T12T0_FPINoP

0,878

18 0,024**

0,965

16

0,760

T24T0_FPIGl

0,910

18

0,087

0,914

16

0,135

T24T12_FPIGl

0,932

18

0,210

0,949

16

0,481

T12T0_FPIGl

0,957

18

0,543

0,937

16

0,312

Opomba: Razl.-t/dim. – razlika med ponovitvami merjenja in dimenzija vprašalnika, T24-T0 – razlika
med tretjim in prvim merjenjem, T24-T12 –razlika med tretjim in drugim merjenjem, T12-T0 – razlika
med drugim in prvim merjenjem, df – prostostna stopnja, Sig. – statistična pomembnost, FPIGl –
Globalni popis problemov plodnosti, FPISex – stres zaradi neplodnosti vezan na spolnost, FPISoc –
socialni stres zaradi neplodnosti, FPIRel – stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerski odnos, FPINoP –
stres zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo potrebo po starševstvu, FPIRoChFL – stres zaradi
neplodnosti, vezan na posameznikovo čutenje glede življenja brez otrok.

Tabela 58 Primerjava razlik srednjih vrednosti za neodvisne vzorce v dimenzijah
vprašalnika Popis problemov plodnosti (FPI) med tretjim in prvim (T24-T0), tretjim in
drugim (T24-T12) ter drugim in prvim (T12-T0) merjenjem med eksperimentalno in
kontrolno skupino – rezultati Levenovega F-testa
Levenov test enakosti varianc

t-test enakosti srednjih vrednosti
Sig (2-

F

Sig

t

df

T24T12_FPISex

22,371

0,000

-,701

17,048

0,493b

T12T0_FPISoc

9,570

0,004

-1,585

18,549

0,130b

T24T12_FPIRel

14,750

0,001

-,414

17,456

0,684b

T12T0_FPIRel

17,295

0,000

-1,289

17,018

0,215b

Razl.-t/dim.
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stranska)

T24T0_FPIRoChFL

2,227

0,145

-2,716

32

0,011a**

T12T0_FPINoP

19,903

0,000

-1,068

16,401

0,301b

T24T0_FPIGl

34,309

0,000

-2,283

17,521

0,035b*

T24T12_FPIGl

20,354

0,000

-1,030

17,126

0,317b

T12T0_FPIGl

21,103

0,000

-1,346

16,079

0,197b

T12T0_FPIRoChFl

7,299

0,011

-,835

20,554

0,413b

Opomba: Razl.-t/dim. – razlika med ponovitvami merjenja in dimenzija vprašalnika, T24-T0 – razlika
med tretjim in prvim merjenjem, T24-T12 – razlika med tretjim in drugim merjenjem, T12-T0 – razlika
med drugim in prvim merjenjem, df – prostostna stopnja, F – stopnja svobode, Sig – stopnja
pomembnosti, a – predpostavka enakih varianc, b – predpostavka različnih varianc, FPIGl – Globalni
popis problemov plodnosti, FPISex – stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost, FPISoc – socialni stres
zaradi neplodnosti, FPIRel – stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerski odnos, FPINoP – stres zaradi
neplodnosti, vezan na posameznikovo potrebo po starševstvu, FPIRoChFL – stres zaradi neplodnosti,
vezan na posameznikovo čutenje glede življenja brez otrok.

Tabela 59: Mann-Whitneyjev U-test za spremenljivke, ki nimajo normalne distribucije
za primerjavo razlik v dimenzijah vprašalnika Popis problemov plodnosti (FPI) med
eksperimentalno in kontrolno skupino.
Dimenzija

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

p

T24T0_FPISex

178,5

314,5

1,193

0,237

T12T0_FPISex

162

298

0,623

0,551

T24T0_FPISoc

186

322

1,451

0,154

T24T12_FPISoc

158,5

294,5

0,502

0,621

T24T0_FPIRel

179

315

1,209

0,237

T24T12_FPIRoChFL

199

335

1,908

0,050*

T24T0_FPINoP

187,5

323,5

1,503

0,135

T12T0_FPINoP

164

300

0,692

0,506

Opomba: Razl.-t/dim. – razlika med ponovitvami merjenja in dimenzija vprašalnika, T24-T0 – razlika
med tretjim in prvim merjenjem, T24-T12 – razlika med tretjim in drugim merjenjem, T12-T0 – razlika
med drugim in prvim merjenjem, FPIGl – Globalni popis problemov plodnosti, FPISex – stres zaradi
neplodnosti, vezan na spolnost, FPISoc – socialni stres zaradi neplodnosti, FPIRel – stres zaradi
neplodnosti, vezan na partnerski odnos, FPINoP – stres zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo
potrebo po starševstvu, FPIRoChFL – stres zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo čutenje glede
življenja brez otrok.

Zmanjšanje skupnega seštevka v razliki med prvim in drugim, prvim in tretjim ter
drugim in tretjim ponovljenim merjenjem v dimenzijah stresa zaradi neplodnosti FPI je
v eksperimentalni skupini znatno večja kakor v kontrolni skupini, vendar pa je do
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statistično pomembne razlike v razliki med razlikami prišlo med prvim in tretjim
ponovljenim merjenjem v dimenziji stres zaradi neplodnosti, vezan na zavračanje
življenja brez otrok (FPIRoChFL: p = 0,011), med drugim in tretjim merjenjem
(FPIRoChFL: p = 0,050) in med prvim in tretjim merjenjem pri globalni oceni stresa
zaradi neplodnosti (FPIGl: p = 0,035). Pri ostalih dimenzijah stresa zaradi neplodnosti
pri popisu problemov plodnosti FPI razlike razlik med merjenji niso statistično
pomembne.

9.2.3 Hipoteze 8, 9 in 10: Spremembe v dimenzijah prilagojenosti
para v procesu relacijske zakonske terapije

Pri preverjanju sprememb v ravni prilagojenosti v partnerskem odnosu je sodelovalo 9
parov oz. 18 oseb eksperimentalne skupine in 8 parov oz. 16 oseb iz kontrolne skupine.
Ob upoštevanju pravil rekodiranja srednjih vrednosti in točk preloma smo rekodirali
razmernostne spremenljivke vrednosti globalne ocene prilagojenosti v partnerskem
odnosu (DASGl) v dve skupini ('boljše' prilagojen in 'slabše' prilagojen v partnerskem
odnosu) (Tabela 13). S tem smo lahko primerjali eksperimentalno in kontrolno skupino
ter izraženost 'boljše' prilagojenosti in 'slabše' prilagojenosti znotraj eksperimentalne in
kontrolne skupine ločeno glede na začetno stanje (ob prvem merjenju (T0)) ter
spremembe v terapevtskem procesu ob drugem (T12) in tretjem (T24) ponovljenem
merjenju.

Tabela 60: Prilagojenost v partnerskem odnosu DAS pred rekodiranjem – opisna
statistik
Eksperimentalna skupina
t./dim.

N

Min Maks.

T0_DASCon

18

34

T12_DASCon

18

T24_DASCon

18

Kontrolna skupina

M

SD

N

59

49,94

7,757

16

40

33

62

49,39

8,183

16

37

62

52,33

6,598

16
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Min Maks.

M

SD

59

48,63

6,313

33

60

48,19

7,91

35

56

46,38

6,376

T0_DASSat

18

36

46

42,56

2,995

16

31

49

42

3,864

T12_DASSat

18

38

47

43,67

2,473

16

36

49

41,69

3,962

T24_DASSat

18

40

47

44

2,223

16

35

44

40,19

2,834

T0_DASCoh

18

10

22

16,39

4,286

16

16

22

18,31

1,991

T12_DASCoh

18

10

22

17,39

3,837

16

13

25

18,19

2,994

T24_DASCoh

18

13

23

17,61

2,973

16

14

24

17,94

2,462

T0_DASAE

18

4

11

8,89

1,875

16

8

12

9,69

1,25

T12_DAAE

18

4

11

9,22

1,987

16

7

11

9,69

1,493

T24_DASAE

18

6

11

9,83

1,465

16

6

12

9,88

1,455

T0_DASGl

18

88

136

117,78 14,711

16

99

141

118,63 11,212

T12_DASGl

18

89

139

119,67 14,844

16

92

140

117,75 13,219

T24_DASGl

18

98

141

124,72 11,631

16

96

126

114,38 8,876

Opomba: N – numerus, Min – najmanj doseženih točk, Maks. – največ doseženih točk, M – mediana, SD
– standardni odklon, DAS – Lestvica prilagojenosti para, DASCon – konsenz, DASSat – zadovoljstvo,
DASCoh – kohezija, DASAE – čustvena izraznost, DASGl – globalna prilagojenost med partnerjema.

Rezultati opisnih statistik kažejo (Tabela 58), da so v eksperimentalni skupini dosežene
vrednosti v posameznih dimenzijah prilagojenosti v partnerskem odnosu in razpon
doseženih vrednosti ob prvem merjenju (T0) nižje kot v kontrolni skupini, kar kaže na
nižjo prilagojenost v partnerskem odnosu DAS; ob drugem ponovljenem merjenju
postanejo rezultati eksperimentalne skupine primerljivi ali še vedno nižji kot v kontrolni
skupini, pri tretjem ponovljenem merjenju pa eksperimentalna skupina dosega višje ali
enake vrednosti, kar pomeni večjo prilagojenost med partnerjema tako na kontrolno
skupino kakor tudi na prvo izhodiščno merjenje.

Nato smo z rekodiranjem rezultatov preverili, kolikšen del udeležencev ocenjuje odnos
kot boljše prilagojen oz. slabše prilagojen in kakšna je razporeditev dobljenih vrednosti
v dimenzijah DAS (Tabela 61).
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Tabela 61: Prilagojenost v partnerskem odnosu DAS ob prvem, drugem in tretjem merjenju po rekodiranjem – opisna statistika
Eksperimentalna skupina
Slabše prilagojen

Boljše prilagojen
t

Dim.

T0 DASCon
DASSat
DASCoh
DASAE
DASGl
T12 DASCon
DASSat
DASCoh
DASAE
DASGl
T24 DASCon
DASSat
DASCoh
DASAE
DASGl

N Min Maks.
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17

43
41
10
8
108
42
42
10
7
108
42
40
13
7
104

59
46
22
11
136
62
47
22
11
139
62
47
23
11
141

Kontrolna skupina

M

SD

53,21
43,71
17,5
9,64
124,07
51,44
44,38
17,81
9,81
123,44
53,24
44,24
17,76
10,06
126,29

4,933
1,816
4,165
0,929
9,034
5,966
1,455
3,868
1,047
10,639
5,54
2,047
2,99
1,144
9,822

N Min Maks.
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

34
36
11
4
88
33
38
14
4
89
37
40
15
6
98

41
41
14
8
101
33
38
14
5
90
37
40
15
6
98

Slabše prilagojen

Boljše prilagojen

M

SD

38,5
38,5
12,5
6,25
95,75
33
38
14
4,5
89,5
37
40
15
6
98

3,317
2,887
1,732
2,062
6,397
0
0
0
0,707
0,707

N Min Maks.
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

40
39
16
8
107
39
37
13
7
103
36
35
15
6
105

59
49
22
12
141
60
49
25
11
140
56
44
24
12
126

M

SD

49,13
42,73
18,4
9,67
119,93
50,14
42,5
18,64
9,57
120,86
47,86
40,71
18,21
9,93
116,71

6,186
2,604
2,028
1,291
10,264
6,237
3,525
2,818
1,555
10,769
5,275
2,555
2,392
1,542
6,568

N Min Maks.
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

41
31
17
10
99
33
36
13
10
92
35
35
14
9
96

41
31
17
10
99
36
36
17
11
100
37
38
18
10
100

M

SD

41
31
17
10
99
34,5
36
15
10,5
96
36
37
16
10
98

2,121
0
2,828
0,707
5,657
1,414
2,121
2,828
0,707
2,828

Opomba: T0 – prvo merjenje, T12 – drugo merjenje, T24 – tretje merjenje, DASSat – zadovoljstvo v partnerskem odnosu, DASCon – konsenzualnost para, DASCoh –
kohezija med partnerjema, DASAE – čustvena izraznost, DASGL – globalna prilagojenost para, N – numerus, Min – najmanj točk, Maks. – največ točk, M – srednja
vrednost, SD – standardni odklon.
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Tabela 62: Globalna prilagojenost v partnerskem odnosu DASGl (boljše prilagojen/slabše prilagojen) v eksperimentalni skupini ob treh
ponovljenih merjenjih po rekodiranju – kontingenčna tabela
Ženske

Skupaj

T0

T12

T24

Boljše prilagojen
Slabše prilagojen
Skupaj
Boljše prilagojen
Slabše prilagojen
Skupaj
Boljše prilagojen
Slabše prilagojen
Skupaj

Moški

f

%

vel%

kum%

f

%

vel%

kum%

f

%

vel%

kum%

4
14
18
2
16
18
1
17
18

22,2
77,8
100
11,1
88,9
100
5,6
94,4
100

22,2
77,8
100
11,1
88,9
100
5,6
94,4
100

22,2
100

2
7
9
0
9
9
0
9

22,2
77,8
100

22,2
77,8
100

22,2
100

2
7
9
2
7
9
1
8

22,2
77,8
100
22,2
77,8
100
11,1
88,9

22,2
77,8
100
22,2
77,8
100
11,1
88,9

22,2
100

11,1
100
5,6
100

Opomba: f – frekvenca, % – odstotek, vel% – veljavni odstotek, kum% – odstotek skupaj.
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100
100
100

100
100
100

100
100
100

22,2
100
11,1
100

Tabela 63: Globalna prilagojenost v partnerskem odnosu DASGl (boljše prilagojen/slabše prilagojen) v kontrolni skupini ob treh
ponovljenih merjenjih po rekodiranju – kontingenčna tabela
Ženske

Skupaj

T0

T12

T24

Moški

f

%

vel%

kum%

f

%

vel%

kum%

f

%

vel%

SP

1

6,3

6,3

6,3

1

12,5

12,5

12,5

0

0

0

BP

15

93,8

93,8

100

7

87,5

87,5

100

8

100

100

100

Skupaj

16

100

100

8

100

100

8

100

100

100

SP

2

12,5

12,5

12,5

1

12,5

12,5

12,5

1

12,5

12,5

12,5

BP

14

87,5

87,5

100

7

87,5

87,5

100

7

87,5

87,5

100

Skupaj

16

100

100

8

100

100

8

100

100

SP

2

12,5

12,5

12,5

1

12,5

12,5

12,5

1

12,5

12,5

12,5

BP

14

87,5

87,5

100

7

87,5

87,5

100

7

87,5

87,5

100

Skupaj

16

100

100

8

100

100

8

100

100

Opomba: f – frekvenca, % – odstotek, vel% – veljavni odstotek, kum% – odstotek skupaj, SP – slabše prilagojen, BP – boljše prilagojen.
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kum%

Iz rezultatov opisnih statistik po rekodiranju (Tabela 61) in kontingenčne tabele (Tabela
62 in Tabela 63) je razvidno, da je odstotek udeležencev, ki ocenjujejo svoj odnos kot
boljše prilagojen (77,8 %) pri eksperimentalni skupini ob prvem merjenju nižji kakor v
kontrolni skupini (93,8 %). Ob ponovljenem drugem merjenju se pri obeh skupinah
zgodi sprememba, pri čemer se je pri eksperimentalni skupini boljša prilagojenost
zvišala (88,9 %), pri kontrolni pa zmanjšala (87,5 %). Ob tretjem ponovljenem merjenju
se je pri eksperimentalni skupini odstotek udeležencev, ki so poročali o boljši
prilagojenosti v partnerskem odnosu, še povečal (94,4 %), v kontrolni skupini pa je
ostal nespremenjen glede na drugo ponovljeno merjenje (87,5 %). Iz rezultatov lahko
potrdimo, da je tako kot v splošni skupini (glej rezultate 9.1.4) tudi v eksperimentalni in
kontrolni skupini večina parov poročala o boljši prilagojenosti v partnerskem odnosu,
kar kaže na visoko kakovost partnerskega odnosa.
V primerjavi ocene prilagojenosti v partnerskem odnosu ugotavljamo, da je odstotek
moških in žensk, ki so poročali o slabši prilagojenosti ob prvem merjenju, med spoloma
izenačen (22,2 %). Ob drugem ponovljenem merjenju se je v eksperimentalni skupini
zgodila sprememba, saj so vse ženske udeleženke ocenile svoj odnos 'boljše' prilagojen,
enako tudi ob tretjem ponovljenem merjenju, medtem ko so moški ob drugem
ponovljenem merjenju še vedno v 22 odstotkih ocenili odnos kot 'slabše' prilagojen, ob
tretjem ponovljenem merjenju pa je padel na 11,1 odstotka. V kontrolni skupini se je
raven 'slabše' prilagojenosti ob drugem merjenju povišala (s 6,5 % na 12,5 %) in je taka
ostala tudi ob tretjem ponovljenem merjenju.
Glede na izhodiščno stanje ob prvem merjenju pri obeh skupinah (eksperimentalni,
kontrolni) je iz opisnih statistik razvidno, da je raven 'boljše prilagojen' v partnerskem
odnosu med udeleženci obeh skupin visoka, da pa so se spremembe v prilagojenosti
skozi ponovljene meritve zgodile v eksperimentalni in kontrolni skupini.

9.2.3.1 Spremembe v prilagojenosti para

Da smo odgovorili na vprašanje, ali obstajajo statistično pomembne spremembe v
izraženosti prilagojenosti v partnerskem odnosu v terapiji parov z diagnozo neplodnosti,
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vključenih v zakonsko terapijo po relacijskem družinskem pristopu (EksSk), glede na
začetek, sredino in konec terapije, smo to preverili z enosmerno analizo variance s
ponovljenimi meritvami in LSD post hoc preizkusom. Stopnjo tveganja smo izbrali kot
α < 0,05. Zanimalo nas je, ali se različne ravni faktorja odvisnih vzorcev ponovljenih
meritev na začetku (T0), na sredini (T12) in na koncu obravnave (T24) v prilagojenosti
v partnerskem odnosu v posamezni dimenziji vprašalnika DAS statistično pomembno
razlikujejo med seboj. Zanimalo nas je tudi, med katerimi ravnmi faktorja ponovljenih
meritev (začetek in konec, začetek in sredina, sredina in konec) pride do statistično
pomembne razlike. Pri tem smo upoštevali pogoje za izračun normalnosti distribucije,
homogenost varianc, merski nivo in sfericiteto. Skupini (eksperimentalno in kontrolno)
smo obravnavali ločeno, tako da smo enak postopek ponovili za vsako skupino.
Rezultati testiranja obeh skupin so v nekaterih tabelah prikazani znotraj ene tabele
(Tabela 64, Tabela 65).
Prikaz normalnosti distribucije vzorcev za obe skupini (Tabela 64)
Tabela 64: Preverjanje normalnosti distribucije različnih ravni faktorja odvisnih
vzorcev ponovljenih meritev DAS – rezultat Shapiro-Wilkovega testa
Eksperimentalna skupina

Kontrolna skupina

SkupinaNFV

Statistika

df

Sig.

Statistika

df

Sig.

T0_DASCon
T12_DASCon
T24_DASCon
T0_DASSat
T12_DASSat
T24_DASSat
T0_DASCoh
T12_DASCoh
T24_DASCoh
T0_DASAE
T12_DASAE
T24_DASAE
T0_DASGl
T12_DASGl
T24_DASGl

0,886
0,938
0,914
0,876
0,853
0,924
0,889
0,896
0,938
0,819
0,721
0,785
0,916
0,917
0,93

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

0,034*
0,27
0,101
0,023*
0,010**
0,153
0,037
0,049*
0,264
0,003***
0,000***
0,001***
0,111
0,112
0,19

0,912
0,965
0,931
0,892
0,95
0,916
0,907
0,938
0,948
0,9
0,817
0,886
0,962
0,986
0,933

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

0,124
0,744
0,254
0,06
0,493
0,146
0,104
0,322
0,463
0,08
0,005**
0,048
0,699
0,993
0,273

Opomba: T0 – prvo merjenje, T12 – drugo merjenje, T24 – tretje merjenje; * – odstopanje od normalne
distribucije je na ravni 0,05, ** – odstopanje od normalne distribucije je na ravni 0,01, *** – odstopanje
od normalne distribucije je na ravni 0,001; DASSat – zadovoljstvo v partnerskem odnosu, DASCon –
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konsenz, DASCoh – kohezija, DASAE – čustvena izraznost, DASGl – globalna ocena prilagojenosti
para, df – prostostnostna stopnja, Sk – skupina, Sig – stopnja statistične pomembnosti, SkupinaNFV –
ravni faktorjev variance odvisne spremenljivke.

Tabela 65: Sfericiteta treh ponovljenih meritev vprašalnika Prilagojenost v partnerskem
odnosu DAS – rezultati Mauchlyjevega testa sfericitete
Mauchlyev
Dim/meritevNVF
DASCon/(T0,T12,T24)

DASSat/(T0,T12,T24)

DASCoh/(T0,T12,T24)

DASAE/(T0,T12,T24)

DASGl/(T0,T12,T24)

Sk

W

Hi-kvadrat

df

Sig.

EksSk

0,897

1,730

2

0,421

KonSk

0,866

2,012

2

0,366

EksSk

0,767

4,234

2

0,120

KonSk

0,828

2,640

2

0,267

EksSk

0,967

0,532

2

0,767

KonSk

0,888

1,665

2

0,435

EksSk

0,825

3,082

2

0,214

KonSk

0,879

1,800

2

0,407

EksSk

0,950

0,823

2

0,663

KonSk

0,869

1,963

2

0,375

Opomba: Dim/meritevNVF – dimenzija meritve ravni faktorjev variance odvisne spremenljivke, T0 –
prvo merjenje, T12 – drugo merjenje, T24 – tretje merjenje; DASSat/(T0,T12,T24) – zadovoljstvo v
partnerskem odnosu, DASCon – konsenz, DASCoh/(T0,T12,T24) – kohezija, DASAE/(T0,T12,T24) –
čustvena izraznost, DASGl/(T0,T12,T24) – globalna ocena prilagojenosti para, df – stopnja svobode, Sk –
skupina, Sig – stopnja statistične pomembnosti, p > 0,05, EksSk – eksperimentalna skupina, KonSk –
kontrolna skupina.

Rezultati potrjujejo sfericiteto med različnimi stopnjami faktorja v vseh dimenzijah
DAS pri eksperimentalni in kontrolni skupini (Tabela 65), zato smo pri rezultatih
notranjega vpliva variance različnih ravni faktorja odvisnih vzorcev ponovljenih
meritev (angl. Tests of Within-Subjects Effects) (Tabela 66 in Tabela 67) upoštevali
postavko, ki predpostavlja sferičnost (angl. Sphericity Assumed).

195

Eksperimentalna skupina (Tabela 66)
Tabela 66: Notranji vpliv variance različnih ravni faktorja odvisnih vzorcev ponovljenih
meritev za eksperimentalno skupino – rezultati analize variance s ponovljenimi
meritvami
Vrsta III

Srednja

Vsota

vrednost

Dimenzija/meritevNVF

kvadratov

df

kvadrata

F

Sig.

DASCon/(T0,T12,T24)

88,111

2

44,056

4,306

0,022*

DASSat/(T0,T12,T24)

20,593

2

10,296

5,701

0,007**

DASCoh/(T0,T12,T24)

15,259

2

7,63

3,294

0,049*

DASAE/(T0,T12,T24)

8,259

2

4,13

5,186

0,011*

DASGl/(T0,T12,T24)

464,111

2

232,056

10,311

0,000***

Opomba: Dim/meritevNVF – dimenzija meritve ravni faktorjev variance odvisne spremenljivke, T0 –
prvo merjenje, T12 – drugo merjenje, T24 – tretje merjenje; DASSat/(T0,T12,T24) – zadovoljstvo v
partnerskem odnosu, DASCon – konsenz, DASCoh/(T0,T12,T24) – kohezija, DASAE/(T0,T12,T24) –
čustvena izraznost, DASGl/(T0,T12,T24) – globalna ocena prilagojenosti para, df – prostostna stopnja,
Sig – stopnja statistične pomembnosti, p < 0,05, * – sferičnost je pomembna na ravni 0,05, ** – sferičnost
je pomembna na ravni 0,01, *** – sferičnost je pomembna na ravni 0,001; F – stopnja svobode.

Kontrolna skupina (Tabela 67)
Tabela 67: Notranji vpliv variance različnih ravni faktorja odvisnih vzorcev ponovljenih
meritev pri kontrolni skupini – rezultati analize variance s ponovljenimi meritvami
Vrsta III

Srednja

vsota

vrednost

Dimenzija/meritevNVF

kvadratov

df

kvadrata

F

Sig.

DASCon/(T0,T12,T24)

45,542

2

22,771

0,733

0,489

DASSat/(T0,T12,T24)

30,042

2

15,021

1,106

0,344

DASCoh/(T0,T12,T24)

1,167

2

0,583

0,096

0,909

DASAE/(T0,T12,T24)

0,375

2

0,187

0,287

0,753

DASGl/(T0,T12,T24)

161,167

2

80,583

0,803

0,457

Opomba: Dim/meritevNVF – dimenzija meritve ravni faktorjev variance odvisne spremenljivke, T0 –
prvo merjenje, T12 – drugo merjenje, T24 – tretje merjenje; DASSat/(T0,T12,T24) – zadovoljstvo v
partnerskem odnosu, DASCon – konsenz, DASCoh/(T0,T12,T24) – kohezija, DASAE/(T0,T12,T24) –
čustvena izraznost, DASGl/(T0,T12,T24) – globalna ocena prilagojenosti para, df – prostostna stopnja,
Sig – stopnja statistične pomembnosti, p < 0,05, * – sferičnost je pomembna na ravni 0,05, ** – sferičnost
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je pomembna na ravni 0,01, *** – sferičnost je pomembna na ravni 0,001; F – stopnja svobode.

Zaradi trajanja terapije in statistično pomembnih razlik, ki so se zgodile pri
eksperimentalni skupini, smo testirali tudi, med katerimi ravnmi faktorja ponovljenih
meritev (T0–T12, T0–T24 ali T12–T24) je prišlo do statistično pomembne razlike v
vsaki od skupin (eksperimentalna, kontrolna) (Tabela 68).
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Tabela 68: Notranjegi vpliv variance različnih ravni faktorja odvisnih vzorcev – rezultati analize variance s ponovljenimi meritvami

2

Eksperimentalna skupina
95% zanesljivost
Povpreč
odstopanjb
je
razlike Standardn
Spodnja
Zgornja
(tI-tJ)
a napaka Sig.b vrednost
vrednost
0,556
1,175
0,642
-1,923
3,035

3

-2,389*

1,118

0,047

-4,747

-,031

2,250

1,575

0,174

-1,106

5,606

1

-0,556

1,175

0,642

-3,035

1,923

-0,438

2,100

0,838

-4,913

4,038

3

-2,944*

0,884

0,004

-4,809

-1,080

1,813

2,184

0,420

-2,842

6,467

1

2,389*

1,118

0,047

,031

4,747

-2,250

1,575

0,174

-5,606

1,106

2

2,944*

0,884

0,004

1,080

4,809

-1,813

2,184

0,420

-6,467

2,842

2

-1,111*

0,332

0,004

-1,812

-0,410

0,313

1,494

0,837

-2,871

3,496

3

-1,444*

0,525

0,014

-2,553

-0,336

1,813

1,352

0,200

-1,068

4,693

1

1,111*

0,332

0,004

0,410

1,812

-0,313

1,494

0,837

-3,496

2,871

3

-,333

0,464

0,483

-1,313

0,647

1,500

1,017

0,161

-0,667

3,667

1

1,444*

0,525

0,014

0,336

2,553

-1,813

1,352

0,200

-4,693

1,068

2

0,333

0,464

0,483

-0,647

1,313

-1,500

1,017

0,161

-3,667

0,667

2

-1,000

0,518

0,070

-2,374

0,374

0,125

0,935

0,895

-1,868

2,118

3

-1,222*

0,540

0,037

-2,655

0,211

0,375

0,712

0,606

-1,143

1,893

Dim.

tI/tJ
DASCon 1

2

3

DASSat

1

2

3

DASCoh

1
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Kontrolna skupina
95% zanesljivost
Povpreč
odstopanjb
je
razlike Standardn
Spodnja
Zgornja
(tI-tJ)
a napaka
Sig.b
vrednost vrednost
0,438
2,100
0,838
-4,038
4,913

2

3

DASAE

1

2

3

DASGl

1

2

3

1

1,000

0,518

0,070

-0,374

2,374

-0,125

0,935

0,895

-2,118

1,868

3

-,222

0,461

0,636

-1,447

1,002

0,250

0,951

0,796

-1,777

2,277

1

1,222*

0,540

0,037

-0,211

2,655

-0,375

,712

0,606

-1,893

1,143

2

0,222

0,461

0,636

-1,002

1,447

-0,250

0,951

0,796

-2,277

1,777

2

-0,333

0,256

0,210

-0,873

0,206

0,000

0,258

1,000

-0,550

0,550

3

-0,944*

0,274

0,003

-1,522

-0,367

-0,188

0,262

0,485

-0,745

0,370

1

0,333

0,256

0,210

-0,206

0,873

0,000

0,258

1,000

-0,550

0,550

3

-0,611

0,354

0,102

-1,357

0,135

-0,188

0,332

0,580

-0,895

0,520

1

0,944*

0,274

0,003

0,367

1,522

0,188

0,262

0,485

-0,370

0,745

2

0,611

0,354

0,102

-0,135

1,357

0,188

0,332

0,580

-0,520

0,895

2

-1,889

1,468

0,216

-4,987

1,209

0,875

4,107

0,834

-7,878

9,628

3

-6,944*

1,513

0,000

-10,138

-3,751

4,250

3,034

0,182

-2,216

10,716

1

1,889

1,468

0,216

-1,209

4,987

-0,875

4,107

0,834

-9,628

7,878

3

-5,056*

1,748

0,010

-8,743

-1,368

3,375

3,397

0,336

-3,866

10,616

1

6,944*

1,513

0,000

3,751

10,138

-4,250

3,034

0,182

-10,716

2,216

2

5,056*

1,748

0,010

1,368

8,743

-3,375

3,397

0,336

-10,616

3,866

Opomba: 1 (T0) – prvo merjenje, 2 (T12) – drugo merjenje, 3 (T24) – tretje merjenje; * – povprečna razlika je pomembna na ravni 0,05; b – LSD post hoc test (ang.
Least Significant Difference), DASSat – zadovoljstvo v partnerskem odnosu, DASCon – konsenz oz. prilagojenost para pri odločanju o pomembnih temah, DASCoh –
kohezija oz. povezanost med partnerjema, DASAE – čustvena izraznost med partnerjema, DASGl – globalna ocena prilagojenosti para.
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9.2.3.2 Spremembe v izraženosti prilagojenosti v partnerskem
odnosu

po

vprašalniku

DAS

v

procesu

relacijske

zakonske terapije parov z diagnozo neplodnosti

Za analizo sprememb v izraženosti prilagojenosti v partnerskem odnosu po vprašalniku
DAS in dimenzijah (konsenz, zadovoljstvo, kohezija, čustvena izraznost in globalna
prilagojenost para), ki so se zgodile v procesu relacijske zakonske terapije parov z
diagnozo neplodnosti, smo najprej izračunali, kakšne so razlike v izraženosti pri
eksperimentalni in kontrolni skupini med ponovljenimi merjenji (začetek in konec,
začetek in sredina, sredina in konec) (Tabela 68).
S Shapiro-Wilkovim testom (Tabela 69) smo preverili, ali distribucija odstopa od
normalne. Pri izračunu razlike med skupinama za dimenzije, katerih distribucija ni
statistično pomembno odstopala od normalne porazdelitve, smo uporabili Levenov Ftest za neodvisne vzorce (Tabela 70) s predpostavko o enaki ali neenaki varianci, za
kategorije, katerih distribucija razlik je statistično pomembno odstopala od normalne, pa
smo uporabili Mann-Whitneyjev U-test za neodvisne vzorce (Tabela 71).
Tabela 69: Število udeležencev, najmanjše in največje dosežene vrednosti, povprečje,
standardni odklon, število udeležencev, razlika v dimenziji med prvim in tretjim
merjenjem za vprašalnik Lestvica prilagojenosti para (DAS) – opisne statistike
Eksperimentalna skupina
t/dim.

N

Min Maks.

Kontrolna skupina

M

SD

N

Min

Maks.

M

SD

T0_DASCon

18

34

59

49,94

7,76

16

40

59

48,63

6,31

T12_DASCon

18

33

62

49,39

8,18

16

33

60

48,19

7,91

T24_DASCon

18

37

62

53,28

6,65

16

35

56

46,38

6,38

T24-T0

3,00

3,00

3,33

-1,11

-5,00

-3,00

-2,25

0,06

T24-T12

4,00

0,00

3,89

-1,53

2,00

-4,00

-1,81

-1,53

T12-T0

-1,00

3,00

-0,56

0,43

-7,00

1,00

-0,44

1,60

T0_DASSat

18

36

46

42,56

2,99

16

31

49

42,00

3,86

T12_DASSat

18

38

47

43,67

2,47

16

36

49

41,69

3,96

T24_DASSat

18

40

47

44,00

2,22

16

35

44

40,19

2,83
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T24-T0

4,00

1,00

1,44

-0,77

4,00

-5,00

-1,81

-1,03

T24-T12

2,00

0,00

0,33

-0,25

-1,00

-5,00

-1,50

-1,13

T12-T0

2,00

1,00

1,11

-0,52

5,00

0,00

-0,31

0,10

T0_DASCoh

18

10

22

16,39

4,29

16

16

22

18,31

1,99

T12_DASCoh

18

10

22

17,39

3,84

16

13

25

18,19

2,99

T24_DASCoh

18

13

23

17,61

2,97

16

14

24

17,94

2,46

T24-T0

3,00

1,00

1,22

-1,31

-2,00

2,00

-0,38

0,47

T24-T12

3,00

1,00

0,22

-0,86

1,00

-1,00

-0,25

-0,53

T12-T0

0,00

0,00

1,00

-0,45

-3,00

3,00

-0,13

1,00

T0_DASAE

18

4

11

8,89

1,88

16

8

12

9,69

1,25

T12_DAAE

18

4

11

9,22

1,99

16

7

11

9,69

1,49

T24_DASAE

18

6

11

9,83

1,47

16

6

12

9,88

1,45

T24-T0

2,00

0,00

0,94

-0,41

-2,00

0,00

0,19

0,20

T24-T12

2,00

0,00

0,61

-0,52

-1,00

1,00

0,19

-0,04

T12-T0

0,00

0,00

0,33

0,11

-1,00

-1,00

0,00

0,24

T0_DASGl

18

88

136

117,78 14,71 16

99

141

118,63 11,21

T12_DASGl

18

89

139

119,67 14,84 16

92

140

117,75 13,22

T24_DASGl

18

98

141

124,72 11,63 16

96

126

114,38

8,88

T24-T0

10,0

5,00

6,94

-3,08

-3,00 -15,00

-4,25

-2,34

T24-T12

9,00

2,00

5,06

-3,21

4,00 -14,00

-3,38

-4,34

T12-T0

1,00

3,00

1,89

0,13

-7,00

-0,88

2,01

-1,00

Opomba: t/dim. – ponovitev merjenja in dimenzija vprašalnika, KonSk – kontrolna skupina, EksSk –
eksperimentalna skupina, T0 – prvo merjenje, T12 – drugo merjenje, T24 – tretje merjenje, T24-T0 –
razlika med tretjim in prvim merjenjem, T24-T12 – razlika med tretjim in drugim merjenjem, T12-T0 –
razlika med drugim in prvim merjenjem, N – numerus, Min – najmanj doseženih točk, Maks. – največ
doseženih točk, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, DASSat – zadovoljstvo v partnerskem
odnosu, DASCon – konsenz oz. prilagojenost para pri odločanju o pomembnih temah, DASCoh –
kohezija oz. povezanost med partnerjema, DASAE – čustvena izraznost med partnerjema, DASGl –
globalna ocena prilagojenosti para.

Iz dobljenih rezultatov ugotavljamo, da so se pri eksperimentalni in kontrolni skupini
skozi tri ponovljene meritve zgodile spremembe na vseh dimenzijah Lestvice
prilagojenosti para DAS. Pri eksperimentalni skupini se je v ponovljenih meritvah
zvišal skupni seštevek v vseh dimenzijah DAS (konsenz, zadovoljstvo v zakonu,
kohezija, čustvena izraznost in globalna prilagojenost v partnerskem odnosu), kar
predstavlja večjo prilagojenost v partnerskem odnosu v primerjavi s kontrolno skupino,
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v kateri se je v dimenzijah konsenz in globalna prilagojenost znižal skupni seštevek, v
dimenzijah zadovoljstvo, kohezija in čustvena izraznost pa med ponovljenimi
meritvami ni prišlo do sprememb (Tabela 67).

Slika 3: Prikaz povprečne ocene stopnje izraženosti prilagojenosti v partnerskem
odnosu po posameznih dimenzijah vprašalnika Lestvica prilagojenosti para (DAS) v
eksperimentalni in kontrolni skupini pri prvem merjenju (T0), drugem (T12) in tretjem
ponovljenem merjenju (T24).
Dimenzije: DASSat – zadovoljstvo v partnerskem odnosu, DASCon – konsenz oz.
prilagojenost para pri odločanju o pomembnih temah, DASCoh – kohezija oz.
povezanost med partnerjema, DASAE – čustvena izraznost med partnerjema, DASGl –
globalna ocena prilagojenosti para. Vse mere so izražene kot aritmetične sredine po
posameznih dimenzijah.
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Tabela 70: Povprečne vrednosti razlik, standardni odklon razlik po posameznih
dimenzijah vprašalnika Lestvica prilagojenosti para (DAS) v eksperimentalni in
kontrolni skupini med tretjim in prvim (T24-T0), tretjim in drugim (T24-T12) ter drugim
in prvim (T12-T0) merjenjem – opisne statistike
Eksperimentalna skupina

Kontrolna skupina

Razl.-t/dim.

N

M

SD

N

M

SD

T24T0_DASCon

18

2,3889

4,74204

16

-2,25

6,29815

T24T12_DASCon

18

2,9444

3,74907

16

-1,8125

8,73475

T12T0_DASCon

18

-0,5556

4,98494

16

-0,4375

8,39816

T24T0_DASSat

18

1,4444

2,22875

16

-1,8125

5,4064

T24T12_DASSat

18

0,3333

1,97037

16

-1,5

4,06612

T12T0_DASSat

18

1,1111

1,40958

16

-0,3125

5,9746

T24T0_DASCoh

18

1,2222

2,2895

16

-0,375

2,84898

T24T12_DASCoh

18

0,2222

1,95706

16

-0,25

3,80351

T12T0_DASCoh

18

1

2,19625

16

-0,125

3,73943

T24T0_DASAE

18

0,9444

1,16175

16

0,1875

1,04682

T24T12_DASAE

18

0,6111

1,50054

16

0,1875

1,32759

T12T0_DASAE

18

0,3333

1,08465

16

0

1,0328

T24T0_DASGl

18

6,9444

6,42122

16

-4,25

12,1354

T24T12_DASGl

18

5,0556

7,41598

16

-3,375

13,5886

T12T0_DASGl

18

1,8889

6,2298

16

-0,875

16,4271

Opomba: Razl.-t/dim. – ponovitev merjenja in dimenzija vprašalnika, KonSk – kontrolna skupina, EksSk
– eksperimentalna skupina, T0 – prvo merjenje, T12 – drugo merjenje, T24 – tretje merjenje, T24-T0 –
razlika med tretjim in prvim merjenjem, T24-T12 –razlika med tretjim in drugim merjenjem, T12-T0 –
razlika med drugim in prvim merjenjem, N – numerus, M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon,
DASSat – zadovoljstvo v partnerskem odnosu, DASCon – konsenz oz. prilagojenost para pri odločanju o
pomembnih temah, DASCoh – kohezija oz. povezanost med partnerjema, DASAE – čustvena izraznost
med partnerjema, DASGl – globalna ocena prilagojenosti para.
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Slika 4: Prikaz razlike povprečne ocene stopnje izraženosti stresa zaradi neplodnosti po
posameznih

dimenzijah

vprašalnika

Lestvica

prilagojenosti

para

(DAS)

v

eksperimentalni in kontrolni skupini med tretjim in prvim (T24-T0), tretjim in drugim
(T24-T12) ter drugim in prvim (T12-T0) merjenjem
Dimenzije: DASSat – zadovoljstvo v partnerskem odnosu, DASCon – konsenz oz.
prilagojenost para pri odločanju o pomembnih temah, DASCoh – kohezija oz.
povezanost med partnerjema, DASAE – čustvena izraznost med partnerjema, DASGl –
globalna ocena prilagojenosti para. Vse mere so izražene kot aritmetične sredine razlik
med ponovljenimi merjenji po posameznih dimenzijah.
Tabela 71: Prikaz razporeditve povprečne ocene stopnje izraženosti prilagojenosti v
partnerskem odnosu po posameznih dimenzijah vprašalnika Lestvica prilagojenosti
para (DAS) v eksperimentalni in kontrolni skupini med tretjim in prvim (T24-T0),
tretjim in drugim (T24-T12) ter drugim in prvim (T12-T0) merjenjem in statistično
pomembnega odstopanja od normalne distribucije, preverjenega s Shapiro-Wilkovim
testom
EksSk
Raz.-t/dim.
T24T0_DASCon

KonSk

Statistika

df

Sig.

Statistika

df

Sig.

0,954

18

0,488

0,950

16

0,483
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T24T12_DASCon

0,934

18

0,225

0,961

16

0,682

T12T0_DASCon

0,956

18

0,521

0,982

16

0,977

T24T0_DASSat

0,977

18

0,910

0,948

16

0,458

T24T12_DASSat

0,918

18

0,120

0,950

16

0,487

T12T0_DASSat

0,873

18

0,020

0,965

16

0,760

T24T0_DASCoh

0,959

18

0,574

0,916

16

0,146

T24T12_DASCoh

0,967

18

0,736

0,939

16

0,337

T12T0_DASCoh

0,919

18

0,124

0,964

16

0,726

T24T0_DASAE

0,911

18

0,088

0,914

16

0,137

T24T12_DASAE

0,893

18

0,044

0,930

16

0,240

T12T0_DASAE

0,907

18

0,078

0,932

16

0,262

T24T0_DASGl

0,959

18

0,584

0,964

16

0,726

T24T12_DASGl

0,972

18

0,832

0,964

16

0,739

T12T0_DASGl

0,940

18

0,294

0,965

16

0,744

Opomba: Razl.-t/dim. – razlika med ponovitvami merjenja in dimenzija vprašalnika, KonSk – kontrolna
skupina, EksSk – eksperimentalna skupina, T24-T0 – razlika med tretjim in prvim merjenjem, T24-T12 –
razlika med tretjim in drugim merjenjem, T12-T0 – razlika med drugim in prvim merjenjem, DASSat –
zadovoljstvo v partnerskem odnosu, DASCon – konsenz oz. prilagojenost para pri odločanju o
pomembnih temah, DASCoh – kohezija oz. povezanost med partnerjema, DASAE – čustvena izraznost
med partnerjema, DASGl – globalna ocena prilagojenosti para.

Tabela 72: Statistična pomembnost razlik povprečnih ocen stopnje izraženosti
prilagojenosti para za neodvisne vzorce v dimenzijah vprašalnika Lestvica
prilagojenosti para (DAS) med eksperimentalno in kontrolno skupino – rezultat
Levenovega F-testa
Levenov test enakosti
variance

t-test enakosti srednjih vrednosti
Sig. (2-

Razl.-t/dim.

F

Sig.

t

df

stranski)

T24T0DASCon

0,798

0,378

2,443

32

0,020a*

T24T12DASCon

7,792

0,009

2,019

19,845

0,057b

T12T0DASCon

3,591

0,067

-0,051

32

0,960a

T24T0DASSat

7,508

0,010

2,246

19,482

0,036b*
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T24T12DASSat

5,350

0,027

1,640

21,104

0,116b

T24T0DASCoh

0,338

0,565

1,811

32

0,080a

T24T12DASCoh

3,193

0,083

0,463

32

0,647a

T12T0DASCoh

2,854

0,101

1,084

32

0,286a

T24T0DASAE

0,338

0,565

1,986

32

0,056a

T12T0DASAE

0,202

0,656

0,915

32

0,367a

T24T0DASGl

2,418

0,130

3,417

32

0,002a**

T24T12DASGl

7,198

0,011

2,280

32

0,029b*

T12T0DASGl

12,944

0,001

0,663

32

0,512b

Opomba: Razl.-t/dim. – čas in dimenzija, T0_ – prvo merjenje, T12_ – drugo merjenje, T24_ – tretje
merjenje, DASSat – zadovoljstvo v partnerskem odnosu, DASCon – konsenzualnost para, DASCoh –
kohezija med partnerjema, DASAE – čustvena izraznost, DASGL – globalna prilagojenost para, df –
prostostna stopnja, Sig. – stopnja pomembnosti, a – predpostavka enakih varianc, b – predpostavka
različnih varianc, * – statistična pomembnost na ravni 0,05, ** – statistična pomembnost na ravni 0,01,
*** – statistična pomembnost na ravni 0,001.

Tabela 73: Statistična pomembnost razlik povprečnih ocen stopnje izraženosti
prilagojenosti para za neodvisne vzorce v dimenzijah vprašalnika Lestvica
prilagojenosti para (DAS) med eksperimentalno in kontrolno skupino – rezultat MannWhitneyjevega U-testa
Razl.-t/dim.

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

p

T24T12_DASAE

123,500

259,500

-0,727

0,484

T12T0_DASSat

116,500

252,500

-0,961

0,347

Opomba: Razl.-t/dim. – čas in dimenzija, T0_ – prvo merjenje, T12_ – drugo merjenje, T24_ – tretje
merjenje, DASSat – zadovoljstvo v partnerskem odnosu, DASAE – čustvena izraznost

Zvišanje skupnega seštevka v dimenzijah globalne prilagojenosti v partnerskem odnosu
DASGl je statistično pomembno večje v eksperimentalni skupini v primerjavi s
kontrolno skupino, ki je beležila znižanje skupnega seštevka. Po tretjem ponovljenem
merjenju je prišlo do statistično pomembne razlike (p = 0,01) na ravni 2-odstotnega
tveganja; med drugim in tretjim ponovljenim merjenjem je prišlo do statistično
pomembne razlike (p = 0,05) na ravni 3-odstotnega tveganja.
Na podlagi dobljenih rezultatov ugotavljamo, da obstajajo statistično pomembne razlike
med eksperimentalno in kontrolno skupino, pri čemer eksperimentalna skupina, katere
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udeleženci so bili vključeni v proces relacijske zakonske terapije, poročajo o dvigu
prilagojenosti v partnerskem odnosu. Iz tega lahko sklepamo, da se je stanje na
področjih prilagojenosti v partnerskem odnosu v skupini klientov, ki so obiskovali
zakonsko terapijo, bistveno izboljšalo v primerjavi s kontrolno skupino, ki terapevtske
obravnave ni bila deležna. S 95-odstotno oz. 99-odstotno gotovostjo je do statistično
pomembne razlike med skupinama (eksperimentalno in kontrolno) prišlo pri tretjem
ponovljenem merjenju (T24) v dimenzijah: konsenz v partnerskem odnosu (DASCon),
zadovoljstvo v partnerskem odnosu (DASSat) in splošna, globalna raven prilagojenosti
v partnerskem odnosu DASGl.
Spremembe in razlike med skupinama obstajajo tudi v ostalih dimenzijah (kohezija,
čustvena izraznost) in merjenjih (T0-T12), vendar zanje ne moremo tega potrditi s 95odstotno oz. z 99-odstotno gotovostjo.

9.3

3. del: Kvalitativna metoda – značilnosti procesa relacijske
zakonske terapije pri delu s pari z diagnozo neplodnosti

V kvalitativno raziskavo je bilo vključenih 18 udeležencev oz. 9 parov z diagnozo
neplodnosti, ki smo jih že predstavili v drugem delu kvantitativne študije. Vsi
udeleženci so bili vključeni v obravnavo po relacijski zakonski terapiji. Terapijo je
izvajala raziskovalka, ki je specialistka zakonske in družinske terapije. Z vsemi
udeleženci je bil pred in po 24 zaporednih tedenskih srečanjih opravljen polstrukturiran
intervju, v katerem so odgovarjali na vprašanja v zvezi z njihovo izkušnjo neplodnosti.
Vsi udeleženci so pred začetkom, na sredi in ob koncu obravnave odgovorili na
vprašalnik DAS in FPI, ki smo ga predstavili v poglavju o kvantitativni raziskavi in je
bil terapevtki v pomoč pri spremljanju prilagojenosti v partnerski diadi in oceni stresa
zaradi neplodnosti skozi terapevtski proces. Pri opredelitvi značilnosti procesa
relacijske zakonske terapije ob neplodnosti smo si pomagali z induktivnim pristopom in
utemeljeno teorijo (angl. grounded) Glaser in Strauss (1967). Zbrane podatke o
značilnostih, pogojih in učinkih značilnosti terapevtskega procesa relacijske zakonske
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terapije ob neplodnosti smo kategorizirali, razvrščali, prerazporejali tako dolgo, da smo
prišli do zasičenja in s tem do končnih podkategorij, ki so ustrezno zajele vse odgovore
udeležencev. S sistematskim zbiranjem podatkov v zvezi z nekim pojavom (ta pojav je
v našem primeru izkušnja neplodnosti v terapevtski obravnavi relacijske zakonske
terapije) in z analizo podatkov induktivno oblikujemo teorijo pojava, ki ga proučujemo
(Helmeke in Sprenkle 2000, 471).
Značilnosti terapevtskega procesa relacijske zakonske terapije pri parih z diagnozo
neplodnosti in predelavi stisk zaradi neplodnosti z vidika zakonskega in družinskega
terapevta smo preverjali z vprašanji:
1. katere so glavne značilnosti relacijskega zakonskega terapevtskega procesa
parov z diagnozo neplodnosti z vidika zakonskega in družinskega terapevta;
2. katere intervencije in strategije se uporabljajo v relacijski zakonski terapiji parov
z diagnozo neplodnosti;
Za analizo podatkov smo uporabili kodiranje. Terapevtka je o vprašanjih vodila dnevnik
terapij in supervizijskih zapiskov, v katerem je po opravljenih srečanjih odgovorila na
nekatera vprašanja, predvsem pa je evalvacijo celotnega terapevtskega procesa naredila
ob koncu terapevtske obravnave. Pri vseh parih je terapija trajala dva zaporedna
terapevtska cikla, kar pomeni 24 zaporednih tedenskih srečanj.

9.3.1 Predstavitev parov ob vstopu v terapijo z vidika terapevta

Povprečna starost je bila pri ženskah (N = 9, SD = 33 let) in pri moških (N = 9, SD = 35
let) (N = 18, SD = 34 let). Na vprašanje »Kako dolgo že poskušata zanositi?« je 66,7
odstotka udeležencev odgovorilo, da od 3 do 5 let, do 7 let pa 11,1 odstotka
udeležencev, v povprečju to pomeni (N = 9, SD = 3,44 let oz. SD = 41,33 mesecev). Ob
začetku terapevtskega procesa je bila ob prvem merjenju (T0) na vprašanju »Kateri od
partnerjev je bil diagnosticiran kot neploden?« diagnoza pri moških udeležencih v 11.1
odstotka, 38,9 odstotka pri ženskah, 33,3 odstotka pri obeh partnerjih, v 16,7 odstotka
pa vzrok ni bil znan. Pri 77,8 odstotka parov je šlo za primarno neplodnost, pri 22,2
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odstotka pa za sekundarno neplodnost, pri čemer so imeli vsi udeleženci otroka iz
prejšnjega zakona. Pari so se med seboj v izhodiščih razlikovali po tem, kako dolgo se
soočajo z neprostovoljnim življenjem brez otrok; da kljub neuspehom ne želijo OBMP
(N = 2), da sta doživela uspešno zanositev in nato utrpela izgubo nosečnosti (N = 2), da
imata izkušnjo večkratnih zaporednih neuspešnih postopkov OBMP, pri čemer sta
prestala redne postopke OBMP in dodatne z zamrznjenimi celicami (N = 4); da je par
soočen z azoospermijo in čaka na darovano moško spolno celico (N = 1). Stanje na
področju izkušnje izgub nosečnosti in/ali neuspelih poskusov OBMP kaže, da 38,9
odstotka udeležencev te izkušnje nima, 61,1 odstotka pa izkušnjo izgube ali/in neuspelih
poskusov OBMP ima. Pri tem 27,8 odstotka poroča o enkratni izgubi oz. neuspelem
postopku, OBMP 11,1 odstotka pa o dveh, treh in štirih izgubah oz. neuspelih postopkih
OBMP.

Tabela 74: Predstavitev udeležencev eksperimentalne skupine
Trajanje
partnerske
ID

Starost

zveze ob
začetku

Kdo je
neploden

Kako dolgo
že poskušata
zanositi

raziskave
PAR1Ž

33

PAR1M

34

PAR2 Ž

30

PAR2M

33

PAR3Ž

32

PAR3M

37

PAR4Ž

32

PAR4M

29

PAR5Ž

33

PAR5M

30

PAR6Ž

33

PAR6M

35

5L

7L8M

11 L 9 M

8L6M

8L6M

4 L 11 M
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Ona
Ona
Oba
Oba
Oba
Oba
Ona
Ona
On
On
Ona
Ni znano

4L3M

3L3M

3L

1L

1L6M

3L

PAR7Ž

26

PAR7M

39

PAR8Ž

39

PAR8M

40

PAR9Ž

37

PAR9M

39

7L1M

4L5M

7L5M

Oba
On
Ona
Ni znano
Oba
On

5L

4L

6L

Opomba: ID = identifikacijska koda para, Ž = ženska, M = moški, L = leto, M = mesec.

PAR1: V terapijo sta se vključila 33-letna PAR1Ž in 34-letni PAR1M, ki živita v
zunajzakonski partnerski skupnosti 5 let. Že od začetka njune zveze nista nikoli pazila,
da ne bi prišlo do zanositve, vendar pa načrtno poskušata zanositi 4 leta in 3 mesece.
Ker do zanositve ni prišlo, sta šla na testiranje, kjer so potrdili probleme v plodnosti pri
njej in jo napotili v nadaljnje preiskave in postopke. PAR1Ž je v nadaljnjih postopkih
opravila histeroskopijo in laporoskopijo ter postopek OBMP, po katerem je prišlo do
zanositve. Na terapijo sta prišla v obdobju, ko prestajata izgubo nosečnosti, ki se je
končala z neprostovoljno prekinitvijo v 13. tednu. Ob prvem srečanju povesta, da se
zelo veliko prepirata, PAR1Ž pri sebi opaža simptome depresije, PAR1M bi rad
pomagal partnerici, a čuti veliko nemoč, kako do nje. Odločata se, kako naprej, kdaj in
če sploh v postopke OBMP, prav tako med njima prihaja do velikih nestrinjanj in
razhajanj na področjih, vezanih na finance, organizacijo časa. Oba si želita spremembe.
S to dinamiko vstopata v terapevtski prostor.
PAR2: V terapijo sta se vključila 30-letna PAR2Ž in 33-letni PAR2M, ki živita v
zakonski skupnosti 7 let 8 mesecev. Že od začetka zveze nista posebej pazila, da ne bi
prišlo do zanositve, vendar pa načrtno poskušata zanositi 3 leta in 3 mesece. Ker do
zanositve ni prišlo, sta šla na testiranja, ki so potrdila probleme v plodnosti pri obeh
partnerjih in priporočila nadaljnje preiskave in postopke. PAR2Ž je v nadaljnjih
postopkih opravila histeroskopijo in laporoskopijo; prav tako sta bila po zaključenih
zdravljenjih vključena v postopke OBMP. Do vstopa v terapijo sta bila v 4 rednih
postopkih OBMP IVF in 3 postopkih z zamrznjenimi celicami. Na zakonsko terapijo sta
prišla v obdobju, ko prestajata sedmi neuspešen postopek OBMP. Ob prvem srečanju
povesta, da sta poskusila že praktično vse in da resnično nimata več ne moči, ne volje,
ne smisla za življenje. Sta v stanju obupanosti, pri obeh partnerjih je zaznati simptome
depresije. PAR2M bi rad pomagal partnerici, a čuti veliko nemoč, kako do nje, hkrati
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tudi veliko stisko, da ne bo več zdržal teh pritiskov. Odločata se, kako naprej. Oba si
želita spremembe. S to dinamiko vstopata v terapevtski prostor.
PAR3: V terapijo sta se vključila 32-letna PAR3Ž in 37-letni PAR3M, ki živita v
zunajzakonski skupnosti 11 let 9 mesecev. Ona je imela vselej ginekološke težave,
zdravi se 5 let za endometriozo. Načrtno poskušata zanositi 3 leta. Testiranja so potrdila
probleme v plodnosti pri obeh. PAR3Ž je do zdaj opravila histeroskopijo,
laporoskopijo, kiretaže in čiščenje zarastlin ter nekatere druge operativne postopke ob
endometriozi. V postopkih OBMP sta dobro leto, pri čemer v 3 rednih postopkih OBMP
IVF in 2 transferjih zamrznjenih zarodkov ni prišlo do ugnezditve in nosečnosti, prav
tako pri zadnji punkciji od 10 celic nobena ni bila dovolj kakovostna za nadaljnje
postopke. Na terapijo sta prišla v obdobju, ko prestajata peti neuspešen postopek
OBMP. Ob prvem srečanju povesta, da je njuna veza sicer močna, osebno pa da sta zelo
krhka, ranljiva in obupana. PAR3Ž že zaznava simptome depresije, PAR3M ob
partnerici čuti nemoč, veliko je tudi nestrinjanj in prepirov zaradi majhnih
nepomembnih stvari. Vse je že lahko sprožilec za prepir. Odločata se, kako naprej. Oba
si želita spremembe. S to dinamiko vstopata v terapevtski prostor.
PAR4: V terapijo sta se vključila 32-letna PAR4Ž in 29-letni PAR4M, ki živita v
zunajzakonski skupnosti 8 let 6 mesecev. Vselej sta zelo pazila, da ne bi prišlo do
zanositve. Načrtno poskušata zanositi 1 leta. Ona je imela vselej ginekološke težave,
neredne menstrualne cikle, PCOS, zadnja 3 leta jemlje hormonsko terapijo. Testiranja
so potrdila probleme v plodnosti pri njej, opravila je histeroskopijo, laporoskopijo. Na
terapijo sta prišla v obdobju, ko se odločata, kako naprej. Ob prvem srečanju povesta,
da je njuna veza sicer močna, osebno pa sta zelo na različnih bregovih. Tudi probleme
plodnosti si razlagata drugače, PAR4M ne vidi problemov, PAR4Ž doživlja »konec
sveta«. Veliko je nestrinjanj, on se umika v študij, delo, jo pušča z vsem zelo samo.
Odločata se, kako naprej. Oba si želita spremembe. S to dinamiko vstopata v terapevtski
prostor.
PAR5: V terapijo sta se vključila 33-letna PAR5Ž in 30-letni PAR5M, ki živita v
zunajzakonski partnerski skupnosti že 8 let in 6 mesecev. Že dlje časa poskušata
zanositi, vendar pa sta na tem intenzivneje delala eno leto. Ko ni bilo rezultata, sta šla
na testiranje, kjer so potrdili moško neplodnost in priporočili nadaljnje preiskave –
biopsijo mod. Na terapijo sta prišla v obdobju, ko se odločata, kako naprej, kdaj v
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nadaljnje postopke in tudi zaradi vse večjih razhajanj med njima. Ob prvem srečanju
povesta, da PAR5Ž že opaža simptome depresije, nemoči, jeze, PAR5M pa ob
dogajanjih razvija anksioznost, jezo, se umika v delo. Oba si želita spremembe. S to
dinamiko vstopata v terapevtski prostor.
PAR6: V terapijo sta se vključila 33-letna PAR6Ž in 36-letni PAR6M, oba
univerzitetno izobražena in zaposlena, ki živita v zunajzakonski skupnosti 4 let 11
mesecev, zaročena 3 leta. Načrtno poskušata zanositi 3 leta. PAR6Ž je imela v
preteklosti ginekološke težave (neredne menstrualne cikle, boleče menstruacije).
Testiranja so pokazala, da sta oba zdrava in da lahko zanosita po naravni poti. Do
zanositve tudi v naslednjem letu ni prišlo, ponovna testiranja so potrdila nepojasnjeno
neplodnost. Zaradi osebnih prepričanj postopkov OBMP ne želita, poskusila sta že
veliko alternativnih komplementarnih oblik diagnostike in zdravljenja, vendar brez
uspeha zanositve. Na terapijo sta prišla v obdobju, ko se odločata, kako naprej, tudi
glede poroke. PAR6Ž bi se poročila, PAR6M poroko pogojuje z nosečnostjo. Zakonsko
terapijo vidita kot priložnost, da še z novim medijem preverita, kaj bi lahko botrovalo
neprostovoljnemu življenju brez otrok. Ob prvem srečanju povesta, da je njuna veza
zelo močna, vendar PAR6Ž pogreša globljo povezanost s partnerjem, njegovo
prisotnost. Oba si želita spremembe. S to dinamiko vstopata v terapevtski prostor.
PAR7: V terapijo sta se vključila 26-letna PAR7Ž in 37-letni PAR7M, ki živita v
zakonski skupnosti 7 let 1 mesec. Načrtno poskušata zanositi 5 let. PAR7M ima otroka
iz prvega zakona, zato je bil trdno prepričan, da razlog za neuspeh ni pri njem. Njegov
odpor do testiranja je bil velik, prav tako je zelo dolgo potreboval, da je na testiranje šel.
PAR7Ž je v preteklosti trpela za anoreksijo, posledično je izgubila menstrualni cikel.
Testiranja so pokazala, da so težave pri PAR7M, in napoten je bil v nadaljnje preiskave
in postopke (ekstrakcijo testikularnega tkiva). Ker po naravni poti nista uspela zanositi,
sta šla v postopek OBMP, pri čemer je bil drugi poskus uspešen. Na terapijo sta prišla v
obdobju, ko prestajata izgubo nosečnosti, ki se je končala z neprostovoljno prekinitvijo
v 16. tednu. Ob prvem srečanju povesta, da sta zelo sama z vsem in da sta se tudi med
seboj že zelo odtujila. PAR7M opaža simptome depresije. Odločata se, kako naprej.
Oba si želita spremembe. S to dinamiko vstopata v terapevtski prostor.
PAR8: V terapijo sta se vključila 39-letna PAR8Ž in 40-letni PAR8M, ki živita v
zakonski skupnosti 4 leta 5 mesecev. Načrtno poskušata zanositi 4 leta. PAR8Ž je imela
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ginekološke težave že v preteklosti, neredne menstrualne cikle, PCOS, histeroskopijo,
laporoskopijo, in je vselej slutila, da ne bo mogla zanositi. Po zaključenih zdravljenjih
so ginekološka testiranja potrdila, da sta oba zdrava in da gre za nepojasnjeno
neplodnost. Za seboj imata 3 postopke OBMP. Zadnji postopek je bil uspešen, a se je
končal z izgubo v 21. tednu, ko pri otroku ni bilo več zaznati srčnega utripa. Na terapijo
sta prišla v obdobju, ko prestajata to izgubo, hkrati pa se odločata, kako naprej. Ob
prvem srečanju povesta, da je njuna veza močna, vendar je ta izguba zarezala v njun
odnos. PAR8Ž si želi žalovati, PAR8M pa obrniti »nov list«. Oba sta izrazila veliko
ogorčenje nad dejstvom, da se nista mogla posloviti od otroka in ga pokopati. Nista
povsem odločena, ali še nadaljevati s postopki, razmišljata tudi o posvojitvi. Oba si
želita spremembe in pomoči ob žalovanju. S to dinamiko vstopata v terapevtski prostor.
PAR9: V terapijo sta se vključila 37-letna PAR9Ž in 39-letni PAR9M, ki živita v
zakonski skupnosti 7 let 5 mesecev. Načrtno poskušata zanositi 6 let. Testiranja so
potrdila težave v plodnosti pri njem. V postopkih OBMP sta 5 let, pri čemer v 5 rednih
postopkih OBMP IVF in 3 transferjih zamrznjenih zarodkov ni prišlo do ugnezditve in
nosečnosti, prav tako pri treh poskusih ni bilo kakovostnih celic za nadaljnje postopke.
Na terapijo sta prišla v obdobju, ko prestajata 8. neuspešen postopek OBMP. Sta v
precepu, ali končati z zdravljenjem ali še poskusiti v tujini. Glede na njuno starost in
slabo kakovost materialov razmišljata o darovanem zarodku, pri čemer sta v velikih
dilemah. Ob prvem srečanju povesta, da sta že zelo utrujena in da trpijo ne le njun
odnos, pač pa tudi odnosi z okolico in bližnjimi. Veliko se prepirata, že malenkost je
lahko povod za prepir in slabo voljo. Odločata se, kako naprej. Oba si želita
spremembe. S to dinamiko vstopata v terapevtski prostor.

9.3.2 Značilnosti terapevtskega procesa

Vsebino smo analizirali na podlagi odgovorov iz poročil in dnevnika terapij ter
odgovorov na vprašanja, vezana na terapevtsko delo relacijske zakonske terapije pri
delu s parom s problemom neplodnosti:
Katere teme so bile navedene kot povod za odločitev za terapijo?
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Katere dejavnike bi označili kot ključne, ki so vplivali na terapevtski proces?
Katere terapevtske intervencije in strategije ste uporabili pri delu s parom?
Ali ste med delom zaznali faze v terapevtskem procesu?

9.3.2.1 Teme ob vstopu v terapevtski proces

Tabela 75: Aktualni konflikt, problemi, vsebine in teme, s katerimi par z diagnozo
neplodnosti pride na zakonsko terapijo – frekvenčna tabela
Teme in vsebine

N

Zaskrbljenost za partnerja

9

Vprašanja, vezana na partnerski odnos

9

Simptomi depresije

8

Izguba kontrole

8

Dileme, vezane na pozicijo v svetu

8

Odnos do prijateljev, ki so noseči

8

Zakonski konflikt

7

Občutek osamljenosti, nerazumljenosti, krivice in socialne izolacije

6

Simptomi anksioznosti in nemoči nad situacijo

5

Ostati skupaj ali iti narazen?

4

Odklonilni odnos do partnerja, zavračanje partnerja in odtujenost med njima

4

Občutek obupa in nemoči zaradi izgube nosečnosti

4

Pomoč pri odločitvah povedati ali ne povedati, komu povedati.

4

Pomoč pri odločitvah vezanih na zdravljenje in OBMP

4

Opomba: N – število parov
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9.3.2.2 Dejavniki terapevtskega procesa

Tabela 76: Glavni dejavniki procesa relacijske zakonske terapije pri neplodnih parih
KATEGORIJE Kode I. reda

Kode II. reda

Pozitivni

Dober terapevtski

Zaupanje v terapevta

dejavniki

odnos

Znanje in strokovnost
Doslednost v izpeljavi programa
Varnost in zaupnost
Razmejitve

Motiviranost

Redna udeležba srečanj
Zavzetost za razreševanje problemov, točnost
Želja po spremembi

Odpiranje prostora

Sprememba v zavedanju in ozaveščanju
problematike
Sprememba v naravnanosti in posledično odpiranje
k drugemu, k svetu, bolj v stiku s seboj, s svojimi
čustvi, s partnerjem

Negativni

Slaba regulacija

Negativna čustvena naravnanost

dejavniki

čutenj

Obtoževanje sebe/partnerja
Krivda
Obup
Preplavljenost

Ujetost in nemoč

Ujetost v stanju ega, kjer se vse dogaja meni

Socialna izolacija

Oklepajoč odnos do terapevta in srečanj
Velika odgovornost za razreševanje
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9.3.2.3 Faze ob diagnozi neplodnosti

Tabela 77: Predstavitev faz in vsebin faz ob diagnozi neplodnosti, ki se pojavijo v
terapiji
Faza

Kategorija

Koda

N

Začetna

Odločitev za

Etični zadržki (odpor pred darovano spolno

zdravljenje in

celico; ni naravno; vmešavanje v zakon narave)

OBMP

Zadržki iz religioznih vzrokov (ko mi bo
namenjeno, se bo zgodilo)

5

1

Strah (veliko je neznank, strah pred bolnico,
pred izkušnjo, pred razočaranjem, neuspehom)

4

Nestrinjanje med partnerjema (ženska bi, moški
še ne)

4

Odločanje za bolnico, zdravnika, postopke

2

Raziskovanje
področij in
možnosti

Diete in prehranska dopolnila, homeopatija,
ayurveda, KTM, karmična diagnostika,
Alternativne oblike bioterapija, terapija z bioidentičnimi hormoni,
diagnostike in

REIKI, Quantum-Touch, hipnoza, psihoterapija,

zdravljenja

bioresonanca.

9

Neuspešen (ni celic; so celice, a ni zarodkov; pri
odmrznitvi ni zarodkov; je transfer, a ni
ugnezditve; zunajmaternična nosečnost;
nenaraven razvoj ploda; prekinitev nosečnosti;
izguba nosečnosti; mrtvorojenček)

Vmesna

8

Prvi postopki

Uspešen (celice, transfer, ugnezditev, donositev,

OBMP

rojstvo)

0

Zanositev po

Uspešna zanositev, donositev, rojstvo

0

naravni poti

Uspešna zanositev, problemi in izguba

2

Ponovljeni OMBP

Uspešen postopek, brez zarodkov

7
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z različnimi razpleti Uspešen postopek, brez ugnezditve

Izgube nosečnosti

Zaključna

6

Uspešen postopek z nosečnostjo

5

Uspešen postopek z izgubo nosečnosti

7

Zgodnja izguba do 10. tedna

3

Izguba do 22. tedna

2

Izguba po 22. tednu

1

Opustitev zdravljenja

2

Odločitev za življenje brez otroka

2

Posvojitev

1

Opustitev
zdravljenja
Odločitev za
življenje brez
otroka
Odločitev za
posvojitev otroka

9.3.2.4 Faze terapevtskega procesa ob neplodnosti

Tabela 78: Faze terapevtskega procesa relacijske zakonske terapije parov, ki imajo težave
z neplodnostjo
Kategorija Koda I. reda

Koda II. reda

Začetna

Preplavljenost s

Obremenjenost z občutki jeze, krivde, sramu, gnusa,

faza

čutenji

strahu; simptomi depresije, anksioznosti; izrazit strah
pred

prihodnostjo;

nereguliranih

obdobje

čustvenih

čustvenih

izbruhov

(pri

nihanj

in

ženskah);

izogibanje in umik v tišino (pri moških); občutek
prezrtosti, obtoževanje partnerja za neplodnost
Katastrofalna

Visoka pričakovanja in čudež v zvezi s psihoterapijo (pri

pričakovanja

parih, kjer je nepojasnjena neplodnost)

Obtoževanja

Medsebojno
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obtoževanje

partnerjev;

projekcije

in

pripisovanje krivde
Vmesna

Naslavljanje

Raziskovanje

faza

čutenj

sistemskega sveta; partnerja si dovolita biti ranljiva in o
tem

govoriti,

intrapsihičnega,
raziskovati

intrapersonalnega,

svoja

čutenja:

čustveno

procesiranje in naslavljanje temeljnih afektov v povezavi
s telesnimi senzacijami; raziskovanje bolečine, vezane na
izgube in žalovanje; razumevanje občutkov obeh
partnerjev; razbremenitev težkih občutkov
Naravnanost k

Potrjevanje varnosti v partnerskem odnosu; sočutje med

povezovanju v

partnerjema; pripravljenost delati konkretne spremembe

partnerskem

pri načrtovanju skupnih aktivnosti

odnosu
Uvid

Delo s projekcijami in projekcijsko identifikacijo, kjer
partnerja uvidita, kaj pripisujeta drug drugemu, pri čemer
uvidita, da to pripisovanje nima stika z resničnim
doživljanjem drugega

Zaključna

Poglobljeno

faza

razumevanje
Opolnomočenje

Sebe, drugih, sistema; krepitev partnerskega odnosa

Opolnomočenje

pri

iskanju

rešitev,

postavljanju

razmejitev, načrtovanje; regulacija stresa s tehnikami,
rutino, načrtovanjem aktivnosti, doslednostjo, asertivnost
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9.3.3 Intervencije in strategije v terapevtskem procesu obravnave
para

Tabela 79: Intervencije in strategije v terapevtskem delu relacijske zakonske terapije
para z diagnozo neplodnosti
Kategorija

Koda

Delo z viri

Spodbujanje osredotočenosti na cilje zakonske terapije

moči v alianci

Empatični odziv do deljene izkušnje in ohranjanje pozornosti do obeh

para

partnerjev s preverjanjem; validacija izkušnje; sprejemanje in
raziskovanje izkušnje vsakega partnerja, tudi odporov
Osredotočanje na varne odnose in pozitivne pretekle izkušnje
Preokvirjanje individualnih problemov v relacijske znotraj odnosa
para; spodbujanje zavedanja sebe in naju; spodbujanje skupnega
zavedanja individualne odgovornosti za njun odnos
Spodbujanje neposredne komunikacije o skrbeh in bolečini med
partnerjema; aktivno vključevanje obeh partnerjev

Spodbujanje
novih relacij z
namenom
redukcije
negativnih
ciklov

Prepoznavanje cikličnosti obdobij kriz in blaginje ob zdravljenju
neplodnosti; prepoznavanje stresa zaradi neplodnosti in naravnanost;
psihoeduakcija o izpostavljenosti ob hormonskih terapijah; podpora
depresivnemu/anksioznemu partnerju in psihoedukacija o vplivu
depresije/anksioznosti na probleme v partnerskem odnosu
Preverjanje intrapersonalnih vlog med partnerjema (kdo je negovalec,

Preokvirjanje

kdo negovan); delo z družinskim drevesom in validacija izkušnje skozi

vzorcev v novi sistemsko perspektivo; spodbujanje v aktivnosti, ki sta jih počela,
izkušnji

preden sta podredila življenje neplodnosti
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Tabela 80: Dejavniki, ki so pomagali pri predelavi stiske zaradi neplodnosti z vidika
terapevta
KATEGORIJE

KODE

Terapevtski odnos

Varen, nevtralen terapevtski odnos
Občutek sprejemanja
Razbremenitev
Normalizacija klientovega doživljanja s
strani terapevta
Upoštevanje klientovega tempa
Razmejitve in delo z njegovimi viri moči
Strokovnost
Spoštovanje
Etika
Sočutje; zaupanje; vztrajnost kljub močnim
kontratransfernim občutkom

Zaupanje

Zaupanje v pomen terapevtskega procesa,
zaupanje v partnerski odnos in v oba klienta,
v življenje, v sistem, v zdravstvo

Razmejitve

Razmejitve odgovornosti; prevzemanje in
dajanje odgovornosti za dogodke, čutenja,
dejanja

Raziskovalna naravnanost

Raziskovalna naravnanost do tematik, ki se
vežejo na izkušnjo, zdravljenje, izgube,
odrekanja

ob

neplodnosti;

razjasnitev

trenutnega stanja v partnerskem odnosu
Žalovanje, izgube in odpuščanje

Naslavljanje

vsebin,

odpiranje

vsebin,

preokvirjanje in raziskovanje povezav med
vsebinami

izgub neplodnosti;

simbolno

slovo od izgube, povezovanje partnerjev
skozi žalost; klient se sooči z bolečino in
odpusti
Sočutje

Zmožnost empatije in sočustvovanja s
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partnerjema, z izgubami
Upanje

Projekcija vere in upanja za dobro življenje,
iskanje virov moči in transformativnega v
izkušnji neplodnosti

Povpraševanje

Terapevt spodbuja partnerja, da govorita o
sebi in svojem doživljanju (misli, čutenja,
telesne senzacije)

Vrednotenje

Vrednotenje dejanja, vrednotenje preteklih
dogodkov, vživljanje v partnerja

Ugotovitve, vezane na značilnosti terapevtskega procesa pri zakonski terapiji parov, ki
pridejo na obravnavo zaradi problemov neplodnosti, ne moremo generalizirati, vendar
jih lahko postavimo ob bok drugim programom psihološkega spremljanja ob
neplodnosti, predvsem pa je pomen v spremembah, ki zadevajo kakovost partnerskega
odnosa in socialnega življenja parov, o katerem so poročali klienti, udeleženi v
terapevtski proces.
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10. INTERPRETACIJA

Pomen zdravljenja neplodnosti lahko širše umestimo v polje ginekologije in
porodničarstva, vezano pa je na skoraj univerzalno željo po otroku in potrebo po
starševstvu. Potrebo po otroku je treba obravnavati skozi sociološko-zgodovinski okvir,
saj se je skozi zgodovino spreminjala. Otroci so bili pred industrijsko revolucijo cenjeni
zaradi svoje ekonomske uporabnosti, po uvedbi zakonodaje, ki je regulirala in
prepovedovala otroško delo, pa so otroci postali vredni zaradi svoje relacijske vrednosti,
kot pomemben odnos in nadaljevanje družinskega imena. V času moderne otrok nima
ekonomske vrednosti, a je čustveno neprecenljiv. Postali smo na otroke osredotočena
družba, ki otroke dojema kot vir izpolnitve in sreče. Otrok je vrednota, za katero se je
vredno potruditi in imeti otroka postane projekt. Pari, ki imajo težave s plodnostjo,
vložijo v ta projekt veliko energije, volje, truda, odpovedovanja, s tem pa tudi lahko
čutijo, da imajo do tega tudi pravico. Razumevanje želje, potrebe in samoumevnosti
»imeti otroka« privede do odločitve za zdravljenje in OBMP ob neplodnosti ter vsa
žrtvovanja osebnega, medosebnega in vseh drugih odnosov. Prav tako lahko razumemo
pristajanje na invazivne, čustveno zahtevne in psihično uničujoče postopke kot
posledico subjektivne in objektivne ocene vrednosti otroka v 21. stoletju.
Zato smo v doktorski disertaciji iskali odgovore na pet raziskovalnih vprašanj, ki smo
jih preverjali v treh delih raziskovanja. V prvem delu smo preverjali, kakšno je stanje
pri doživljanju stresa zaradi neplodnosti in kakšna je raven prilagojenosti v partnerskem
odnosu na vzorcu slovenskih parov z diagnozo neplodnosti ter kako se to odraža glede
na spol. Drugi del raziskovanja smo izpeljali po metodi kvantitativne in kvalitativne
raziskave in je bil posvečen raziskovanju značilnosti terapevtskega procesa in
sprememb v terapevtskem procesu zakonske terapije po relacijskem družinskem modelu
na področjih prilagojenosti para in stresu, vezanem na probleme plodnosti, pri delu s
pari z diagnozo neplodnosti. Posebej opozorimo tudi na omejitve raziskave in predloge
za nadaljnje raziskovanje problematike.
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Ugotovitve prvega, drugega in tretjega dela raziskave (poglavja 10.1, 10.2 in 10.3) se
močno povezujejo tudi v interpretaciji rezultatov, saj smo povsod obravnavali
problematiko z vidika partnerskega odnosa in stresa zaradi neplodnosti. Pri vseh so
uporabljene iste teoretične podlage, ki jih v interpretaciji rezultatov zapišemo enkrat.

10.1 1. del: Stres zaradi neplodnosti in prilagojenost v partnerskem
odnosu

Poudarek našega raziskovanja je na terapevtski obravnavi neplodnih parov v procesu
relacijske zakonske in družinske terapije. Prvi del raziskave nam je služil kot vstopna
točka v polje tega raziskovanja, ki je bilo vezano na oceno prilagojenosti v partnerskem
odnosu in oceno stresa zaradi neplodnosti pri parih z diagnozo neplodnosti. Iz splošne
skupine (N= 154 oseb oz. N= 77 parov) smo dobili vzorec za drugi del raziskave, kamor
štejemo eksperimentalno skupino (N = 18 oseb oz. N = 9 parov) in kontrolno skupino
(N= 16 oseb oz. N= 8 parov). Četudi smo zbrali mnoge informacije, ki označujejo
splošno skupino parov z diagnozo neplodnosti, v raziskavi nismo testirali povezanosti
socio-demografskih značilnosti vzorca s prilagojenostjo para DAS in oceno stresa
zaradi neplodnosti FPI (to področje je zrelo za raziskovanje, zato to tudi predlagamo v
napotitvah za nadaljnje raziskovanje), pač pa nas je zanimala splošna ocena stresa
zaradi neplodnosti in prilagojenosti para ter ali obstaja statistično pomembna razlika pri
oceni DAS in FPI med spoloma (moškimi in ženskami). Iz tega smo dobili smernice za
nadaljevanje dela, pri čemer smo merili statistično pomembne spremembe v dimenzijah
prilagojenosti med partnerjema DAS in oceni stresa zaradi neplodnosti FPI skozi
terapevtski proces relacijske zakonske terapije parov z diagnozo neplodnosti.
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10.1.1

Sociodemografske in nekatere druge značilnosti vzorca

parov z diagnozo neplodnosti

Z raziskavo smo ugotovili, da vzorec splošne skupine raziskave v celoti zajema 154
oseb oz. 77 parov z diagnozo neplodnosti v starosti od 25 do 43 let, v povprečju 34,6
leta, standardni odklon starosti znaša 3,7 leta. Med udeleženci je bilo 77 žensk v starosti
od 25 do 41 let, povprečna starost udeleženk 34,4 leta, in 77 moških v starosti od 26 do
43 let, povprečna starost 34,8 leta. Distribucija celotnega vzorca splošne skupine je
pokazala, da je kar 50,6 odstotka anketirancev univerzitetno izobraženih, pri čemer so
moški in ženske zastopani skoraj v enakem odstotku, 19,5 odstotka ima visokošolsko
izobrazbo, 18,5 odstotka pa srednješolsko izobrazbo. Distribucija vzorca splošne
skupine glede na regijo, iz katere udeleženci prihajajo, kaže, da jih največ prihaja iz
osrednjeslovenske regije (29,9 %), zajete pa so tudi ostale regije iz vse Slovenije. Iz
tega razumemo, da četudi je Univerzitetni klinični center v Ljubljani, to ne izključuje
klientov iz krajev, katerim sta na primer dostopnejša center v Postojni in v Mariboru.
Slovenski prostor je majhen in glede na razpoložljivost, reference in čakalne vrste se
klienti odločajo za kliniko v Ljubljani. Na vprašanje, v kakšni partnerski skupnosti
živita, je 47 parov oz. 60,4 odstotka v zakonski zvezi in 30 parov oz. 39,6 odstotka v
zunajzakonski zvezi. Iz tega je razvidno, da smo moderna družba, kjer poroka ni pogoj
za odločitev za družino, in da partnerji kljub temu, da niso poročeni, živijo trdno
partnerstvo, v katerem si prizadevajo zanositi in imeti otroke. Razpon trajanja
partnerskih zvez je obsegal od najmanj leta do 15 in več let. Največji odstotek parov (N
= 79 oseb, 51,3 %) je v partnerski zvezi pet do 10 let. Distribucija vzorca glede nosilca
neplodnosti je v splošni skupini naslednja: v 12 odstotkih je dejavnik moška neplodnost,
v 62 odstotkih je dejavnik ženska neplodnost, v 27 odstotkih je prisotna neplodnost
obeh partnerjev in v 3 odstotkih vzrok ni znan. Distribucija vzorca naše raziskave se
razlikuje od predstavljenih v teoretičnem uvodu (Diamond idr. 1999, 229; WHO 2014).
To odstopanje lahko morda razlagamo tako, da je naš raziskovalni vzorec pridobljen na
oddelku, kjer obravnavajo ženske z endometriozo in ostalimi ginekološkimi težavami;
ne izključujemo pa tudi možnosti, da je do takšnih ocen prišlo, kot opozarja Katz
Rothman (1989, 149), da ženske, ki so v postopkih OBMP in so tam zaradi partnerjeve
neplodnosti, pogosto izjavijo, da je tudi z njimi nekaj malega narobe (Bercko 2010, 64).
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Distribucija vzorca splošne skupine glede na primarno in sekundarno neplodnost je
pokazala, da je primerna neplodnost prisotna pri 82,5 odstotka vzorca, sekundarna pa v
17,5 odstotka. Ocena je primerljiva z drugimi statistikami, kjer ima izkušnje s primarno
neplodnostjo 10 do 16 odstotkov parov (kar pomeni, da ženska ni nikoli zanosila, moški
partner pa ni še nikoli oplodil katere koli partnerke) in s sekundarno neplodnostjo 16 do
17 odstotkov parov (kar pomeni, da ženska ne more ponovno oploditi, pri moškem pa
pomeni, da je že oplodil partnerko) (WHO 2014).
Zanimalo nas je tudi, koliko let skuša par zanositi, saj se to v nekaterih raziskavah
povezuje z oceno stresa zaradi neplodnosti. Rezultati kažejo, da je največji delež, 37,0
odstotkov, udeležencev na poti k zanositvi tri do pet let, 34,4 odstotka udeležencev med
enim in tremi leti, 9,7 odstotka udeležencev od pet do sedem let in 9,1 odstotka
udeležencev eno leto ali manj. Povezave med poročanjem o ravni stresa in trajanjem
poti k zanositvi sicer nismo testirali, vendar je to trajanje pogost dejavnik, ki vpliva na
sprijaznjenost in strategije preživetja ob zdravljenju in postopkih ob neplodnosti.
Nekatere raziskave ugotavljajo, da obstaja povezanost med trajanjem neplodnosti in
prilagojenostjo v partnerskem odnosu, pri čemer velja, da dlje ko je par v neplodnosti,
večja nestrinjanja se pojavljajo med partnerjema (Al-Yazori 2012, 69). Ob diagnozi
neplodnosti pari v začetni fazi pogosto poročajo o težkih čutenjih, sorodnih čutenju
oseb, ki žalujejo za izgubami bližnjih, pri čemer gre ob diagnozi neplodnosti za
žalovanje za sposobnostjo razmnoževanja. Najpogostejši odzivi na diagnozo
neplodnosti so šok, potrtost, depresija, jeza, frustracija, izguba samozavesti, izguba
samospoštovanja, izguba samopodobe ter nemoč nad življenjem in lastno usodo (Harris
2011, 171).
V naši študiji 66,2 odstotka vzorca parov poroča o izgubi nosečnosti ali neuspešnem
postopku OBMP, pri čemer jih ima 27 odstotkov izkušnjo enkrat, 22,5 odstotka dvakrat,
9 odstotkov trikrat, 3,9 odstotka pa ima štiri in več izkušenj izgub nosečnosti ali
neuspešnih postopkov OBMP. Žalovanje ob neplodnosti je pogosto žalovanje za
izgubami, ki pogosto drugim osebam ostajajo skrite in nevidne, saj ni konkretnega
objekta žalovanja, kakor tudi ni relacijskega prostora s pomembnimi drugimi, s katerimi
bi ob neplodnosti posamezniki želeli govoriti (Harris 2011, 175).
Največji odstotek udeležencev je katoličanov (61,0 %), sledijo tisti brez verske
usmeritve. Zastopanost ostalih skupin je od 4,5 odstotka do 1,9 odstotka. Povezave med
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veroizpovedjo in odločanjem za OBMP sicer nismo ugotavljali, vendar lahko na podlagi
številk predpostavljamo, da je želja po starševstvu in otroku močnejša od napotitev
Cerkve, ki prepoveduje OBMP in vidi te postopke kot moralno-etično sporne. Prav to
lahko tudi razumemo v zoru razkoraka med doktrino Rimokatoliške cerkve in prakso
katoličanov, ko gre za namero postati starš. Statistike kažejo, da je možnost uspešne
oploditve z OBMP 30 odstotna (Vlaisavljevič 2011a), pri čemer je število parov, ki
ostanejo brez otrok velika. Tudi izsledki naše raziskave so pokazali, da so v času
trajanja relacijske zakonske terapije in zdravljenju neplodnosti, uspešno zanosili trije
pari, kar predstavlja 33,3 odstotka vzorca. Posameznikovo duhovno prepričanje je lahko
pomemben element med okrevanjem (Sanderson 2010, 286; McCann in Pearlman 1990,
109). Tudi Roudsari in Allan (2011, 158) ugotavljata, da sta religija in duhovnost tisti
strategiji za obvladovanje stresa, iz katerih črpajo posameznice moč in pridobivajo na
veri utemeljeno moč.
Domar idr. (2005, 45–51) so v raziskavi o načinu obvladovanja stresa in stiske ob
neplodnosti pri ženskah ugotovili, da sta religija in duhovnost pomemben vir tolažbe za
večino posameznic. V raziskavo je bilo vključenih skoraj 200 neplodnih žensk, pri
katerih je visoka raven religioznosti in poduhovljenosti korelirala z nizko ravnjo
psihološkega stresa. Raziskava v sklepu predlaga zdravniški stroki, ki obravnava
primere neplodnih žensk, naj ob obravnavi s svojimi pacientkami spregovori tudi o
vlogi religije in duhovnosti, saj ima to lahko pomembno vlogo pri psihološkem zdravju
neplodnih žensk in njihovem odzivu na zdravljenje neplodnosti. Booth idr. (1995, 661–
671) so v raziskavi o vplivu religije na doživljanje sreče v zakonskem življenju
ugotovili, da povečana religioznost povečuje srečo v zakonski zvezi in rešuje konflikte
in probleme, s čimer se med zakoncema ohranja relativno zdrav zakon. Shoaib, Khan in
Abid (2011, 233) pa so v raziskavi o motivacijskih dejavnikih in stopnjah zadovoljstva
neplodnih parov v povezavi z duhovnim zdravljenjem ugotovili, da so neplodni pari bolj
nagnjeni k iskanju pomoči ob zdravljenju v duhovnosti kot pari, ki nimajo problemov
plodnosti. Po večini so bili visoko samomotivirani.

Na teh izhodiščih, smo dobili vpogled v skupino udeležencev, ki so podali oceno stresa
zaradi neplodnosti FPI in oceno prilagojenosti v partnerskem odnosu DAS.
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10.1.2

Hipoteza 1: Raven stresa zaradi neplodnosti je na vzorcu

slovenskih parov z diagnozo neplodnosti povišan do visok

Izraz »stres zaradi neplodnosti« označuje posameznikov fiziološki, psihološki in
vedenjski odziv na nezmožnost zanositve, ki jo razume kot grožnjo in mu prebuja
anksioznost (Newton idr. 1999, 58). S stresom zaradi neplodnosti se soočajo neplodni
posamezniki, posameznice in pari ter se razvije postopoma in skozi čas, ko oseba ne
more izpolniti pričakovanj in zanositi (Merwe 2010, 10). Ravno ta narava
neobvladljivosti in nenadzora vodi v nemoč in poglablja doživljanje stresa. Povezanost
med stresom in problemi plodnosti ostaja nejasna, saj ni znano, ali stres povzroča nižjo
možnost zanositve, ali to nezanositev povišuje stres. Zdravljenje neplodnosti je lahko
zelo dolgotrajno, predvsem pa je psihično in fizično obremenjujoče. Pri večini primerov
je vzrok neplodnost organski, posledica fizično in čustveno zahtevnih postopkov ob
zdravljenju neplodnosti z nejasnim izidom pa so psihološke posledice. V raziskavi
Burns (2007, 689) na 200 neplodnih parih, ki so obiskovali kliniko za neplodnost in bili
deležni protokola OBMP, ugotavlja, da je 50,0 odstotkov žensk in 15,0 odstotkov
moških označilo neplodnost kot najtežjo in najbolj stresno, zahtevno življenjsko
izkušnjo. Iz rezultatov naše raziskave ugotavljamo, da je v razpoložljivem vzorcu parov
z diagnozo neplodnosti (N = 154 oseb) raven stresa zaradi neplodnosti povišana do
visoka pri dobrih treh četrtinah vseh udeležencev (N = 118 oseb; 76,6 % celotne
skupine, od tega pri moških udeležencih v 84,2 % in ženskah udeleženkah v 72,2 %).
Pri oceni stresa zaradi neplodnosti 42,9 odstotka (N = 66 oseb) vseh udeležencev spada
v kategorijo visok (kroničen) stres zaradi neplodnosti, pri čemer je ocena med spoloma
skoraj izenačena: moški v 44,2 odstotka (N = 34), ženske (N = 32) v 41,6 odstotka
(Tabela 19). Spoznanje je vredno nadaljnjega raziskovanja in ukrepanja na ravni
ozaveščanja parov pri skrbi za dobro psihično počutje in regulacijo stresa ter tudi za
postavitev podpornih psiholoških programov ob neplodnosti na ravni nacionalne sheme.
Pri tem velja opozoriti na preventivno obravnavo problema kroničnega stresa zaradi
neplodnosti, kar lahko povezujemo z ugotovitvami raziskave Salleh (2008, 9), kjer
ugotavljajo, da dolgotrajna izpostavljenost kroničnemu stresu negativno učinkuje na
zdravje, imunsko odpornost in vpliva na razvoj kroničnih bolezni. Prav tako v nedavno
objavljeni študiji Geragty idr. (2015) ugotavljajo, da kronični stres negativno vpliva na
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plodnost, kar je potrdilo opazovanje naravne prilagoditve telesa, ki se izrazi ob pogojih,
v katerih so kritično omejene zaloge hrane in drugih življenjskih virov. V takšnih
pogojih se telo zaščiti, raven stresnih hormonov povzroči spremembe na ravni spolnih
hormonov, kar negativno vpliva na možnost zanositve. Prav tako Homaidan v raziskavi
ugotavlja, da se izpostavljenost kroničnemu stresu zaradi neplodnosti pozitivno
povezuje s pogostejšim pojavom motenj razpoloženja v obliki kronične depresije, ki je
pogostejša pri neplodnih ženskah kot pri tistih ženskah, ki težav v plodnosti nimajo
(2011, 108). Vezano na rezultate, pridobljene na našem vzorcu, ugotavljamo, da
neplodni pari doživljajo kroničen stres zaradi neplodnosti, ki zajema dimenzije, vezane
na družbeno življenje, partnerstvo, spolnost, zavračanje življenja brez otrok in potrebo
po starševstvu. To morda lahko apliciramo na uspešnost OBMP in primerjamo z
nedavno objavljeno ameriško raziskavo o vplivu stresa na plodnost (Lynch idr. 2014, 1–
9), ki je v obdobju 2005–2009 potekala na nacionalni ravni in je testirala raven stresa na
vzorcu 400 parov, ki so se trudili zanositi. Raziskava je v teoriji povzemala študije, ki
kažejo, da obstaja povezava med ravnjo stresa in uspešnostjo zanositve, ter zagotavlja,
da ni povezave med stresom in možnostjo zanositve na celotni skupini, vendar pa ta
povezava obstaja na segmentu udeležencev z diagnozo neplodnosti. Raziskava je bila
izvedena na vzorcih telesnega odziva na stres, pri čemer so upoštevali, da se ob zvišani
anksioznosti izločajo in proizvajajo stresni hormoni na dva načina: hypothalamicpituitary sproži povišano raven kortizola, nadledvična žleza sprosti noradrenalin v krvni
sistem, kar povzroči večje izločanje sline, s čimer se sprosti enzim alpha-amylase. V
raziskavi so se osredotočili na oboje, na merjenje ravni kortizola in hormona alphaamylase v slini, da bi objektivno izmerili raven stresa. Raziskovalni vzorec je
obravnaval pare v rodnem obdobju, ki niso imeli predhodne diagnoze neplodnosti, a so
si prizadevali zanositi, pri čemer določenemu odstotku (13,0 %) tudi po enem letu
rednih spolnih odnosov ni uspelo zanositi. Ta del vzorca spada po klasifikaciji v
skupino neplodnih parov, pri katerih je študija ugotovila, da je bila zanositev pri
ženskah, pri katerih je bila raven hormona alpha-amylase v slini na ravni povišanega
stresa, dvakrat manjša v primerjavi z ženskami, ki so imele vsebnost hormona alphaamylase na ravni, ki je poročala nizek-normalen stres. Na podlagi teh rezultatov lahko
razumemo, da osebe, ki se v življenju soočajo s problemi plodnosti, z diagnozo
neplodnosti ali z neprostovoljnim življenjem brez otrok, doživljajo hud stres ob
premagovanju stisk, ki zadevajo dimenzije, vezane na socialno življenje, partnerstvo,
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spolnost, zavračanje življenja brez otrok in na potrebo po starševstvu. Ugotovitve lahko
pripišemo obstoječi pronatalni ideologiji in socialni stigmi, vezani na skupino brez
otrok, ki je močno izražena tudi v slovenski družbi, v kateri je kljub mnogim
spremembam materinstvo še vedno razumljeno kot temeljni del ženske vloge. Temu
pritrjuje tudi slovenska zakonodaja, ki pravi, da je zakonska zveza z zakonom urejena
življenjska skupnost moža in žene, pri čemer je pomen zakonske zveze v zasnovi
družine (ZZZDR 2014, 3. člen). Četudi je v Sloveniji država ločena od cerkve, je
ustavnopravno razumevanje družine enako pravicam in dolžnostim sklenitve zakonske
zaveze iz kanonskega prava, v katerem je pojmovanje zakonske zveze in družine
identično, saj je funkcija zakonske zveze v produciranju družine. Tudi nekateri drugi
avtorji opozarjajo na družbeno stigmo, ki se nanaša na družbeno zanikanje žensk, ki
niso matere (Rich 2003, 249).

10.1.2.1 Odgovor na hipotezo 1

Ugotavljamo, da je večina udeležencev splošne skupine izrazila povišan do visok stres
zaradi neplodnosti, s čimer potrjujemo prvo hipotezo in ugotavljamo, da je raven stresa
zaradi neplodnosti na vzorcu slovenskih parov z diagnozo neplodnosti visoka oziroma
povišana.

10.1.3

Hipoteza 2: Med spoloma obstaja statistično pomembna

razlika v izraženosti stresa zaradi neplodnosti

Izkušnja neplodnosti je stresor, ki v enaki meri prizadene moške in ženske. Pretekle
raziskave ugotavljajo, da ženske doživljajo večji stres, pri čemer je morda vzrok lahko v
tem, da niso testirali tudi moške populacije oziroma moških v neplodnem paru. Če
velja, da je izkušnja neplodnosti drugačna za moške in ženske, se poraja vprašanje, v
čem je razlika, ali imajo moški in ženske drugačne strategije obvladovanja
spoprijemanja s problemom. Jordan idr. (1999, 341) so v letih od 1966 do 1995 opravili
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meta analizo empiričnih raziskav vezanih na obladovanje in spoprijemanje s
problemom, pri čemer so opazovali razliko med spoloma pri strategijah obvladovanja
stresa zaradi neplodnosti pri heteroseksualnih poročenih parih. Pri več kot polovici so
ugotovili statistično pomembno razliko med spoloma. Pri tem so ugotovili, da ženske
uporabljajo strategijo, pri kateri najdejo vir moči v navezovanju socialnih stikov in v
mreži socialnih odnosov.
Rezultati naše raziskave kažejo, da med spolom obstaja statistično pomembna razlika v
nekaterih dimenzijah problemov plodnosti. Do statistično pomembne razlike je prišlo v
dimenziji stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost, ki jo lahko povezujemo z
različnim doživljanjem moških in žensk ob specifičnih zahtevah, vezanih na spolnost ob
neplodnosti. Ugotavljamo, da so moški poročali o višjem stresu zaradi neplodnosti,
vezanem na spolnost, v primerjavi z ženskami, kar lahko primerjamo z ugotovitvami
raziskave Peterson, Newton in Feingold (2007, 911) v kateri so ugotovili, da med
spoloma obstajajo statistično pomembne razlike v stresu zaradi neplodnosti, vezanem na
spolnost. Vendar se njihova raziskava razlikuje od naše v tem, da so ženske poročale o
višjem stresu zaradi neplodnosti, vezanem na spolnost, kot moški, pri čemer so se
simptomi anksioznosti enako izražali pri obeh spolih in napovedovali stres zaradi
neplodnosti, vezan na spolnost, v povišanem odstotku pri moških udeležencih (911).
Stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost, je kategorija, ki vključuje doživljanje
spolnosti ob neplodnosti ter zmanjšanje potrebe in želje po spolnosti, nanj pa se vežejo
tudi doživljanje krize lastne identitete skozi spolnost ter težave zaradi urnika
načrtovanja spolnih odnosov in vzdržnosti, značilne za mnoge neplodne pare, ki se
trudijo zanositi. Neposredno se doživljanje stresa zaradi neplodnosti, vezanega na
spolnost, navezuje na izkušnjo izgube spontane spolnosti in izgube partnerstva.
Morda lahko naše rezultate povezujemo z doživljanjem frustracije pri moških, ki jo
lahko izzove »izsiljena spolnost«, ki jo razumemo kot zahtevo, da je treba imeti spolne
odnose ob določenem času. Neplodni pari, ki preidejo cikle »izsiljene spolnosti«, lahko
pogosto občutijo spolnost in spolni odnos kot prisilo, izgubijo se spontanost,
naključnost, igrivost. Spolnost postane opravilo, ki se izvaja po urniku in je vezano na
sredino cikla ob ovulaciji. Pri moških lahko ta pritisk, vezan na spolnost, negativno
vpliva na erektilno funkcijo ali na zmožnost izliva. Pravilno planiranje spolnih odnosov
je ključno za uspešno zanositev, a hkrati lahko močno vpliva na doživljanje stresa.
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Kohan idr. (2015, 34–39) so skozi kvalitativno raziskovanje ugotovili, kako neplodnost
negativno vpliva na različna področja spolnosti in spolnega življenja žensk, ki jo
opisujejo kot spolno travmo, ki je velik dejavnik pri vplivu na poslabšanje partnerskega
življenja in psihične stabilnosti znotraj partnerskega odnosa. To se je pokazalo v petih
ključnih kategorijah, ki so: izkrivljenost v percepciji lastnega telesa, strah pred spolnimi
odnosi, žrtvovanje spolnega užitka na račun zanositve, zmeda v spolnih odnosih med
zdravljenjem neplodnosti in želja po ohranitvi partnerskega odnosa.
Ugotovitve naše raziskave so, da neplodni pari pred terapevtsko obravnavo doživljajo
visok do povišan stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost.
Do statistično pomembne razlike med spoloma je prišlo v dimenziji stres zaradi
neplodnosti, vezan na socialno življenje, ki se veže na življenje para v družbi, družini,
in se nanaša na vprašanja, ki vključujejo družbene interakcije s prijatelji, ožjo in širšo
družino, prijatelji, ki imajo otroke, prazniki, praznovanji. Ta dimenzija preverja
posameznikovo raven doživljanja izpostavljenosti določeni situaciji. Pri njej gre tudi za
komentarje, opazke in stališče okolice do življenja brez otrok, do partnerske zveze brez
otroka, do sugestij, predlogov, nasvetov in napotkov, ki jih okolica daje neplodnemu
paru ob preživljanju neplodnosti. Neposredno se doživljanje socialnega stresa zaradi
neplodnosti navezuje na izkušnjo izgub ob neplodnosti, pri čemer sta prisotni izguba
družbenega statusa in izguba identitete. Do statistično pomembne razlike med spoloma
je prišlo v dimenziji stres zaradi neplodnosti, vezan na potrebo po starševstvu, in se
kaže v doživljanju starševstva kot osrednjega življenjskega cilja posameznika in para, v
potrebi posameznika po očetovstvu oziroma materinstvu, skozi katerega se bo
realiziralo njegovo oziroma njeno življenje. Raziskave kažejo, da imajo ženske večjo
željo in potrebo po starševstvu kot moški in v zvezi s tem doživljajo večji stres (Baum
idr. 1999). Neposredno se doživljanje stresa zaradi neplodnosti, vezanega na
posameznikovo potrebo po starševstvu, navezuje na izkušnjo izgube identitete, izgube
osebne vizije, izgube družbenega statusa, izgube lastne vrednosti.
Do statistično pomembne razlike med spoloma ni prišlo v dimenziji stres zaradi
neplodnosti, vezan na partnerski odnos, ki zajema področja partnerstva in doživljanje
neplodnosti vsakega od partnerjev ločeno. Tudi ugotovitve raziskave Peterson idr.
(2006) kažejo, da moški in ženske drugače prenašajo stres, prav tako ga različno
interpretirajo. To se lahko kaže v spremenjenih načinih prilagojenosti para na nove
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okoliščine in dogodke, ki spremljajo dinamiko ob izkušnji neplodnosti. Neposredno se
doživljanje stresa zaradi neplodnosti, vezanega na partnerski odnos, navezuje na
izkušnjo izgube spontane spolnosti in izgube partnerstva.
Stres zaradi neplodnosti, vezan na posameznikovo zavračanje življenja brez otrok,
zajema dimenzije, ki so usmerjene v videnje prihodnosti in pogojevanje lastne sreče s
tem, ali je oseba starš ali ni. Sreča in zadovoljstvo z življenjem, prav tako pa tudi
izpolnjenost, so vezani na to dejstvo starševstva, od tega je odvisna tudi prihodnost
posameznika. Neposredno se doživljanje stresa zaradi neplodnosti, vezanega na
posameznikovo zavračanja življenja brez otrok, navezuje na izkušnjo izgube identitete,
izgube osebne vizije, izgube družbenega statusa, izgube lastne vrednosti.
Ugotovitve o kroničnem stresu zaradi neplodnosti vezan na različne dimenzije FPI na
našem vzorcu lahko povezujemo z ugotovitvami Domar (2006), ki ugotavlja, da 10 %
neplodnih žensk izpolnjuje pogoje za veliko depresivno epizodo, 30 % do 50 % poroča
o simptomih depresije, 66 % poroča o občutkih depresije po neuspešnem OBMP
postopku, večina udeleženk potrjuje, da je izkušnja neplodnosti najbolj stresna in
neprijetna življenjska izkušnja, pri čemer je primerljiva v nivoju zaznave stresa drugimi
terminalnimi boleznimi (rak, virus HIV). V raziskavi, v kateri je sodelovalo 488 žensk
in so izpolnile vprašalnik pred vključitvijo v program za regulacijo stresa, so ugotovili,
da so neplodne ženske izrazile enako raven anksioznosti in depresije kot tiste
udeleženke, ki so imele diagnozo rak, visok tlak ali so okrevale po srčni kapi (29).
Raziskav, ki bi preučevali izključno moški odziv na neplodnost, je malo. Velja, da
moški izražajo manj stresa zaradi neplodnosti kot ženske, česar z našo raziskavo nismo
potrdili, saj odstotek naših udeležencev poroča o višjem stresu zaradi neplodnosti, v
primerjavi z ženskami. To lahko povezujemo z ugotovitvami Peronace, Boivin in
Schmidt (2007, 105), kjer ugotavljajo, da moška neplodnost moškim predstavlja močno
socialno stigmo, ki se kaže skozi visok socialni stres neplodnosti, pri tem pa ga
spremljajo kultura prikrivanja in skrivanja dejstev. Prav tako ta raziskava ugotavlja
povezanost med oceno stresa zaradi neplodnosti in nosilcem neplodnosti, pri čemer so
moški poročali o enaki ravni stresa kot ženske, kadar so ugotovili, da je vzrok njihova
neplodnost. Pri tem so izkusili enako povišan stres, stigmo, padec samozavesti in lastne
vrednosti, odzvali so se enako kot ženske. To lahko povežemo tudi z rezultati naše
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raziskave, kjer ugotavljamo, da so razlike med spoloma v oceni stresa zaradi
neplodnosti med spoloma majhne.
Geraghty idr. (2015) so izpeljali eksperiment s podganami, ki so jih 18 dni za tri ure
vsak dan omejili v gibanju, kar je povzročilo povišano stopnjo stresnega hormona. Nato
so živalim pustili, da si v obdobju enega reproduktivnega cikla povsem opomorejo, pri
čemer so ob testiranju ugotovili, da se je raven stresa povrnila na normalo, vendar pa so
ravni RFRP3 v možganih ostali povišane-visoke. Ta protein preprečuje možganom, da
bi okrevali, kar posledično vodi v zmanjšanje sproščanja reproduktivnih hormonov.
Tudi po popolnem okrevanju je bila pri samičkah zelo majhna verjetnost, da bodo
pripravljene za parjenje, pri tistih samičkah, ki so se parile, pa je bila zelo nizka stopnja
dejansko oplojenih, pri tistih, ki so bile oplojene, je bila velika prisotnost izgube
zarodkov. Ugotovljeno je bilo, da je bilo pri eksperimentalni skupini samo 21 odstotkov
tistih, ki so zanosile, v kontrolni skupini pa je bila uspešnost 76 %. Zaradi dobrobiti
človeka in preventive pri neplodnih parih, da ima tako visoka raven kroničnega stresa
na vzorcu neplodnih parov lahko negativne dolgoročne posledice, je stopnjo ocene
stresa zaradi neplodnosti neplodnih parov vredno upoštevati. Prav tako nam
informacija, da sta moški in ženska v neplodnem paru enako intenzivno izpostavljena
stresu zaradi neplodnosti, koristi pri delu s takšnimi klienti v terapiji. Med dejavniki, ki
vplivajo na občutljivost posameznika na stres, so gentska osnova, načini obvladovanja
stresa, tip osebnosti in viri moči, ki izvirajo iz družbene mreže (Geraghty idr. 2015).
Naši rezultati sovpadajo z ugotovitvami nekaterih predhodnih raziskav. Al-Yazori
(2012, 49) v raziskavi o ravni doživljanja globalnega stresa zaradi neplodnosti na 93
odstotkih vzorca parov (N = 129 oseb) z diagnozo neplodnosti ugotavlja, da so vsi
moški udeleženci in 91,3 odstotka žensk poročali o visokem stresu zaradi neplodnosti,
kar se povezuje tudi s pričakovanji družbe, v kateri je glavni namen družine
zagotavljanje potomcev. Nezadoščanje temu kriteriju vidi prej kot družbeni problem in
ne kot medicinski (50).
V naši raziskavi nismo primerjali skupine s populacijo brez problemov plodnosti.
Primerjava populacije žensk z diagnozo neplodnosti in tistih brez nje v raziskavi
Bolmana, Dalena in Lechnerja (2007, 288) ugotavlja, da še posebej ženske z diagnozo
neplodnosti utrpijo več težav, vezanih na zdravje, več anksioznosti in simptomov
depresije, prav tako je način žalovanja mnogo kompleksnejši kot pri splošni populaciji
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žensk, ki težav s plodnostjo nimajo. Prav tako Joshi idr. (2009, 329) ugotavljajo, da
ženske z diagnozo neplodnosti poročajo o višji ravni psihološke stiske v primerjavi z
ženskami iz splošne populacije, ki problemov v rodnosti niso imele. Prav tako to
potrjujejo ugotovitve raziskave Ehsanpour idr. (2007), da je srednja vrednosti pri ravni
doživljanja stresa zaradi neplodnosti ob postopkih OBMP (M = 58,68), pri čemer je
86,7 odstotka parov z diagnozo neplodnosti izkusilo povišan do visok globalni stres
zaradi neplodnosti znotraj postopkov OMBP.
Raziskave poročajo, da lahko ženske doživijo izkušnjo zdravljenja neplodnosti zelo
stresno in razvijejo PTSM (Bartlik idr. 1997; Schwerdtfeger in Shreffler 2009, 211–
227).
Študija Bartlika idr. (1997) je pokazala, da je 50 odstotkov udeleženk izpolnjevalo
kriterije za PTSM, kar pomeni, da bi jih lahko diagnosticirali za to motnjo. Ta odstotek
je šestkrat večji od odstotka ljudi iz splošne populacije, ki trpijo za PTSM, in je osem
odstotkov (Bartlik idr.). Te ugotovitve so podlaga za potrebno dopolnitev definicije
PTSM (DSM-V, APA 2013), pri kateri bi med stresorje oz. vzroke za njen nastanek in
razvoj uvrstili tudi travmatsko izkušnjo zaradi neplodnosti.
Nedavne študije Schwerdtfeger in Shreffler (2009) poročajo o povezanosti PTSM z
žensko izkušnjo izgube nosečnosti. Na vzorcu 2894 žensk so ugotavljali dolgotrajni
stres in vplive na duševno zdravje žensk, ki so postale mame ali so ostale
neprostovoljno brez otrok. Raziskava kaže, da so ženske brez otrok in brez izkušnje
materinstva tudi po sedmih letih od izgube nosečnosti poročale o manjšem zadovoljstvu
v življenju in višji ravni depresije. Ženske z izkušnjo izgube nosečnosti in brez otroka
so izkušale največji stres zaradi neplodnosti. Raziskava kaže, da je dodatna izkušnja
izgube nosečnosti povečala travmatično izkušnjo neplodnosti in neprostovoljnega
življenja brez otrok (Schwerdtfeger in Shreffler 2009, 211–227).
V 21. stoletju je družba, kar zadeva ozaveščenost o stresu zaradi neplodnosti, močno
napredovala, tako da se tej problematiki posveča več pozornosti (Merwe 2010, 9). Za
zdravljenje neplodnosti in psiho-bio-socio-spiritualne dimenzije situacij, ki jim je
izpostavljen neplodni par, sta značilna nizek nadzor in nizko obvladovanje, pri katerih
oseba ali par ne more vplivati na naravo ali izid svojega stanja (Gerrity 2001, 151;
Merwe 2010, 10).
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Mnogi avtorji in raziskave (Cvetek 2008; Erzar 2007; Gostečnik 2002, 2004a, 2006;
Repič 2005, 2007, 2008; Siegel in Solomon 2003; Van der Kolk 2003) omenjajo
posledice nepredelanih travmatičnih in hujših stresnih izkušenj. Te lahko vodijo v
depresijo, povečanje agresivnosti do sebe in drugih, depersonalizacijo, disociacijo,
kompulzivno vedenjsko ponavljanje travmatičnih scenarijev, spremembe vrednostnih
sistemov, upad funkcioniranja na družinskem in poklicnem področju, spremembe v
duhovnem doživljanju, spremembo v doživljanju določenih čustev, postavljanje v vlogo
žrtve in izkušanje naučene nemoči, izgubo kontrole nad življenjem, izolacijo (Cvetek
2009, 17).

10.1.3.1 Odgovor na hipotezo 2

Rezultati testiranja so pokazali, da med moškimi in ženskami obstaja statistično
pomembna razlika v nekaterih dimenzijah problemov plodnosti, ki so stres zaradi
neplodnosti, vezan na spolnost (Sig = 0,002, p < 0,01), stres zaradi neplodnosti, vezan
na socialno življenje (Sig = 0,028, p < 0,05) in stres zaradi neplodnosti, vezan na
potrebo po starševstvu (Sig = 0,021, p < 0,05); medtem ko do statistično pomembne
razlike med moškimi in ženskami ni prišlo v dimenzijah stres, vezan na partnerski
odnos, stres, vezan na zavračanje življenja brez otrok in globalni stres zaradi
neplodnosti (Sig = 0,77, p > 0,05), iz česar lahko razumemo, da doživljajo isto stisko ne
glede na spol. Tudi po rekodiranju v kategorije, iz katerih se v odstotkih kaže razlika
med moškimi in ženskami v izraženosti visokega-povišanega in nizkega-normalnega
stresa zaradi neplodnosti, ta razlika med spoloma ni statistično pomembna (p > 0,05).
Ugotavljamo, da med moškimi in ženskami ni statistično pomembne razlike v ravni
globalnega stresa zaradi neplodnosti (FPIGl), vendar pa razlika obstaja v nekaterih
poddimenzijah popisa problemov plodnosti. Zato drugo hipotezo samo delno
potrjujemo.
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10.1.4

Hipoteza 3: Neplodni pari so 'boljše' prilagojeni v

partnerskem odnosu

S tretjo hipotezo smo želeli preveriti, kakšna je kakovost odnosa, ki se izraža skozi
raven prilagojenosti partnerskega odnosa pri parih, ki se soočajo z neplodnostjo.
Pretekle raziskave (Trudel in Goldfarb 2010) so pokazale, da je boljša prilagojenost
partnerskega odnosa pomemben dejavnik psihičnega zdravja, in sicer zakonski stres
napoveduje tako anksiozne motnje kot depresivnost, pri čemer je za slednjo povezava še
posebej močna. Prav tako je težka kronična bolezen lahko tudi vir posttravmatske
stresne rasti v odnosu in življenju nasploh (Purc-Stephenson, Bowlby in Qaqish 2015).
Iz rezultatov (Tabela 26) ugotavljamo, da je v celotnem vzorcu 81,8 odstotka (N = 126
oseb) boljše prilagojenih v partnerskem odnosu. Tudi glede na spol ugotavljamo, da je
pri obeh partnerjih podobno: 80,5 odstotka (N = 62 oseb) moških in 83,1 odstotka (N =
64 oseb) žensk poroča o boljši prilagojenosti v partnerskem odnosu. Na ravni skupine je
slabše prilagojenih v partnerskem odnosu 18,2 odstotka (N = 28 oseb), pri čemer je več
moških (19,5 %, 15 oseb) kot žensk (16,9 %, N = 13 oseb), iz česar lahko razumemo, da
sodijo neplodni pari v kategorijo parov, ki niso v stiski (Spanier 1976). V primerjavi z
našimi rezultati lahko vidimo, da so vrednosti za boljšo prilagojenost med partnerjema,
ki jih navaja avtor vprašalnika (Spanier 1976) (povprečni skupni seštevek za ločene
pare (pare v stiski oz. slabše prilagojene) je 70,7 ± 23,8, za poročene (pare, ki niso v
stiski oz. so boljše prilagojeni) pa 114,0 ± 17,8), primerljivi z rezultati udeležencev naše
raziskave (povprečni seštevek pri skupini za neplodne pare pred rekodiranjem 115,1 ±
14,71 (Tabela 27) ter po rekodiranju za slabše prilagojene pare 90,61 ± 7,99 in za te
slabše prilagojene 120,5 ± 9,99 (Tabela 28). Pri tem udeleženci obeh skupin ob prvem
merjenju izražajo višje srednje vrednosti v primerjavi s poročenimi in ločenimi
udeleženci raziskave Spanier (1976). V nasprotju z našimi rezultati raziskave Güleç idr.
(2011, 166) ugotavljajo, da moški in ženske neplodnega para poročajo, da so slabše
prilagojeni oz. v stiski in o slabši kakovosti partnerskega odnosa, v primerjavi s
kontrolno skupino brez diagnoze neplodnosti. Iz te in drugih raziskav lahko razumemo,
da je stiska, vezana na partnerski odnos in s tem slabšo kakovost odnosa oz. slabšo
prilagojenostjo v partnerskem odnosu, pogost spremljevalec partnerskih dijad ob
neplodnosti, kar je v čistem nasprotju z izsledki naše študije, ki potrjuje prav nasprotno.
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Zato predlagamo nadaljnje raziskave, ki bodo zajele večjo populacijo parov, ki bo
testirala več sociodemografskih dejavnikov, preko katerih bi lahko preverili pozicijo
prilagojenosti v neplodnem paru in zakaj je za naš prostor tako izrazita dobra partnerska
dinamika in s tem kakovost odnosa ob neplodnosti. Zanimivo bi bilo namreč preveriti
dinamiko para in prilagojenost v partnerskem odnosu na kontrolni skupini parov, ki so
se razvezali, saj se iz statističnih podatkov raziskav (SLOSTAT2011) v zadnjih 25 letih
število razvez ni bistveno spremenilo (leta 1985 je bilo v Sloveniji 2547 ločitev, leta
2009 pa 2297), medtem ko se je spremenila struktura ločitev, saj je naraslo število
ločitev zakoncev brez otrok. Teh ločitev je bilo pred 25 leti 26,5 odstotka, leta 2009 pa
že 43,1 odstotka.

10.1.4.1 Odgovor na hipotezo 3

Iz dobljenih rezultatov ugotavljamo, da je v splošni skupini parov z diagnozo
neplodnosti večina udeležencev, tako moških kot žensk, izrazilo boljšo prilagojenost v
partnerskem odnosu, s čimer sodijo v kategorijo parov, ki niso v stiski in imajo
kvaliteten partnerski odnos. S tem tudi tretjo hipotezo v celoti potrjujemo.

10.1.5

Hipoteza 4: Med spoloma obstaja statistično pomembna

razlika v izraženosti prilagojenosti v partnerskem odnosu

Pri preverjanju četrte hipoteze nas je zanimalo, ali obstaja statistično pomembna razlika
med spoloma glede na 'boljšo' oz. 'slabšo' prilagojenost v partnerskem odnosu v
dimenzijah vprašalnika DAS. Glede na spol ugotavljamo, da so moški in ženske izražali
'boljšo' prilagojenost podobno, pri moških je ta znašala 80,5 odstotka (N = 62 oseb), pri
ženskah 83,1 odstotka (N = 64 oseb); medtem ko je na ravni skupine 'slabšo'
prilagojenost v partnerskem odnosu izrazilo 18,2 odstotka (N = 28 oseb), pri čemer je
več moških (19,5 %, 15 oseb) kot žensk (16,9 %, N = 13 oseb) (Tabela 29). Iz
rezultatov o aritmetični sredini, standardnem odklonu in zanesljivosti vprašalnika naše
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raziskave, ki zajema poddimenzije in globalno dimenzijo prilagojenosti para po
vprašalniku Lestvica prilagojenosti para (DAS), razumemo, da naš vzorec glede na spol
v zelo nizkem odstotku poroča o težavah, vezanih na partnersko življenje, in o 'slabši'
prilagojenosti para, prav tako med spoloma ni prišlo do statistično pomembne razlike. V
povezavi s tem lahko navedemo tudi raziskavo Peterson idr. (2006), v kateri so
preučevali, ali obstaja statistično pomembna razlika med spoloma v prilagojenosti para,
načinu obvladovanja stresa in stresu zaradi neplodnosti na vzorcu ob postopkih IVF, in
ugotovili, da moški in ženske uporabljajo različne strategije za obvladovanje stresa
zaradi neplodnosti, vendar pa statistično pomembne razlike med spoloma v
prilagojenosti para ob neplodnosti niso ugotovili.

10.1.5.1 Odgovor na hipotezo 4

Na podlagi rezultatov ugotavljamo, da je med spoloma (moški, ženske) prišlo do
statistično pomembne razlike v prilagojenosti para samo v dimenziji čustvena izraznost,
na ostalih dimenzijah (konsenz, kohezija, zadovoljstvo, globalna prilagojenost) pa ni
prišlo do statistično pomembnih razlik med spoloma. Prav tako rezultati niso pokazali
statistično pomembnih razlik med spoloma in ravnjo prilagojenosti (boljše
prilagojena/slabše prilagojena) v partnerskem odnosu na globalni ravni. S tem
ugotavljamo, da med spoloma pri parih z diagnozo neplodnosti v izraženosti
prilagojenosti v partnerskem odnosu ni razlik, s čimer četrto hipotezo v celoti
zavračamo.
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10.2 2. del: Spremembe v izraženosti stresa zaradi neplodnosti in
prilagojenosti v partnerskem odnosu v procesu relacijske
zakonske terapije

Naša študija se je osredotočala na obravnavo parov v sklopu terapevtske obravnave po
relacijskem zakonskem in družinskem pristopu, ki je specifičen za slovenski prostor,
vendar pa tudi nekatere druge predhodne raziskave predlagajo obravnavo problematike
neplodnosti v okviru sistemske družinske obravnave (Abbey idr. 1991; Peterson,
Newton in Rosen 2003).
V raziskovanju sprememb v dimenzijah stresa zaradi neplodnosti, merjenih z
vprašalnikom Popis problemov plodnosti (Newton idr. 1998), in kakovosti odnosa oz.
prilagojenosti v partnerskem odnosu, merjenih z vprašalnikom Lestvica prilagojenosti
para (Spanier 1986), rezultati kažejo na statistično pomembne razlike v dimenzijah
znotraj eksperimentalne skupine neplodnih parov (N = 18 oseb oz. N = 9 parov); prav
tako so se pokazale statistično pomembne razlike v nekaterih dimenzijah med
eksperimentalno in kontrolno skupino (N = 16 oseb oz. N = 8 parov), ki v terapijo ni
bila vključena. Meritve smo pri obeh skupinah ponovili trikrat, na začetku pred prvim
srečanjem (T0), po treh mesecih oz. ob 12. srečanju (T12), po šestih mesecih po prvem
merjenju oz. ob 24. srečanju (T24).
Raziskovalni vzorec eksperimentalne in kontrolne skupine je sestavljen iz parov
zakonske in zunajzakonske skupnosti v njihovem reproduktivnem obdobju z diagnozo
primarne ali sekundarne neplodnosti, pri čemer je bil vzrok za neplodnosti pri moškem,
pri ženski, pri obeh ali pa ni bil znan. Kriteriji za vključitev so bili, da sta udeležena oba
partnerja, da jima je bila diagnosticirana neplodnosti ter da sta v reproduktivni dobi, ki
je za ženske med 25 in 44 let, za moške med 25 in 60 let. Pridobivanje vzorca in delo z
eksperimentalno skupino neplodnih parov sta trajali štiri leta. Poleg ustaljenih poti
pridobivanja vzorca splošne skupine preko UKC Ljubljana – Klinični oddelek za
reprodukcijo smo zaradi premajhnega vzorca parov, zainteresiranih za terapevtsko
spremljanje (N = 2 para), ostale udeležence eksperimentalne skupine pridobili po drugih
kanalih. Raziskovalka je povabila k sodelovanju v raziskavo preko nacionalnega radia
(gostili so nas v oddajah Med štirimi stenami, Reakcija na Valu 202), preko nacionalne
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televizije (gostja oddaje Turbulenca na SLO 1), preko internetnih kanalov družbenih
omrežij (kot moderatorka spletnega portala o neplodnosti na MedOverNet; internetna
stran Facebook društva LIST), na kongresih (IRDO o družbeni odgovornosti, kongres
zakonskih in družinskih terapevtov). Letake, ki so vabili v program zakonske terapije ob
neplodnosti, smo poslali tudi na UKC Maribor, Klinični oddelek za reprodukcijo,
aktivno smo se vključili v projekt Spregovorimo o neplodnosti, ki je ozaveščal javnost o
problemu neplodnosti, in tako preko vseh teh kanalov dobili vzorec še sedmih parov, ki
so opravili dva zaporedna terapevtska cikla relacijske zakonske terapije v našem centru.
Na tej podlagi ugotavljamo, da je za pridobivanje raziskovalnega vzorca neplodnih
parov, ki je zunaj ambulantnega zdravljenja, potrebne veliko zavzetosti in vpletenosti.
Na podlagi naše izkušnje je treba pridobivanje vzorca predvideti kot omejitev pri
nadaljnjih študijah. Ta segment podrobneje opišemo tudi v ugotovitvah kvalitativnega
raziskovanja, kjer povezujemo vloženi napor za pridobivanje udeležencev raziskave in
dejanski odziv s tremi dejavniki: neurejeno zakonodajo na področju psihoterapije,
izključevanjem pomena psihološkega spremljanja neplodnega para zunaj terapevtskih
obravnav ter neinformiranostjo neplodnih parov o možnosti psihološkega spremljanja in
o pozitivnem učinku vključitve v zakonsko terapijo ob zdravljenju neplodnosti.
Udeležencev za sodelovanje nismo finančno stimulirali, temveč smo odločitev za
sodelovanje prepustili njim samim. Tako se je izoblikovala eksperimentalna skupina
neplodnih parov (N = 9 parov), ki je z lastno motiviranostjo sodelovala v celotnem
procesu raziskovanja. Na problematičnost dostopa do neplodnih parov opozarja v svoji
raziskavi tudi Urh (2009, 114–115), ki je sicer raziskovala nove reprodukcijske
tehnologije z vidika novih sorodstvenih razmerij in je do vzorca parov z diagnozo
neplodnosti uspela priti preko tretjih oseb. Specifičnost naše raziskave je dolžina
trajanja terapije, saj se je par obvezal, da bo opravil 24 terapevtskih srečanj, za to
dolžino terapije smo se odločili zaradi longitudinalnega preverjanja možnosti
sprememb. Kot pomanjkljivost naše raziskave vidimo, da je bila raziskava izpeljana
znotraj enega centra, terapije je izvajala ena terapevtka. Zato ugotovitev ne moremo
generalizirati, lahko pa so nam vodilo za nadaljnje raziskave, pri katerih priporočamo,
da se raziskovalni okvir postavi v sodelovanju več terapevtskih centrov in z relacijskimi
zakonskimi in družinskimi terapevti, ki v svoji praksi obravnavajo neplodne pare. Pri
spremljanju statistično pomembnih sprememb in razlik med ponovljenimi meritvami
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skozi terapevtski proces relacijske zakonske terapije ugotavljamo, da lahko tudi trajanje
terapevtske obravnave ključno vpliva na spremembo na posameznih področjih, saj se je
izkazalo, da se je statistično pomembna sprememba v različnih dimenzijah DAS in FPI
pojavila v različnih ponovljenih meritvah. Za razliko od naših ugotovitev, v katerih
priporočamo vsaj dva zaporedna terapevtska cikla terapije, pretekle raziskave (Bloom
1992; Budman in Gurman 1988; Koss in Butcher 1986; Pekarik 1990, 1994) s področja
psihološkega spremljanja ob neplodnosti redko priporočajo daljše terapevtske
obravnave. Tudi druge raziskave (Trepper in Papay 2013, 9) ugotavljajo, da se klienti
sami večinoma odločajo za krajšo obravnavo.

10.2.4

Hipoteze 5, 6 in 7: Spremembe v izraženosti stresa

zaradi neplodnosti v relacijski zakonski terapiji parov z
diagnozo neplodnosti

Na raziskovalno vprašanje c: »Ali se zakonska terapija po relacijskem družinskem
modelu povezuje s spremembami na različnih ravneh stresa zaradi neplodnosti pri delu
s pari z diagnozo neplodnosti (socialni stres zaradi neplodnosti, stres zaradi neplodnosti,
vezan na spolnost, stres zaradi neplodnosti, vezan na potrebo po starševstvu, stres zaradi
neplodnosti, vezan na zavračanje življenja brez otrok, stres zaradi neplodnosti, vezan na
partnerski odnos, splošni stres zaradi neplodnosti)?« smo odgovor preverjali s tremi
hipotezami. Hipoteza pet zajema vseh šest dimenzij popisa problemov plodnosti,
medtem ko s hipotezo šest in sedem preverjamo samo dimenziji globalni stres zaradi
neplodnosti in stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost.
Najprej smo preverili opisne statistike za obe skupini (eksperimentalno, kontrolno), iz
katerih ugotavljamo, da na ravni skupine pari z diagnozo neplodnosti sodijo v skupino,
ki beleži visok do povišan stres zaradi neplodnosti, kar lahko primerjamo z ocenami, ki
jih navaja avtor vprašalnika (Newton idr. 1999) in so primerljive tudi z nekaterimi
drugimi raziskavami, ki potrjujejo, da neplodni pari doživljajo kronični stres zaradi
neplodnosti (Bartlik idr. 1997; Joski idr. 2009; Schwerdtfeger in Shreffler 2009). V
primerjavi s temi rezultati je iz rezultatov testiranja razvidno (Tabela 46), da so
vrednosti za visok do povišan (oz. kronični stres) primerljive na ravni skupine ob prvem
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merjenju, da pa se pri ponovljenih meritvah pri eksperimentalni skupini znižuje, pri
kontrolni pa se viša. Ugotavljamo, da je pri udeležencih eksperimentalne skupine parov
s terapevtsko obravnavo prišlo do statistično pomembne razlike pri izraženosti stresa
zaradi neplodnosti, ta se je s potekom terapevtskega procesa spreminjal – padal. Pri
eksperimentalni skupini je ob začetku terapije o visokem do povišanem stresu zaradi
neplodnosti poročalo (N = 13 oseb) 72 odstotkov vzorca, po treh mesecih je ta padel na
61 odstotkov vzorca (N = 11 oseb), po zaključenem ciklu je padel na 38 odstotkov
vzorca (N = 7 oseb). Pri kontrolni skupini, na katero nismo imeli vpliva, so udeleženci
ob prvem merjenju poročali o visokem do povišanem stresu v 56 odstotkih (N= 9 oseb)
vzorca, ob drugem ponovljenem merjenju v 81 odstotkih (N = 13 oseb) vzorca, ob
tretjem pa v 75 odstotkih (N = 12 oseb) vzorca (Tabela 54).
Rezultati testiranja so pokazali, da se s časom zgodijo statistično pomembne spremembe
v izraženosti pri eksperimentalni skupini, pri kontrolni skupini pa ne (Tabela 51). V
posameznih dimenzijah stresa zaradi neplodnosti FPI se izražajo kot sledi za posamezne
dimenzije: v dimenziji globalni stres zaradi neplodnosti (FPIGl) je pri
eksperimentalni skupini Mauchlyjev test sfericitete za vse tri meritve znotraj skupine
pokazal, da smemo predvidevati, da so variance med nizi podatkov med posameznimi
merjenji enake, in je znašal χ2 (2) = 3,442, p < 0,05; Sig = 0,179, p > 0,05. Znotraj
skupine je prišlo do statistično pomembnih razlik, F(2) = 17,800, Sig = 0,000,
p < 0,001. Pri kontrolni skupini je Mauchlyjev test sfericitete za vse tri meritve pokazal,
da smemo predvidevati, da so variance med nizi podatkov med posameznimi merjenji
enake, χ2 (2) = 0,436, p > 0,05, Sig = 0,804, p > 0,05, vendar med posameznimi
meritvami ni prišlo do statistično pomembnih razlik, F(2) = 0,454, Sig = 0,639,
p > 0,05.
V dimenziji stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerski odnos (FPIRel), je pri
eksperimentalni skupini Mauchlyjev test sfericitete za vse tri meritve pokazal, da lahko
predpostavljamo obstoj enakosti varianc med nizi dobljenih rezultatov v dimenziji stres
zaradi neplodnosti, vezan na partnerski odnos (FPIRel), in je znašal χ2 (2) = 0,376,
p > 0,05; Sig = 0,828, p > 0,05. Znotraj skupine je med posameznimi meritvami v
dimenziji stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerski odnos, prišlo do statistično
pomembnih razlik, F(2) = 9.448, Sig = 0,001, p < 0,05. Pri kontrolni skupini je
Mauchlyjev test sfericitete za vse tri meritve pokazal, da smemo predvidevati, da so
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variance med nizi podatkov v dimenziji FPIRel med posameznimi merjenji enake,
χ2 (2) = 1,065, p > 0,05, Sig = 0,587, p > 0,05. Znotraj skupine med posameznimi
meritvami T0, T12, T24 v dimenziji stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerski odnos,
ni prišlo do statistično pomembnih razlik, F(2) = 0,272, Sig = 0,764, p > 0,05.
V dimenziji stres zaradi neplodnosti, vezan na socialno življenje (FPISoc), je
Mauchlyjev test sfericitete za vse tri meritve znotraj eksperimentalne skupine pokazal,
da ne moremo predvidevati, da so variance med nizi podatkov med posameznimi
merjenji enake, saj je hi-kvadrat test znašal χ2 (2) = 6,342, p < 0,05; Sig = 0,042,
p < 0,05; med tremi merjenji je prišlo do statistično pomembnih razlik, pri čemer smo
upoštevali Huynh-Feldtov popravek, F(2) = 1,622, Sig = 0.006, p < 0,05. Pri kontrolni
skupini je Mauchlyjev test sfericitete za vse tri meritve pokazal, da smemo predvidevati,
da so variance med nizi podatkov na stres zaradi neplodnosti, vezan na socialno
življenje, med posameznimi merjenji enake, χ2 (2) = 2,087, p > 0.05, Sig = 0,352,
p > 0,05. Znotraj skupine med posameznimi meritvami ni prišlo do statistično
pomembnih razlik, F(2) = 0,517, Sig = 0,601, p > 0,05.
V dimenziji stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost (FPISex), je Mauchlyjev test
sfericitete za vse tri meritve znotraj eksperimentalne skupine pokazal, da smemo
predvidevati, da so variance med nizi podatkov med posameznimi merjenji enake, in je
znašal χ2 (2) = 0,025, p < 0,05; Sig = 0,988, p > 0,05. Znotraj skupine je prišlo do
statistično pomembnih razlik, F(2) = 12.817, Sig = 0,000, p < 0,001. Pri kontrolni
skupini je Mauchlyjev test sfericitete za vse tri meritve pokazal, da smemo predvidevati,
da so variance med nizi podatkov med posameznimi merjenji enake, χ2 (2) = 0,586,
p > 0,05, Sig = 0,746, p > 0,05. Znotraj skupine med posameznimi meritvami T0, T12,
T24 ni prišlo do statistično pomembnih razlik, F(2) = 0,236, Sig = 0,791, p > 0,05.
V dimenziji stres zaradi neplodnosti, vezan na zavračanje življenja brez otrok
(FPIRoChFL), je Mauchlyjev test sfericitete za vse tri meritve znotraj eksperimentalne
skupine pokazal, da smemo predvidevati, da so variance med nizi podatkov med
posameznimi merjenji enake, in je znašal χ2 (2) = 5,429, p < 0,05; Sig = 0,066, p > 0,05.
Znotraj skupine je med posameznimi meritvami prišlo do statistično pomembnih razlik,
F(2) = 8,222, Sig = 0,001, p < 0,05. Pri kontrolni skupini je Mauchlyjev test sfericitete
je za vse tri meritve pokazal, da smemo predvidevati, da so variance med nizi podatkov
med posameznimi merjenji enake, χ2 (2) = 0,907, p > 0,05, Sig = 0,636, p > 0,05, vendar
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med posameznimi meritvami T0, T12, T24 v dimenziji stres zaradi neplodnosti, vezan
na zavračanje življenja brez otrok, ni prišlo do statistično pomembnih razlik,
F(2) = 0,584, Sig = 0,564, p > 0,05.
V dimenziji stres zaradi neplodnosti, vezan na potrebo po starševstvu (FPINoP), je
Mauchlyjev test sfericitete za vse tri meritve znotraj eksperimentalne skupine pokazal,
da smemo predvidevati, da so variance med nizi podatkov med posameznimi merjenji
enake, in je znašal χ2 (2) = 3,201, p < 0,05; Sig = 0,202, p > 0,05, pri čemer je med
posameznimi meritvami prišlo do statistično pomembnih razlik, F(2) = 13,727,
Sig = 0,000, p < 0,001. Pri kontrolni skupini je Mauchlyjev test sfericitete za vse tri
meritve pokazal, da smemo predvidevati, da so variance med nizi podatkov med
posameznimi merjenji enake, χ2 (2) = 0,202, p > 0,05, Sig = 0,904, p > 0,05, vendar pa
znotraj skupine med posameznimi meritvami ni prišlo do statistično pomembnih razlik,
F(2) = 0,805, Sig = 0,457, p > 0,05.
Zaradi večje objektivnosti pri izračunih smo preverili tudi statistično pomembnost razlik
med skupinama (Tabela 55). Iz rezultatov testiranja statistično pomembne razlike v
dimenzijah stresa zaradi neplodnosti vprašalnika FPI med skupinama (eksperimentalno,
kontrolno) ob prvih merjenjih (T0) v vseh dimenzijah popisa problemov plodnosti
(spolnost, partnerski odnos, socialno življenje, potreba po starševstvu, zavračanje
življenja brez otrok, globalni stres zaradi neplodnosti) ni statistično pomembne razlike,
o kateri bi lahko govorili z gotovostjo 5-odstotnega tveganja. Prav tako med skupinama
ni statistično pomembne razlike ob drugem ponovljenem merjenju (T12) v dimenzijah
stres zaradi neplodnosti, vezan na zavračanje življenja brez otrok (FPIRoChFL:
Sig = 0,981, p > 0,05), stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerstvo (FPINoP:
Sig = 0,867, p > 0,05), ter ob tretjem ponovljenem merjenju (T24) v dimenziji stres
zaradi neplodnosti, vezan na partnerstvo (FPINoP: Sig = 0,057, p > 0,05). V obeh
dimenzijah so udeleženci poročali o visokem-povišanem stresu zaradi neplodnosti, ki se
skozi tri merjenja ni statistično pomembno spreminjal, zato ne moremo z 99-odstotno
ali 95-odstotno gotovostjo trditi, da med skupinama obstaja razlika (Tabela 55).
Do statistično pomembne razlike med skupinama (eksperimentalno, kontrolno) je
prišlo ob drugem ponovljenem merjenju (T12) v dimenzijah stres zaradi neplodnosti,
vezan na spolnost (FPISex: Sig = 0,04, p < 0,05), stres zaradi neplodnosti, vezan na
socialno življenje (FPISoc: Sig = 0,005, p < 0,01), in stres zaradi neplodnosti, vezan na
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partnerstvo (FPIRel: Sig = 0,003, p < 0,01). Do statistično pomembne razlike med
skupinama je prišlo v petih dimenzijah popisa problemov plodnosti FPI ob tretjem
ponovljenem merjenju (T24), in sicer v dimenzijah: stres zaradi neplodnosti, vezan na
spolnost (FPISex: Sig = 0,003, p < 0,01), stres zaradi neplodnosti, vezan na socialno
življenje (FPISoc: Sig = 0,002, p < 0,01), stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerstvo
(FPIRel: Sig = 0,000, p < 0,001), stres zaradi neplodnosti, vezan na zavračanje življenja
brez otrok (FPIRoChFL: Sig = 0,013, p < 0,05), in globalni stres zaradi neplodnosti
(FPIGl: Sig = 0,003, p < 0,01) (Tabela 55).
Iz teh rezultatov ugotavljamo, da so se skozi terapevtsko obravnavo na dimenzijah
FPI zgodile statistično pomembne spremembe iz česar lahko zaključimo, da ima
terapija pozitiven učinek na proces regulacije stresa zaradi neplodnosti.
Za spremljanje terapevtskega procesa relacijske zakonske terapije parov z diagnozo
neplodnosti nas je zanimalo, med katerimi ponovljenimi meritvami (med prvim in
drugim, drugim in tretjim ali prvim in tretjim ponovljenim merjenjem) se je zgodila
statistično pomembna razlika v izraženosti stresa zaradi neplodnosti v dimenzijah
vprašalnika FPI (Tabela 51). Dobljeni rezultati analize kažejo, da je pri eksperimentalni
skupini med poročanji prišlo do statistično pomembnih razlik v dimenzijah stresa,
vezanega na probleme plodnosti, vendar pa se te niso enako hitro zgodila glede na čas
trajanja terapije. Pri kontrolni skupini se je ocena stresa zaradi neplodnosti spreminjala,
vendar razlike niso bile statistično pomembne. Rezultati preverjanja, med katerimi
ravnmi faktorja ponovljenih meritev (T0–T12, T0–T24 ali T12–T24) pride do
statistično pomembne razlike v vsaki od skupin, kažejo glede na dimenzijo in glede na
skupino naslednje:
V eksperimentalni skupini je prišlo do statistično pomembne razlike v dimenziji
globalni stres zaradi neplodnosti (FPIGl) med prvim (T0) in drugim (T12) merjenjem,
Sig = 0,000, p < 0,05, med prvim (T0) in tretjim (T24) merjenjem, Sig = 0,000,
p < 0,05 in med drugim (T12) in tretjim (T24) merjenjem, Sig = 0,021, p < 0,05. V
kontrolni skupini do statistično pomembnih razlik v dimenziji globalni stres zaradi
neplodnosti (FPIGl) med ponovljenimi meritvami ni prišlo (Tabela 51). Iz rezultatov
lahko razumemo, da se je s terapevtskim procesom že po prvem ciklu, oziroma
dvanajstih terapevtskih srečanjih, zgodila pomembna sprememba v smeri
izboljšanja - obvladovanja stresa, ki je takšna ostala do konca terapevtske
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obravnave. Tak rezultat lahko morda povežemo z ugotovitvami raziskave, da je učinek
terapevtske obravnave parov povezan s slogom odrasle navezanosti (Conradi idr. 2011,
286), pri čemer varno navezani partnerji izražajo dobro prilagojenost v partnerskem
odnosu. V naši raziskavi sicer nismo preverjali slogov navezanosti, to bi veljalo kot
napotitev za nadaljnje raziskovanje področja, smo pa ugotovili, da pari ne doživljajo
stiske in so boljše prilagojeni v partnerskem odnosu. Iz tega morda lahko sklepamo, da
bodo varnost odnosa in spoznanja iz terapevtske obravnave pozitivno vplivali tudi na
vzdrževanje stanja pozitivne spremembe pri izraženosti stresa zaradi neplodnosti po
opravljenem terapevtskem ciklu.
V eksperimentalni skupini je prišlo do statistično pomembnih sprememb tudi v ostalih
dimenzijah FPI. V dimenziji stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnosti (FPISex)
smo ugotovili, da je prišlo do statistično pomembne razlike med prvim (T0) in drugim
(T12) merjenjem, Sig = 0,004, p < 0,05, in med prvim (T0) in tretjim (T24) merjenjem,
Sig = 0,000, p < 0,05, medtem ko med drugim (T12) in tretjim (T24) merjenjem do
statistično pomembne razlike ni prišlo, Sig = 0,132, p > 0,05. V kontrolni skupini do
statistično pomembnih razlik med ponovljenimi meritvami v dimenziji stres zaradi
neplodnosti, vezan na spolnost (FPISex), ni prišlo (Tabela 51).
V eksperimentalni skupini je do statistično pomembne razlike v dimenziji stres zaradi
neplodnosti, vezan na socialno življenje (FPISoc) prišlo med prvim (T0) in tretjim
(T24) merjenjem, Sig = 0,008, p < 0,05, med prvim (T0) in drugim (T12), Sig = 0,028, p
< 0,05 merjenjem, medtem ko med drugim (T12) in tretjim (T24) merjenjem ni prišlo
do statistično pomembne razlike, Sig = 0,099, p > 0,05. V kontrolni skupini do
statistično pomembnih razlik med ponovljenimi meritvami v dimenziji FPISoc, ni prišlo
(Tabela 51).
V eksperimentalni skupini je do statistično pomembne razlike v dimenziji stres zaradi
neplodnosti, vezan na partnerski odnos (FPIRel) prišlo med prvim (T0) in drugim
(T12) merjenjem, Sig = 0,013, p < 0,05, ter med prvim (T0) in tretjim (T24) merjenjem,
Sig = 0,001,p < 0,05, medtem ko med drugim (T12) in tretjim (T24) merjenjem do
statistično pomembne razlike ni prišlo, Sig = 0,137, p > 0,05. V kontrolni skupini do
statistično pomembnih razlik v dimenziji stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerski
odnos (FPIRel), med ponovljenimi meritvami ni prišlo.
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V eksperimentalni skupini je do statistično pomembne razlike v dimenziji stres zaradi
neplodnosti, vezan na zavračanje življenja brez otrok (FPIRoCHFL) prišlo med
prvim (T0) in tretjim (T24) merjenjem, Sig = 0,005, p < 0,05, ter med drugim (T12) in
tretjim (T24) merjenjem, Sig = 0,009, p < 0,05, medtem ko med prvim (T0) in drugim
(T12) merjenjem do statistično pomembne razlike ni prišlo, Sig = 0,243, p > 0,05. V
kontrolni skupini do statistično pomembnih razlik med ponovljenimi meritvami ni
prišlo.
V eksperimentalni skupini je do statistično pomembne razlike v dimenziji stres zaradi
neplodnosti, vezan na potrebo po starševstvu (FPINoP) prišlo med prvim (T0) in
drugim (T12) merjenjem, Sig = 0,001, p < 0,05, ter med prvim (T0) in tretjim (T24)
merjenjem, Sig = 0,000, p < 0,05, medtem ko do statistično pomembne razlike med
drugim (T12) in tretjim (T24) merjenjem ni prišlo, Sig = 0,072, p > 0,05. V kontrolni
skupini v dimenziji stres zaradi neplodnosti, vezan na potrebo po starševstvu (FPINoP),
do statistično pomembnih razlik med ponovljenimi meritvami ni prišlo.
Iz teh rezultatov ugotavljamo, da je za statistično pomembne spremembe v
dimenzijah stresa zaradi neplodnosti potreben različen čas trajanja terapevtske
obravnave. Prav tako ugotavljamo, da je terapevtska obravnava pozitivno vplivala
na zmanjšanje stresa zaradi neplodnosti na globalni ravni in tudi v poddimenzijah.
V povezavi s tem lahko navedemo raziskavo Peterson idr. (2006), ki preučujejo
strategije obvladovanja stresa pri parih, ki gredo skozi postopke IVF, pri katerih
ugotavljajo, da obstaja visoka povezanost z izražanjem stresa in strategijami za
obvladovanje stresa. To lahko razumemo v okviru terapevtske obravnave parov naše
raziskave, s katerimi smo v okviru terapije iskali vire moči, iz katerih so se pari lažje
soočali s stiskami neplodnosti, in jih lahko povežemo z ugotovitvami o strategijah
obvladovanja stresa, med katere sodijo povezovanje z drugimi in gradnja socialne
mreže, načrtovanje reševanja problemov, ter se pomembno povezujejo z zmanjšanjem
stresa zaradi neplodnosti (Peterson idr. 2006, 2449).
Kljub statistično pomembnim razlikam, ki so se izrazile tako med skupinama kakor
znotraj eksperimentalne skupine, je še vedno relativno visok odstotek parov (38 %), ki
doživljajo visoko do povišano raven stresa zaradi neplodnosti, iz česar lahko morda
sklepamo, da vključenost v terapevtsko obravnavo pomaga regulirati in predelovati stres
zaradi neplodnosti, ne učinkuje pa tako, da bi se v tako kratkem času in ob kontinuiteti
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stresorjev ter izpostavljenosti zdravljenju in postopkom OBMP raven stresa na celotnem
vzorcu skupine zmanjšala na oceno normalen do nizek stres zaradi neplodnosti. Naše
ugotovitve lahko povežemo z ugotovitvami avstralske nacionalne raziskave (NHMRC
1995), kjer so ugotovili, da vsi pari, ki se odločijo za zdravljenje neplodnosti, poročajo
o kroničnem stresu, pri čemer kar 50 odstotkov žensk in 15 odstotkov moških poroča o
tem obdobju kot o najbolj stresnem obdobju njihovega življenja (Lee 1998, 60).
Nasproti temu pa nacionalne raziskave iz Avstralije, Finske, Hongkonga, Velike
Britanije in ZDA poročajo, da so pacienti, tako moški kot ženske, ki obiskujejo klinike
za zdravljenje neplodnosti, po večini dobro prilagojeni na stres in so po večini čustveno
stabilni, brez očitnih znakov za klinično diagnozo anksioznosti in depresije ter slabih
medosebnih odnosov in problemov v spolnosti (61). V povezavi s tem Callan in
Hennesey (1989) v raziskavi ugotavljata, da so imeli neplodni pari, ki so ostali v
življenju brez otrok, v primerjavi s pari, ki so otroke imeli, višjo raven prilagojenosti in
zadovoljstva v partnerskem odnosu (62).

10.2.4.1 Odgovor na hipotezo 5

Pri udeležencih eksperimentalne skupinah, parih, ki so bili vključeni v zakonsko
terapijo po relacijskem družinskem modelu, je skozi terapevtski proces prišlo do
pozitivne spremembe, ki se je izrazila skozi zmanjšan stres neplodnosti na ravni 5odstotnega tveganja. Pri tem je po treh mesecih zakonske terapije po relacijskem
družinskem pristopu (oz. ob drugem ponovljenem merjenju), prišlo do statistično
pomembne spremembe na ravni 5-odstotnega tveganja na petih (od šestih) preverjanih
dimenzijah: stres neplodnosti, vezan na spolnost, stres zaradi neplodnosti, vezan na
socialno življenje, stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerstvo, stres zaradi
neplodnosti vezan na zavračanje življenja brez otrok in globalni stres zaradi
neplodnosti; po šestih mesecih terapevtske obravnave (oz. ob tretjem ponovljenem
merjenju) pa je prišlo do statistično pomembne spremembe na ravni 5-odstotnega
tveganja na vseh šestih dimenzijah vprašalnika FPI (poleg zgoraj naštetih tudi na
dimenziji stres neplodnosti vezan na potrebo po starševstvu).

248

Tudi v preverjanju razlik med skupinama (eksperimentalno, kontrolno) so obstajale
statistično pomembne razlike v dimenzijah med ponovljenimi merjenji na ravni 1- do 5odstotnega tveganja.
Iz tega lahko sklepamo, da se je pri klientih, vključeni v proces relacijske zakonske
terapije, stanje pri oceni stresa zaradi neplodnosti bistveno izboljšalo, v primerjavi s
kontrolno skupino, ki v terapevtsko obravnavo ni bila vključena. S tem v celoti
potrjujemo peto hipotezo.

10.2.4.2 Odgovor na hipotezo 6

Glede na rezultate prvega merjenja je večina skupine (56,0 % vseh udeležencev)
poročala o visokem-povišanem globalnem stresu zaradi neplodnosti, ki vključuje tudi
dimenzijo stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost. Tudi med skupinama
(eksperimentalno, kontrolno) ob prvem merjenju ni prišlo do statistično pomembne
razlike v dimenzijah globalni stres zaradi neplodnosti (FPIGl: Sig = 0,905, p > 0,05) in
stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost (FPISex: Sig = 0,605, p > 0,05). Iz tega
ugotavljamo, da je pred terapevtsko obravnavo raven stresa, vezanega na spolnost,
visoka do povišana, s čimer v celoti potrjujemo šesto hipotezo.

10.2.4.3 Odgovor na hipotezo 7

V sedmi hipotezi smo testirali spremembe v izraznosti globalnega stresa zaradi
neplodnosti in stresa zaradi neplodnosti vezanega na spolnosti. Iz rezultatov primerjave
v razliki ob drugi meritvi (T12) in ob tretji meritvi (T24) med skupinama ugotavljamo
statistično pomembne razlike. Iz tega ugotavljamo, da se s terapevtsko obravnavo
statistično pomembno niža stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost, že po prvem in
po drugem zaključenem ciklu in da je na ravni skupine nizek-normalen. Še vedno pa
določen odstotek udeležencev beleži povišan-visok stres zaradi neplodnosti, vezan na
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spolnost, vendar ta ni statistično pomemben na ravni skupine. S tem v celoti potrjujemo
sedmo hipotezo.

10.2.5

Hipoteze 8, 9 in 10: Spremembe v prilagojenosti para v

relacijski zakonski terapiji parov z diagnozo neplodnosti

Odgovor na raziskovalno vprašanje d: »Ali se zakonska terapija po relacijskem
družinskem modelu povezuje s spremembami na različnih ravneh prilagojenosti v
partnerskem odnosu parov z diagnozo neplodnosti (zadovoljstvo, kohezivnost, konsenz,
čustvena izraznost, splošna prilagojenost para)?« smo preverjali s tremi hipotezami.
Hipoteza osem zajema vseh šest dimenzij vprašalnika DAS in znotraj nje že iščemo
interpretacijo na drugi dve hipotezi, ki preverjata dimenziji splošne prilagojenosti para
(DASGl) in zadovoljstva v partnerskem odnosu (DASSat) pred terapevtsko obravnavo v
okviru relacijske zakonske terapije parov z diagnozo neplodnosti in po njej. Kot smo
ugotovili v prvem delu naše raziskave, so neplodni pari izražali boljšo prilagojenost v
partnerskem odnosu in s tem boljšo kakovost partnerskega odnosa. Tudi v drugem delu
raziskave smo najprej preverili opisne statistike za obe skupini (eksperimentalno,
kontrolno), iz katerih ugotavljamo, da so rezultati testiranja pokazali, da na ravni
skupine pari z diagnozo neplodnosti sodijo v kategorijo partnerskih odnosov, ki so
boljše prilagojeni in s tem bolj kakovostni. V primerjavi z našimi rezultati lahko vidimo,
da so vrednosti za boljšo prilagojenost med partnerjema, ki jih navaja avtor vprašalnika
(Spanier 1976) (povprečni skupni seštevek za ločene pare je 70,7 ± 23,8, za poročene pa
114,0±17,8), primerljivi z rezultati udeležencev naše raziskave (povprečni seštevek za
skupino neplodnih parov, ki jih obravnavamo kot »poročene«, ob prvem merjenju v
eksperimentalni skupini 117,78 ± 14,71 in v kontrolni skupini 118,63 ± 11,21). Pri tem
udeleženci obeh skupin (eksperimentalne in kontrolne) ob prvem merjenju izražajo višje
srednje vrednosti kot poročeni pari pri Spanierju (1976). Iz rezultatov po rekodiranju
(Tabela 61 in Tabela 62), ki glede na točko preloma razporedi udeležence v kategoriji
slabše prilagojen/boljše prilagojen v partnerskem odnosu (oz. sta v stiski/nista v stiski),
ugotavljamo, da v eksperimentalni skupini 22,2 odstotka udeležencev izraža slabšo
prilagojenost v partnerskem odnosu, ki se je na ravni skupine po treh mesecih
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terapevtske obravnave zmanjšala za 11,1 odstotka, po šestih mesecih pa za 16,7
odstotka glede na izhodiščno merjenje. Pri tem 94,4 odstotka skupine udeležencev po
dveh zaporednih terapevtskih ciklih relacijske zakonske terapije izraža boljšo
prilagojenost v partnerskem odnosu, kar jih glede na kriterije lahko označimo kot pare,
ki niso v stiski (Graham, Liu in Jeziorski 2006, 702). Glede na kontrolno skupino, v
kateri so vsa merjenja pri udeležencih pokazala boljšo prilagojenost v partnerskem
odnosu (ob prvem merjenju 93,8 odstotkov udeležencev, ob ponovljenem merjenju pa
87,5 odstotkov udeležencev), kar ju uvršča v kategorijo parov, ki niso v stiski, smo
statistično pomembne spremembe računali znotraj vsake skupine udeležencev ločeno.
Pri eksperimentalni skupini udeležencev je prišlo do statistično pomembnih razlik med
tremi ponovljenimi meritvami na dimenziji globalna prilagojenost para (DASGl:
Sig = 0,000, p < 0,05) in v vseh petih poddimenzijah prilagojenosti para: v konsenzu
(DASCon: Sig = 0,022, p < 0,05), zadovoljstvu v partnerskem odnosu (DASSat:
Sig = 0,007, p < 0,05), koheziji v partnerskem odnosu (DASCoh: Sig = 0,049, p < 0,05)
in čustveni izraznosti (DASAE: Sig = 0,011, p < 0,05). Medtem pri kontrolni skupini v
nobeni od dimenzij prilagojenosti para ni prišlo do statistično pomembnih razlik (Tabela
68). Rezultati testiranja so pokazali, da se s časom zgodijo statistično pomembne
spremembe v izraženosti pri eksperimentalni skupini, pri kontrolni skupini pa ne.
Rezultati naše raziskave kažejo izboljšanje v eksperimentalni skupini in poslabšanje v
kontrolni, pri čemer zaradi majhnega števila udeležencev ne moremo s sigurnostjo trditi,
da je stopnja boljše prilagojenosti v partnerskem odnosu ostala enaka tudi naprej. To
lahko morda primerjamo z izsledki raziskave Najafi idr. (2015), v kateri so ugotovili, da
je učinek boljše prilagojenosti med partnerjema v njunem odnosu ostal tudi po
zaključeni terapevtski obravnavi, pri čemer je stopnja prilagojenosti in kakovosti
življenja rasla, v primerjavi s kontrolno skupino, v kateri ni bilo beležiti sprememb in
rasti na področjih partnerstva. Glede na to, da so rezultati v kontrolni skupini ostali
nespremenjeni skozi čas, morda lahko iz tega sklepamo, da se stanje ne bo spremenilo
tudi v eksperimentalni skupini. Zato tudi predlagamo, da se v nadaljnjem raziskovanju
področja prilagojenosti v partnerskem odnosu merijo statistično pomembne razlike še za
dve ponovljeni meritvi v obeh skupinah, predvsem v eksperimentalni. Glede na
izhodiščno merjenje, v katerem so udeleženci kontrolne skupine v nekaterih dimenzijah
in na ravni skupine izražali boljšo prilagojenost v partnerskem odnosu, se je stanje že po
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prvem zaključenem trimesečnem terapevtskem ciklu med skupinama izenačilo, na
zadnjem (tretjem) ponovljenem merjenju pa udeleženci eksperimentalne skupine v
skupnem dosegajo v vseh dimenzijah prilagojenosti v partnerskem odnosu višje
rezultate kot kontrolna skupina. Naše ugotovitve so primerljive z raziskavami
Diamonda idr. (1999, 4), ki so z longitudinalnimi študijami ugotavljali ne samo
spremembe s terapevtsko obravnavo para, pač pa tudi učinek terapije na življenje
neplodnih parov po končani obravnavi, pri čemer so mnogi pari tudi pozneje poročali o
vzdrževanju dosežene ravni v zadovoljstvu v zakonu, sposobnosti za odločanje o načinu
zdravljenja, odločitvah o življenju brez otrok.
Kljub dobri prilagojenosti v partnerskem odnosu neplodnega para so se med
terapevtskim procesom v dimenzijah prilagojenosti para izrazile statistično pomembne
spremembe, kot sledi: pri globalni oceni prilagojenosti v partnerskem odnosu
(DASGl) je pri eksperimentalni skupini Mauchlyjev test sfericitete za vse tri meritve
pokazal, da lahko predpostavljamo obstoj enakosti varianc med nizi dobljenih rezultatov
v dimenziji globalna prilagojenosti para (DASGl), in je znašal χ2 (2) = 0,823, p > 0,05;
Sig = 0,663, p > 0,05. Znotraj skupine je med posameznimi meritvami v dimenziji
globalna prilagojenost para (DASGl) prišlo do statistično pomembnih razlik,
F(2) = 10,311, Sig = 0,011, p < 0,05. Pri kontrolni skupini je za vse tri meritve
Mauchlyjev test sfericitete pokazal, da lahko predpostavljamo obstoj enakosti varianc
med nizi dobljenih rezultatov v dimenziji globalna prilagojenost para (DASGl), in je
znašal χ2 (2) = 1,963, p > 0,05, Sig = 0,375, p >,05. Znotraj skupine med posameznimi
meritvami (T0, T12, T24) v dimenziji globalna prilagojenost para ni prišlo do statistično
pomembnih razlik, F(2) = 0,803, Sig = 0,457, p > 0,05.
V dimenziji konsenz v partnerskem odnosu (DASCon) je pri eksperimentalni skupini
Mauchlyjev test sfericitete za vse tri meritve pokazal, da lahko predpostavljamo obstoj
enakosti varianc med nizi dobljenih rezultatov v dimenziji konsenz v partnerskem
odnosu (DASCon) med posameznimi merjenji, in je znašal χ2 (2) = 1,730, p > 0,05;
Sig = 0,421, p > 0,05. Med posameznimi meritvami je v dimenziji konsenz prišlo do
statistično pomembnih razlik, F(2) = 4,306, Sig = 0,022, p < 0,05. Pri kontrolni skupini
je za vse tri meritve Mauchlyjev test sfericitete pokazal, da lahko predpostavljamo
obstoj enakosti varianc med nizi dobljenih rezultatov v dimenziji konsenz v
partnerskem odnosu (DASCon) med posameznimi merjenji, in je znašal χ2 (2) = 2,012,
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p > 0,05; Sig = 0,366, p > 0,05. Med posameznimi meritvami v dimenziji konsenz
(DasCon) ni prišlo do statistično pomembnih razlik, F(2) = 0,733, Sig = 0,489, p > 0,05.
V dimenziji zadovoljstvo v partnerskem odnosu (DASSat) je pri eksperimentalni
skupini Mauchlyjev test sfericitete za vse tri meritve pokazal, da lahko predpostavljamo
obstoj enakosti varianc med nizi dobljenih rezultatov v dimenziji zadovoljstvo v
partnerskem odnosu (DASSat) med posameznimi merjenji, in je znašal χ2 (2) = 4,234,
p > 0,05; Sig = 0,120, p > 0,05. Ugotavljamo, da je znotraj eksperimentalne skupine
med posameznimi meritvami v dimenziji zadovoljstvo v partnerskem odnosu prišlo do
statistično pomembnih sprememb, F(2) = 5,701, Sig = 0,007, p < 0,01. Pri kontrolni
skupini je za vse tri meritve Mauchlyjev test sfericitete pokazal, da lahko
predpostavljamo obstoj enakosti varianc med nizi dobljenih rezultatov v dimenziji
zadovoljstvo v partnerskem odnosu (DASSat) med posameznimi merjenji, in je znašal
χ2 (2) = 2,640, p > 0,05; Sig = 0,267, p > 0,05. Znotraj skupine med posameznimi
meritvami v dimenziji zadovoljstvo ni prišlo do statistično pomembnih razlik,
F(2) = 1,106, Sig = 0,344, p > 0,05.
V dimenziji kohezija v partnerskem odnosu (DASCoh) je pri eksperimentalni skupini
Mauchlyjev test sfericitete za vse tri meritve pokazal, da lahko predpostavljamo obstoj
enakosti varianc med nizi dobljenih rezultatov v dimenziji kohezija v partnerskem
odnosu (DASCoh) med posameznimi merjenji, in je znašal χ2(2) = 0,532, p > 0,05;
Sig = 0,767, p > 0,05. Znotraj eksperimentalne skupine je med posameznimi meritvami
v dimenziji (DASCoh) prišlo do statistično pomembnih razlik, F(2) = 3,294,
Sig = 0,049, p < 0,05. V našem primeru epsilon znaša več kot ,75, pri čemer smo
upoštevali Huynh-Feldtov popravek, Sig = 0,049, p < 0,05. Pri kontrolni skupini je za
vse tri meritve Mauchlyjev test sfericitete pokazal, da lahko predpostavljamo obstoj
enakosti varianc med nizi dobljenih rezultatov v dimenziji zadovoljstva v partnerskem
odnosu (DASCoh) med posameznimi merjenji, in je znašal χ2 (2) = 1,665, p > 0,05,
Sig = 0,435, p > 0,05. Znotraj skupine med posameznimi meritvami v dimenziji
DASCoh ni prišlo do statistično pomembnih razlik, F(2) = 0,096, Sig = 0,909, p > 0,05.
V dimenziji čustvena izraznost v partnerskem odnosu (DASAE) je pri
eksperimentalni skupini Mauchlyjev test sfericitete za vse tri meritve pokazal, da lahko
predpostavljamo obstoj enakosti varianc med nizi dobljenih rezultatov v dimenziji
čustvena izraznost v partnerskem odnosu (DASAE) med posameznimi merjenji, in je
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znašal χ2 (2) = 3,082, p > 0,05; Sig = 0,214, p > 0,05. Znotraj skupine je med
posameznimi meritvami v dimenziji čustvena izraznost prišlo do statistično pomembnih
razlik, F(2) = 5,186, Sig = 0,011, p < 0,05. Pri kontrolni skupini je za vse tri meritve
Mauchlyjev test sfericitete pokazal, da lahko predpostavljamo obstoj enakosti varianc
med nizi dobljenih rezultatov v dimenziji čustvena izraznost v partnerskem odnosu
(DASAE), χ2 (2) = 1,800, p > 0,05, Sig = 0,407, p > 0,05. Znotraj skupine med
ponovljenimi meritvami (T0, T12, T24) v dimenziji čustvena izraznost ni prišlo do
statistično pomembnih razlik, F(2) = 0,287, Sig = 0,753, p > 0,05.
Naše rezultate lahko primerjamo z ugotovitvami drugih raziskav, ki potrjujejo pozitiven
učinek obravnave para v okviru zakonske terapije, pri čemer gre tudi za druge
terapevtske modalitete (vedenjsko intergrativno terapijo, na čustva osredotočeno
terapijo). V raziskavi Lebow idr. (2012, 145) ugotavljajo, da ima obravnava para v
okviru zakonske terapije v 70,0 odstotkih pozitiven učinek na prilagojenost v
partnerskem odnosu in s tem na kakovost partnerskega odnosa. V isti raziskavi
potrjujejo, da takšna obravnava pozitivno vpliva na oba partnerja in tudi na
posameznika, ki se spoprijema z depresijo, anksioznostjo in drugimi motnjami
razpoloženja, kar lahko apliciramo na skupino parov z diagnozo neplodnosti, v kateri so
še posebej ženske bolj izpostavljene motnjam razpoloženja. Kot smo pokazali v
teoretični predstavitvi relacijske družinske paradigme in prakse, gre tudi pri relacijski
zakonski in družinski terapevtski obravnavi za integrativen pristop, kar je značilnost
sodobnih psihoterapevtskih praks, ki zavoljo doseganja pozitivne spremembe in
dobrobiti posameznika na čim bolj naraven način vodijo terapevtski proces z delom z
afekti, čutenji, projekcijami, prav tako se na sistemski ravni postavlja temeljna varnost.
Zato bi lahko naše ugotovitve primerjali z nekaterimi drugimi metodami, ki se
uporabljajo v klinični praksi bio-psiho-socialnih bolezni, in izsledke naše raziskave
primerjamo z ugotovitvami na čustva osredotočene terapije (EFT), v kateri so rezultati
pokazali, da polovica parov, v katerih je bil eden od partnerjev kronično bolan in so bili
deležni terapevtske obravnave, izraža statistično pomembno izboljšanje na področjih,
vezanih na dinamiko para in dimenzije prilagojenosti v partnerskem odnosu, ki so jo
tako kot mi merili z vprašalnikom DAS (Naaman, Johnson in Radwan 2011; Najafi idr.
2015).
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Med cilji raziskovanja smo si zastavili tudi raziskati dinamiko procesa relacijske
zakonske terapije, ki smo jo spremljali s statistično pomembnimi spremembami v
dimenzijah prilagojenosti para ob ponovljenih meritvah. Rezultati testiranja, med
katerimi ravnmi faktorja ponovljenih meritev pride do statistično pomembne razlike
(Tabela 68), so pokazali, da ob ponovljenih merjenih do razlike v izraženosti
prilagojenosti v partnerskem odnosu pride med ponovljenimi merjenji v dimenzijah, kot
sledi: v dimenziji globalna ocena prilagojenosti v partnerskem odnosu (DASGl) je
do statistično pomembne razlike prišlo med prvim (T0) in tretjim (T24) merjenjem,
Sig = 0,000, p < 0,05, ter med drugim (T12) in tretjim (T24) merjenjem, Sig = 0,010,
p < 0,05, medtem ko med prvim (T0) in drugim (T12) merjenjem do statistično
pomembne razlike ni prišlo. V kontrolni skupini pa do statistično pomembnih razlik
med ponovljenimi meritvami ni prišlo (Tabela 68).
V dimenziji konsenz v partnerskem odnosu (DASCon) je v eksperimentalni skupini
do statistično pomembnih razlik prišlo med prvim (T0) in tretjim (T24) merjenjem,
Sig = 0,047, p < 0,05, drugim (T12) in tretjim (T24) merjenjem, Sig = 0,004, p < 0,05,
medtem ko med prvim (T0) in drugim (T12) merjenjem ni prišlo do statistično
pomembnih razlik. V kontrolni skupini pa do statistično pomembnih razlik med
ponovljenimi meritvami ni prišlo (Tabela 68).
V dimenziji zadovoljstvo v partnerskem odnosu (DASSat) je v eksperimentalni
skupini do statistično pomembnih razlik znotraj skupine prišlo med prvim (T0) in
drugim merjenjem (T12), Sig = 0,004, p < 0,05, ter med prvim (T0) in tretjim (T24)
merjenjem, Sig = 0,014, p < 0,05. Med drugim (T12) in tretjim (T24) merjenjem pa ni
prišlo do statistično pomembne razlike. V kontrolni skupini do statistično pomembnih
razlik med ponovljenimi meritvami ni prišlo (Tabela 68).
V dimenziji kohezija v partnerskem odnosu (DASCoh) je rezultat primerjave med
različnimi ravnmi faktorja ponovljenih meritev pokazal, da do statistično pomembnih
razlik v dimenziji kohezija (DASCoh) v eksperimentalni skupini udeležencev pride med
prvim (T0) in tretjim (T24) merjenjem, Sig = 0,037, p < 0,05, medtem ko med prvim
(T0) in drugim (T12) ter med drugim (T12) in tretjim (T24) merjenjem ni prišlo do
statistično pomembnih razlik. V kontrolni skupini med različnimi ravnmi faktorja
ponovljenih meritev ni prišlo do statistično pomembnih razlik (Tabela 68).
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V dimenziji čustvena izraznost v partnerskem odnosu (DASAE) so rezultati
primerjave statistično pomembne razlike v eksperimentalni skupini med meritvami
pokazali, da je do statistično pomembne razlike prišlo med prvim (T0) in tretjim (T24)
merjenjem, Sig = 0,003, p < 0,05, medtem ko med prvim (T0) in drugim (T24) ter
drugim (T12) in tretjim (T24) merjenjem ni prišlo do statistično pomembne razlike. V
kontrolni skupini pa do statistično pomembnih razlik med ponovljenimi meritvami ni
prišlo (Tabela 68).
Iz tega lahko razumemo, da so se znotraj skupine v dimenzijah prilagojenosti v
partnerskem odnosu (DAS) in oceni stresa zaradi neplodnosti (FPI) dogajale statistično
pomembne spremembe ves čas trajanja terapije, tako po dvanajstih kakor po
štiriindvajsetih zaporednih srečanjih. Vendar je do statistično pomembnih razlik med
eksperimentalno in kontrolno skupino v izraženosti globalne prilagojenosti partnerskega
odnosa in zmanjšanja globalnega stresa zaradi neplodnosti prišlo po šestih mesecih
terapevtske obravnave (Tabela 58 in Tabela 72). Zato bi priporočili terapevtom, ki v
obravnavo vzamejo par, ki pride zaradi problemov v partnerskem odnosu, vezanih
na prilagojenost para, da paru predlagajo več kot en terapevtski cikel terapije.
Takšna napotitev je primerljiva z raziskavo Schofield idr. (2012), v kateri potrjujejo
pozitivni učinek daljše terapevtske obravnave para iz vidika splošnega zdravja in
kvalitete partnerskega odnosa. Prav tako je napotitev primerljiva z raziskavo Lunbland
in Hansson (2005), kjer so implicirali zakonsko terapijo v okvir švedskega
zdravstvenega sistema, pri čemer so ugotovili, da ima zakonska terapija mnoge
pozitivne učinke na partnerja, ki v izhodišču izražata stisko in slabšo prilagojenost v
partnerskem odnosu, ki pa se med terapijo spremeni in pozitivno vpliva na boljšo
prilagojenost para. Na področju prilagojenosti para smo v naši raziskavi ugotovili
statistično pomembne spremembe v poddimenzijah prilagojenosti para (konsenz,
zadovoljstvo v odnosu, kohezija, čustvena izraznost), ki so se med terapevtskim
procesom različno izrazile. Iz tega bi veljalo ugotoviti, da ima vsaka poddimenzija
drugačno naravo in čas, ki ga potrebuje za statistično pomembno spremembo. To lahko
povežemo z ugotovitvami Gurman in Fraenkael (2002), ki ugotavljata, da se s
terapevtskim procesom zakonske terapije spremeni dinamika v partnerskem odnosu,
medtem ko partnerja še vedno vztrajata v svoji simptomatiki (Lunbland in Hansson
2005, 41). V dimenziji konsenz (med partnerjema pri odločanju o za njiju pomembnih
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odločitvah) so rezultati preverjanja statistično pomembne razlike med meritvami
pokazali, da v skupini parov, udeleženih v proces relacijske zakonske terapije, do
statistično pomembne razlike pride med drugim in tretjim ponovljenim merjenjem. Pri
tem morda lahko predpostavljamo, da v dimenziji konsenza do spremembe pride
pozneje in da partnerja v odnosu za to potrebujeta več časa, saj se razlika izrazi šele
med 12. in 24. srečanjem. Iz tega morda lahko sklepamo, da klienti potrebujejo
dolgotrajnejšo obravnavo, ki obsega vsaj dva terapevtska cikla. Pojavlja se nam tudi
vprašanje, vezano na stabilnost stanja spremembe. Whisman, Uebelacker in Weinstock
(2004) ugotavljajo, da se med stisko odvijata krožen proces in močna vzajemnost, ki se
izražata v partnerskem odnosu in psihopatologiji posameznika v partnerskem odnosu,
pri čemer osebna stiska negativno vpliva na moč partnerskega odnosa. To lahko
povezujemo tudi z delom ugotovitev naše raziskave, kjer se osebni negativni cikli
izražajo v povišanem stresu zaradi neplodnosti (kot smo pokazali s preverjanjem
dimenzij stresa zaradi neplodnosti na področjih problemov plodnosti). Tudi v rezultatih
kvalitativnega dela bomo prikazali, kako se notranjepsihični zapleti odražajo na
medosebni ravni med partnerjema.

10.2.5.1 Odgovor na hipotezo 8

Pri klientih eksperimentalne skupine, ki so bili vključeni v zakonsko terapijo po
relacijskem družinskem modelu, je prišlo do statistično pomembne razlike v vseh
dimenzijah prilagojenosti v partnerskem odnosu: konsenz, zadovoljstvo, kohezivnost,
čustvena izraznost in globalna prilagojenost para po štiriindavjestih terapevtskih
srečanjih.
Med eksperimentalno in kontrolno skupino je prišlo do statistično pomembne razlike po
štiriindavjestih terapevtskih srečanjih na dimenzijah konsenz, zadovoljstvo v odnosu in
globalna prilagojenost para. Zato se 8. hipoteza sprejme za področje globalne
prilagojenosti v partnerskem odnosu, konsenz in zadovoljstvo v partnerskem odnosu.
Hipoteza se ovrže za dimenziji čustvene izraznosti in kohezija v partnerskem odnosu.
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10.2.5.2 Odgovor na hipotezo 9

V hipotezi 9 predvidevamo, da bodo neplodni pari pred procesom zakonske terapije po
relacijskem družinskem modelu nezadovoljni v partnerskem odnosu (DASSat) in bodo
imeli slabšo medosebno komunikacijo (DASGl). Pri skupinah parov z diagnozo
neplodnosti, tako pri splošni, eksperimentalni in kontrolni skupini, je večina
udeležencev izražala boljšo prilagojenost v partnerskem odnosu. Kljub temu je bilo v
eksperimentalni skupini več tistih, ki so ob vstopu v terapevtski proces izražali slabšo
prilagojenost v partnerskem odnosu, zaradi česar so se, kot smo pokazali v
kvalitativnem delu raziskovanja, tudi odločili za terapevtsko obravnavo. Hipotezo devet
potrjujemo v delu, vezanem na odločitev partnerjev za vstop v relacijsko zakonsko
terapijo.

10.2.5.3 Odgovor na hipotezo 10

V hipotezi 10 pričakujemo, da bodo neplodni pari imeli po procesu (T24) relacijske
zakonske

terapije

boljše

medosebne

partnerske

odnose

(DASGl

(povečana

komunikacija, večje zaupanje v partnerja) in da se bo povečalo zadovoljstvo v
partnerskem odnosu (DASSat). Spremembe pri skupini udeležencev so se pri oceni
zadovoljstva v partnerskem odnosu izrazile že po prvem ponovljenem merjenju, prav
take so ostale po drugem ponovljenem merjenju. Udeleženci terapevtske obravnave so
izrazili statistično pomembno spremembo v prilagojenosti v partnerskem odnosu na
globalni ravni tudi po prvem in drugem končanem cilju terapevtske obravnave.
Hipotezo 10, v kateri smo pričakovali, da bodo neplodni pari imeli po procesu (T24)
relacijske zakonske terapije boljše medosebne partnerske odnose (DASGl (ki vključuje
povečano komunikacijo, večje zaupanje v partnerja)) in da bo prišlo do povečanja
zadovoljstva v partnerskem odnosu (DASSat), v celoti potrjujemo.

Glede na analizo statistično pomembnih sprememb v dimenzijah izraženosti stresa
zaradi neplodnosti in prilagojenosti para s procesom relacijske zakonske terapije
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neplodnih parov ugotavljamo, da je po oceni stresa zaradi neplodnosti FPI in
prilagojenosti v partnerskem odnosu DAS po šestih mesecih relacijske zakonske
terapije stresa statistično pomembno manj in da je prilagojenost v partnerskem
odnosu statistično pomembno boljša kot pred začetkom obravnave, statistično
pomembne razlike pa obstajajo tudi glede na vmesno merjenje po prvem
zaključenem terapevtskem ciklu, s čimer lahko potrjujemo učinkovitost
terapevtske obravnave neplodnih parov v procesu relacijske zakonske in družinske
terapije.

10.3 3. del: Značilnosti procesa relacijske zakonske terapije pri
obravnavi neplodnosti

V analizi vsebin kvalitativne raziskave so se izrazile ključne značilnosti procesa v
relacijski zakonski terapiji parov s problemom neplodnosti, ki smo jih identificirali kot
različne faze procesa; prav tako smo lahko identificirali terapevtske intervencije in
strategije pri obravnavi vsebin neplodnosti, ki so spodbujale terapevtski proces.

10.3.4

Značilnosti procesa – faze terapije

Ugotavljamo, da je proces sestavljen iz štirih faz: ene predfaze (v kateri smo dobili dve
kategoriji: zainteresiranosti za terapijo, odločitev za terapijo) in treh faz (začetne,
vmesne in zaključne). Te tri faze procesa se na eni strani nanašajo na kliente in
navezujejo na zgodovino izkušnje neplodnosti, s katero vstopajo v terapevtski prostor,
na drugi strani pa na okarakteriziranje terapevtskega procesa relacijske zakonske
terapije pri delu s problemom neplodnosti, kot ga vidi terapevt.

259

a. Zainteresiranost za vključitev v terapevtski proces
Od celotnega vzorca (N = 154 oseb) je bilo 20,7 odstotka (N = 34 oseb) oseb
pripravljenih vključiti se v nadaljnjo raziskavo, od teh 11,7 odstotka (N = 18 oseb) tudi
v terapevtski proces relacijske zakonske terapije. Iz analize vsebin ugotavljamo, da v
slovenskem prostoru odločitev za psihološko pomoč in pomoč ob neplodnosti ni
prepoznana kot ena od potreb klientov, kar morda lahko pripisujemo več dejavnikom,
na primer medicinski obravnavi problema, ki ne vidi potrebe po psihološkem
spremljanju; zakonodaji, ki postavlja obravnavo neplodnosti izključno v polje medicine,
ter neurejenosti zakonodaje psihoterapevtske oz. zakonske in družinske terapevtske
dejavnosti. Prof. dr. Tomaž Tomaževič, dr. med., specialist ginekolog, ugotavlja, da
imamo v Sloveniji zelo dobro urejeno zakonodajo, ki so jo sprejeli leta 1977, ko je
nastal prvi Zakon o uresničevanju pravice do rojevanja otrok in je bil vanj že vključen
neplodnostni segment, ki problem neplodnosti zakonsko priznava kot zdravstveni
problem ter tako omogoča razvoj medicinske stroke in razvoj novega znanja na
področju OBMP. Zato imamo v Sloveniji v vseh segmentih vprašanj reproduktivnega
zdravja z medicinskega vidika zelo dobro stanje in bi ga bilo škoda na kakršenkoli način
podirati. Slovenija velja celo za vzor, ker je neplodnost prepoznala kot demografsko
pomemben problem in se ga kot takega lotila. Lotila pa se ga je lahko samo zato, ker je
imela ustrezno zakonsko podlago (Tomaževič 2006). Četudi se Slovenija po razvoju in
uspešnosti postopkov OBMP umešča v sam svetovni vrh, psihološka obravnava ob
postopkih ni prepoznana kot potreba klientov, kar je lahko razvidno tudi iz tega, kako
težko dostopna je slovenska strokovna literatura, ki bi obravnavala psihološke potrebe
neplodnih parov. V nedavno objavljenem zborniku Ginekologija in perinatologija
(Takač idr. 2016), ki predstavlja sodobni učbenik ginekologije in perinatologije in naj bi
služil študentom medicine obeh medicinskih fakultet v Sloveniji, v njem pa so zajeti
članki 86 uglednih strokovnjakov s področja ginekologije in perinatologije, je samo eno
poglavje, v katerem so obravnavani psihosomatski vidiki nosečnosti in poroda. Morda
iz tega lahko sklepamo, da je nezainteresiranost za psihološko spremljanje neplodnih
parov lahko tudi posledica nepriznavanja področja in nepriznavanja smiselnosti
tovrstnega spremljanja strokovnjakov specialistov ginekologije, in drugih strokovnih
delavcev medicinske stroke, ki se vsak dan srečujejo z neplodnimi pari v okviru
ambulantnega zdravljenja. Drugače je to v drugih evropskih državah (npr. Švici in
Veliki Britaniji) ter tudi Ameriki, Avstraliji in Kanadi, kjer zakonodaja ob zdravljenju
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neplodnosti predpisuje psihološko spremljanje para ves čas obravnave in priznava
pomen celostne obravnave para tudi z vključevanjem psihološkega spremljanja in
podpore neplodnega para (Covington 2006, 495-496). V Sloveniji bi se stanje na tem
področju lahko spremenilo, ko bo sprejeta ustrezna zakonodaja, ki bo urejala zakon o
psihoterapiji – zakonski in družinski terapiji in psihoterapevtski dejavnosti in poklic
psihoterapevt – zakonski in družinski terapevt. S tem bi morda lahko dosegli integracijo
poklica v sistem javnega zdravstva tudi pri obravnavi neplodnih parov in se tako morda
tudi na področju zakonodaje o zdravljenju neplodnosti integrirali v sodelovalni
reproduktivni zdravstveni model, ki bi poleg zdaj vključenih (zdravstvenega osebja,
kliničnega psihologa, socialnega delavca, pravnika, embriologa) predvideval tudi
psihoterapevta - zakonskega družinskega terapevta, ki bo z obravnavo para spremljal
neplodni par bodisi v času zdravljenja oz. čustvenega procesiranja ob soočanju z izzivi
neplodnosti.
Na drugi strani se problem izraža tudi znotraj stroke. Doc. dr. Vislava Globevnik
Velikonja, spec. klin. psih., ki deluje na UKC Ljubljana na Kliničnem oddelku za
reprodukcijo ugotavlja, da je pravočasna psihološka pomoč staršem v perinatalnem
obdobju potrebna, saj ima dober kratkoročni in dolgoročni vpliv. Za zagotovitev
optimalne in pravočasne pomoči bi v Sloveniji na področju perinatologije potrebovali
več kliničnih psihologov, trenutno imamo le dva: specialistko v Ljubljani in
specializantko na usposabljanju v Mariboru. Zaradi narave dela bi morala biti na
Ginekološki kliniki ob hospitalni dejavnosti zagotovljena še ambulantna psihološka
dejavnost, ki je sedaj zdravstvena zavarovalnica žal ne priznava (Globevnik Velikonja
2009, 48). Psihološka pomoč ob neplodnosti ostaja tako odločitev para. Psihološka
pomoč je parom omogočena v obliki enkratne ali največ nekajkratne svetovalne
obravnave (Bercko 2010, 106). Če si pari želijo daljše spremljanje, to ni avtomatično
vključeno ob postopke zdravljenja, pač pa sodi v kategorijo samoplačniških storitev, s
katero so le redki neplodni pari seznanjeni. Menimo, da prej kot dejavnik plačljivosti
storitve vpliva na odločitev o vključitvi v obravnavo neka notranja motivacija, potreba.
Čeprav so se pari v našo raziskavo lahko vključili brezplačno, je bila stopnja
zainteresiranosti za vključitev relativno majhna. Na to morda vpliva tudi to, da klienti
niso poučeni ali seznanjeni, kaj pridobijo oz. kakšne so prednosti zakonske in družinske
terapije. To pa lahko povezujemo s trditvami nekaterih drugih slovenskih
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strokovnjakov, ki menijo, da se kljub popularizaciji psihoterapije v zadnjih dveh
desetletjih v Sloveniji ohranja nerazpoznavnost psihoterapije. (Kotnik 2011, 6).

b. Odločitev za terapijo
Nihče od parov ni prišel v obdobju preventive, pač pa so na intervjuju vsi povedali, da
so prišli v obdobju, ko je med njima že tako hudo in nevzdržno, da ne vesta, kako
naprej. To je morda lahko pokazatelj, da se pari za zakonsko terapijo odločajo zelo
rigidno in da so motivirani za vključitev šele, ko se skoraj zlomijo. Če med partnerjema
stiska ni prevelika, na terapevtsko obravnavo ne bosta prišla. To je ena od značilnosti
vseh vključenih parov v terapevtsko obravnavo, saj so povedali, da so prišli na terapijo
zdaj, ko je med njima že tako hudo, da vidita terapijo kot zadnji izhod. Tega ne moremo
potrditi iz rezultatov kvantitativnega raziskovanja, vezanih na splošno stanje
prilagojenosti para našega vzorca, ki smo ga obravnavali v prvem delu raziskave, in iz
odgovora na tretjo hipotezo, sovpada pa z ugotovitvami drugega dela raziskave in
odgovorom na deveto hipotezo, kjer pari, ki so se odločili za terapijo, izražajo slabšo
prilagojenost v partnerskem odnosu v primerjavi s pari iz kontrolne skupine. Rezultati
tretjega dela raziskave, izvedenega na osnovi kodiranj evalvacije terapevtskega procesa
relacijske zakonske terapije devetih neplodnih parov in intervjujev s klienti, so pokazali,
da je za pare, ki pridejo na terapijo zaradi neplodnosti, značilna visoka motiviranost za
spremembo. To lahko povezujemo z dinamiko upanje – razočaranje, ki jo v kvalitativni
študiji tudi Imeson prepoznava kot glavna značilnost dinamike para ob neplodnosti
(1995, 70). Poleg redne in kontinuirane udeležbe na terapevtskih srečanjih je za uspeh
terapije pomembna tudi dejavna vloga klienta, ki jo kaže tako, da samoiniciativno
odpira probleme, o katerih želi govoriti, in pri tem pripoveduje o svojih mislih,
doživljanju, občutkih in izkušnjah, ki so s tem povezane. Pri neplodnih parih se je
potrdilo, da so visoko motivirani za spremembo. To lahko povezujemo z ugotovitvami
kvalitativne raziskave Warda in Wamplerja (2010), ki sta kot glavni pokazatelj
spremembe v terapevtski obravnavi izpostavila koncept upanja, ki je dejavnik
motivacije pri obravnavi klientov.
Iz tega morda lahko sklepamo, da med neplodnimi pari ni interesa, morda pa tudi ne
potrebe po dodatni psihoterapevtski obravnavi, kar lahko pripisujemo bodisi
obremenjenosti z mnoštvom aktivnosti, vezanih na zdravljenje neplodnosti, in s skrbjo
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zase. Prav tako lahko morda vpliva tudi to, da klienti niso poučeni ali seznanjeni, kaj
pridobijo oz. kakšne so prednosti zakonske in družinske terapije. To pa lahko
povezujemo s trditvami nekaterih drugih slovenskih strokovnjakov, ki menijo, da se
kljub popularizaciji psihoterapije v zadnjih dveh desetletjih v Sloveniji ohranja
nerazpoznavnost psihoterapije. (Kotnik 2011, 6). Tega nismo dodatno raziskovali,
vendar bi bilo vredno preveriti v nadaljnjem raziskovanju.

c. Faze glede na vsebine relacijske zakonske terapije ob neplodnosti
Glede na vsebine in teme, s katerimi je par z diagnozo neplodnosti prišel na zakonsko
terapijo (Tabela 75), ugotavljamo, da so ob prvem terapevtskem srečanju (T1) klienti
sami izpostavili aktualen problem, s katerim prihajajo na terapijo, in s tem povezana
pričakovanja od terapije, pri čemer vsi pari (N = 9) prinašajo zaskrbljenost za partnerja
in njun partnerski odnos. Večina parov (N = 8) je prišla zaradi simptomov depresij,
izgube kontrole, dilem, vezanih na njihovo pozicijo v svetu, skrbi zaradi spremembe
in/ali izgube odnosa do prijateljev, ki so noseči. Sedem parov (N = 7) je kot razlog
navedlo zakonski konflikt. Šest parov (N = 6) je navedlo občutke osamljenosti,
nerazumljenosti, krivice in socialne izolacije, pet parov (N = 5) simptome anksioznosti
in nemoči nad situacijo, štirje pari (N = 4) pa dilemo ostati skupaj ali iti narazen, dilemo
odklonilnega odnosa do partnerja, zavračanje partnerja in odtujenost med njima. Prav
tako kot vzrok navajajo občutke obupa in nemoči zaradi izgube nosečnosti, neuspešnih
postopkov OBMP, pomoč pri odločitvah povedati ali ne povedati, komu povedati;
pomoč pri odločitvah, vezanih na zdravljenje in OBMP. Te ugotovitve lahko
povezujemo z raziskavo Johanssona in Berga (2005, 58), v kateri izkušnjo neplodnosti
povezujeta z življenjsko žalostjo (life grief), v kateri je vsebovan opis nenehnega
podoživljanja neprostovoljnega življenja brez otroka in nezmožnosti zanositve, ki
vključuje obup, žalost, bolečino in praznino. V dimenzijah, kjer partnerja naslavljata
zaskrbljenost nad partnerskim odnosom, ki močno vključuje tudi izgubo partnerske
intime, lahko to navezujemo na ugotovitve raziskave Petersona idr. (2012, 243), v kateri
napotijo strokovne delavce, ki nudijo psihološko spremljanje ob neplodnosti, da
upoštevajo pomembnost dela s tematiko vpliva neplodnosti na spolno življenje para in
na razlike v doživljanju med spoloma ter probleme, vezane na vključitev darovanih
spolnih celic.
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Ugotavljamo, da se je dinamika neplodnosti v terapevtskem prostoru izrazila v treh
fazah, ki smo jih poimenovali začetna, vmesna in zaključna faza dinamike
neplodnosti, v vsaki smo z induktivnim pristopom ugotavljali kategorije in kode. V
začetni fazi se partnerja odločata za zdravljenje in postopke OBMP ter raziskujeta
področje in možnosti, alternativne oblike zdravljenja in alternativne oblike diagnostike
in zdravljenje ter prve postopke OMBP. Pri vmesni fazi smo dobili kategorije zanositev
po naravni poti, ponovljeni postopki OBMP z različnimi izidi in izgube nosečnosti. V
zaključni fazi smo dobili kategorije opustitev zdravljenja in odločitev za življenje brez
otrok. Zaradi majhnega vzorca parov naše raziskave lahko to vidimo kot omejitev pri
razkrivanju tudi drugih vsebin, vezanih na notranjo dinamiko neplodnosti. Raziskave
nekaterih drugih avtorjev, ki so bile izvedene na večji populaciji in so bile realizirane v
daljšem časovnem obdobju v sodelovanju univerze in klinik za reproduktivno medicino,
poimenujejo več faz, značilnih za neplodnost (Diamond idr. 1999; Shapiro 2010).
Prav tako smo v zvezi s procesom relacijske zakonske terapije pri obravnavi
neplodnosti opazili različne faze procesa, vezane na dinamiko znotraj terapije, ki so se
izrazile v treh fazah. Pri vseh klientih opažamo ciklično ponavljanje posameznih
elementov v različnih fazah (npr. čustveno procesiranje žalosti, jeze, sramu, krivde). V
začetni fazi se izražata stiska v partnerskem odnosu (ki se kaže v 'slabši' prilagojenosti
med partnerjema, obtoževanju, sramotenju) in preplavljenost s čutenji, veliko žalostjo,
ki jo povezujemo z neizžalovanimi izgubami neplodnosti. V drugi fazi se izražajo večja
povezanost med partnerjema (v izkazovanju pripravljenosti deliti z drugim svoja
razmišljanja, čutenje, misli, potrebe in sprejemanju partnerjevih razmišljanj, čutenj,
potreb), prepoznavanje virov moči ter večje prepoznavanje in naslavljanje čutenj in
naravnanosti po čustvenem procesiranju, povezovanju občutkov s telesom. V tretji fazi
pa je prihajalo do poglobljenega razumevanja intrapsihičnega, intrapersonalnega in
sistemskega, prav tako do odpuščanja sebi in partnerju, do uvidov o novih možnostih, ki
jih izgube neplodnosti prinašajo (Tabela 78). Tudi v literaturi zasledimo več faz, ki so
jih raziskovalci opazili pri delu s pari ob neplodnosti, pri čemer še posebej izpostavljajo,
da se faze znotraj terapije med seboj močno prepletajo, meje niso jasne, prav tako
izpostavljajo obrnjeno zaporedje faz, ki ni nujno linearno in vselej enako (Fife, Weeks,
Gambrescia 2008, 316–323; Glass 2003, 101). Prav tako velja poudariti, da je neplodni
par obremenjen z dvojim: z dinamiko partnerskega odnosa in z dinamiko neplodnosti.
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Pri dinamiki neplodnosti smo odkrili komponente, ki so vsebinsko vezane na fazo
neplodnosti, ki so jih prepoznali tudi drugi avtorji (Adrienne 2011; Covington in Burns
2006, Peterson 2012, Shapiro 2006).

10.3.5

Intervencije in strategije v relacijski zakonski terapiji

neplodnih parov

Prav znanje iz poznavanja notranje dinamike para in motenj prilagojenosti znotraj
partnerskega

odnosa

lahko

vodijo

do

statistično

pomembnih

izboljšav

v

psihoterapevtskih strategijah pri delu z neplodnim parom. Psihološke intervencije, ki so
osredotočene na spremembe v slogu življenja, lahko izboljšajo zakonsko življenje
neplodnega para in s tem tudi njuno kakovost življenja. Med intervencami in
strategijami pri delu s parom smo opredelili specifične značilnosti zakonske terapije
(Tabela 79), ki so se izrazile v treh kategorijah: viri moči v alianci para (spodbujanje
osredotočenosti na cilje zakonske terapije; empatični odziv do deljene izkušnje in
ohranjanje pozornosti na obeh partnerjih s preverjanjem; validacija izkušnje;
sprejemanje in raziskovanje izkušnje vsakega partnerja, tudi odporov…), spodbujanje
novih relacij z namenom redukcije negativnih ciklov (prepoznavanje cikličnosti
obdobij kriz in blaginje ob zdravljenju neplodnosti; prepoznavanje stresa neplodnosti in
naravnanost; psihoeduakcija o izpostavljenosti ob hormonskih terapijah; podpora
depresivnemu/anksioznemu partnerju in psihoedukacija o vplivu depresije/anksioznosti
na probleme v partnerskem odnosu) in preokvirjanje vzorcev v novi izkušnji
(preverjanje intrapersonalnih vlog med partnerjema (kdo je negovalec, kdo negovan);
delo z družinskim drevesom in validacija izkušnje skozi sistemsko perspektivo;
spodbujanje v aktivnosti, ki sta jih počela, preden sta podredila življenje neplodnosti).
Te kategorije lahko primerjamo z napotitvami drugih terapevtskih praks pri obravnavi
neplodnega para iz strateške usmeritve v rešitev naravnane terapije, ki uporablja pri delu
z neplodnimi klienti strategijo t. i. »vprašanj« o strategijah obvladovanja, kadar se klient
sooča s težkimi, bolečimi situacijami. Predstavlja možna vprašanja, ki jih terapevt
zastavi klientu v smeri povpraševanja, kako se je soočal in katere strategije
obvladovanja je uporabil v težkih situacijah. S tem terapevt opogumlja in spodbuja
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klienta pri zdravem obvladovanju težkih situacij in zmanjševanju stresa (Applegarth
2006, 135–136). Prav tako lahko to povežemo z napotitvami Holzeja idr. (2002, 105–
126), ki so razvili na rešitev osredotočen podporni program za neplodne pare, ki je
osredotočen na povečanje klientove sposobnosti za obvladovanje neprostovoljnega
življenja brez otrok kot prehodne življenjske krize s ciljem povečati zadovoljstvo v
življenju, ki ni vezan na nosečnost. Na podlagi poročil klientov, vključenih v njihov
program, so ugotavljali pomemben upad psiholoških in somatskih simptomov, ki so se
pokazali že po sedmih srečanjih. To lahko povezujemo z ugotovitvami našega
raziskovanja, ki je potrdilo statistično pomembne spremembe v oceni stresa neplodnosti
in prilagojenosti parov, ki so se izrazili po 12 in po 24 zaporednih terapevtskih
obravnavah po relacijskem družinskem pristopu.

a. Terapevtski prostor – prostor zaupanja
Glede na rezultate, iz katerih ugotavljamo interes po vključitvi v terapevtsko obravnavo,
temu morda lahko pripišemo tudi problem razkrivanja v terapevtskem prostoru. Znotraj
terapevtskega prostora se namreč srečamo na zelo pristen, oseben in ranljiv način. To
vključuje čustveno opismenjevanje in zavedanje, od obeh partnerjev pa se pričakuje
zavezanost k aktivnemu vključevanju in raziskovanju tega medosebnega prostora.
Partnerja se spodbujata, da se razkrivata, govorita o svojih čutenjih, razmišljanjih,
dvomih, o svojih preteklih izkušnjah ter da se začneta pogovarjati o njunih pogosto
neimenovanih stiskah. Pri tem se je izkazalo tudi, da je terapevtski prostor lahko mesto
duhovne rasti, kar lahko povežemo z ugotovitvami Roudsari in Allan (2011, 158), ki
ugotavljata, da ženske neplodnost doživljajo kot izkušnjo, skozi katero duhovno rastejo.
Pri tem so izpostavile, da pri urah svetovanja pričakujejo, da bo svetovalec odprt za
pogovor o temah, povezanih z razmišljanji o duhovni dimenziji njihove izkušnje (158).

b. Dober terapevtski odnos
Kot pozitivni dejavnik pri postavljanju terapevtskega odnosa terapevtka najpogosteje
navaja dober terapevtski odnos oz. dobro terapevtsko delovno alianso, ki jo
prepoznava kot odgovor na nekaj vprašanj, vezanih na značilnosti relacijske zakonske
terapije ob neplodnosti. Dober terapevtski delovni odnos je zaznan tudi kot orodje za
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dostop do partnerjev, kadar se v terapiji med partnerjema rešuje konfliktna situacija, pri
delu ob žalovanju za izgubami neplodnosti in ob obravnavi drugih stisk, vezanih na
izkušnjo neplodnosti, pri razkrivanju APK, PI in nanj vezanih čutenj (žalost, jeza, sram,
gnus), kot temeljno vzdušje znotraj terapevtskega prostora, ki pripomore k
razbremenitvi klienta (Tabela 80). Terapevtska delovna aliansa se je izkazala za
temeljno komponento terapevtskega procesa in zelo pomembno področje v
psihoterapevtskem procesu mnogih drugih raziskav. Po Lampert in Barley (2002) je
terapevtski odnos v 30 odstotkih napovedovalec uspeha v terapiji (Cvetek 2009, 182).
Klient (par) in terapevt skupaj raziskujeta probleme ter pri tem oblikujeta zaupen in
konstruktiven odnos, terapevtsko delovno alianso, ki je ključni dejavnik uspešne
terapije. To potrjuje več raziskav, med drugim Bordin (1979, 252–253), ki označuje
terapevtsko delovno alianso terapevtov in klientov kot eno od ključnih, če ne celo
ključno za proces terapevtske spremembe. To sovpada s spoznanji raziskave o
značilnostih psihoterapevtskega procesa pri predelavi nezvestobe v partnerskem odnosu
(Kozina 2013, 172), kjer terapevti terapevtsko delovno alianso razumejo kot temelj
terapije in kot orodje za intervencije in predelavo, kreiranja vzdušja ob nezvestobi. Tudi
Horvath (2000) izpostavi, da je prav terapevtski odnos najboljši napovedovalec uspeha
terapije (Cvetek 2009, 182). Wampold (2001) navaja pomembnost odnosne drže v
terapiji, saj terapevtski odnos devetkrat močnejše vpliva na izboljšanje klientov kot pa
specifični mehanizmi akcije, značilni za formalne postopke terapije (Wampold 2001).

c. Terapevtova prisotnost
Ena od ključnih kategorij procesa zakonske terapije ob neplodnosti je terapevtova
prisotnost, ki sta jo terapevtka in klienti prepoznali kot ključen moment zakonske
terapije. Terapevtova prisotnost je tista, ki zagotavlja varen odnos. Izkazala se je kot
ključen element v vseh fazah terapevtske obravnave para, tudi takrat, kadar so klienti v
času med dvema terapijami klicali za nasvet ali se na terapevtko obrnili po e-pošti. Tudi
druge raziskave potrjujejo ključen pomen terapevtove prisotnosti ob spremljanju parov
ob neplodnosti (Harris in Daniluk 2010; Harris 2011). Terapevtova prisotnost se izraža
v najtežjih trenutkih, pri katerih zagotavlja prisotnost brez naravnanosti, da bi pomagal,
svetoval ali kakorkoli drugače skušal vplivati na stanje, v katerem je klient. To klientu
pomeni, da mu je dovoljeno, da je točno na tisti točki svoje žalosti, jeze, razočaranja in
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da se je lahko v polnosti zaveda, da mu je še ni treba izpustiti, kakorkoli vrednotiti,
iskati pomene, umestiti v sistem odnosov, vrednot. To, da si samo zraven, je pozicija
»holdinga«, o katerem pišejo mnogi avtorji, ki se s tem srečujejo v svoji
psihoterapevtski praksi. Ta pozicija prisotnosti terapevta ob klientih partnerja tudi uči,
kako biti zraven v situaciji, na katero nimamo vpliva, na njen razplet ali na to, da bi se
naredilo še več in kaj več, kot je že bilo narejeno. Ob tej prisotnosti sta se tudi partnerja
učila o svojem odnosu, kako biti poleg partnerja ob vseh težkih čutenjih, brez projekcij
in zdržati ob vsem razočaranju, jezi, žalosti, nemoči, brezupu, brezizhodnosti, ki so se
pogosto pojavljali kot spremljevalec dinamike terapij, vezanih na teme neplodnosti.

d. Delo s čutenji
Pri procesu zakonske terapije je bilo zaznati preplavljenost s čustvi žalosti, sramu,
jeze, gnusa, pri čemer sta partnerja drugače regulirala čutenja. Ženske so se
umikale v žalost, kazale so znake depresije, izoliranosti, moški so se umikali v delo
in iskali poti iz odnosa. Relacijski zakonski terapevt mora zato ustvariti varno okolje in
zagotoviti, da klienti v terapevtskem prostoru ob njem lahko izkusijo odnos, ki je
primerno uglašen z njihovim doživljanjem in potrebami, v njem pa nato raziskujejo
afektivna stanja. Tudi Greenberg (2015, 207) v svojih raziskavah govori o občutkih, ki
se pojavijo v terapiji in spremembi, ki se v terapevtskem procesu lahko najbolje izrazi s
tem, ko terapevt nagovarja izkrivljene občutke sramu, strahu, žalosti zaradi zapuščenosti
in opolnomoči jezo, žalost ob žalovanju in sočutje do sebe, do drugega, do situacije.
V procesu se je izkazalo, da je vloga terapevta tudi v čustvenem opismenjevanju
klientov, kar sovpada z ugotovitvijo raziskave Cvetek (2013), ki vlogo relacijskega
družinskega terapevta vidi tudi v povezovanju čustvene izraznosti in njeni aplikaciji na
intrapsihično, intrerpersonalno in sistemsko raven pri delu s čutenji. Terapevt tako vodi
klienta skozi labirint čutenj, skozi katerega se na novo odkriva tudi terapevt.
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10.3.6

Terapevt, terapevtska drža, znanje in poznavanje okolja,

vezanega na neplodnost

Terapevtka ugotavlja, da je pri vseh parih morala biti seznanjena z določenimi protokoli
zdravljenja, kar je pomagalo pri predelavi tematike, saj je klientom tako ni bilo treba
poučevati o protokolih in o tem, kaj prestajajo, pač pa se je razumelo, da je seznanjena z
tematiko in se lahko pogovarjajo o njihovem intrapsihičnem doživljanju situacij in
razreševanju tovrstnih stisk. Tudi napotitve nacionalne zbornice za psihološko
spremljanje ob neplodnosti (1995) predlagajo strokovno usmeritev in teme, ki jih mora
svetovalni delavec oz. zakonski in družinski terapevt pri svojem delu poznati. Terapevt
je strokovnjak za mentalno zdravje in hkrati poučen iz specialnih vsebin, vezanih na
zdravljenje in psihologijo ob neplodnosti (Covington idr. 2006, 560).
Terapevtka in klienti so si enotni, da je terapevtka odigrala pomembno vlogo pri
spodbujanju odkrivanja klientovih moči in šibkosti. Pri tem je bilo ključno, da smo
obravnavali prepoznavanje kontrole: kdaj se partnerjema zdi, da imata kontrolo in kdaj
ne, kako si medsebojno lahko pomagata. Pomembno pri tem je bilo enakovredno
vključevanje obeh partnerjev, pri čemer sta si lahko pomagala na področjih, kjer je eden
izrazil šibkost, drugi pa ne. Prav tako smo raziskovali področje, kaj bi jima pomagalo,
da bi bolj strukturirala problem in tako dobila kontrolo nad situacijo (Tabela 79 in
Tabela 80). Ena od glavnih značilnosti neplodnosti, o kateri pišejo drugi avtorji, je tudi
ta, da se izgubi nazor, ker je preveč sprememb, ki so konstantne, izid pa ni znan.
Izkazalo se je, da je temeljna vloga terapevta v tem procesu, da par spremlja, usmerja in
mu pomaga načrtovati aktivnosti okoli neplodnosti. To značilnost je prepoznala tudi
Shapiro (2010), ki vidi kot eno od značilnosti procesa neplodnosti, da par izgubi
občutek za čas, za sebe, za finance, saj se vse aktivnosti vrtijo okoli načrtovanja in
realizacije aktivnosti, vezanih na zdravljenje. Tudi Daniluk (1991, 317–320) vidi pomen
v aktivni vključitvi terapevta, ki v procesu pomaga uravnavati in predvsem spodbuditi
(opolnomočiti) oba partnerja, da si spet povrneta kontrolo nad svojim življenjem.
Terapevtski odnos je sestavljen iz številnih različnih elementov, kot so na primer
empatija, odzivnost, ustvarjanje varnega okolja in podobno, medtem ko je aliansa način
konceptualizacije tega, kar je bilo doseženo z ustrezno uporabo teh elementov (Kreš
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2016, 44). Terapevt torej ne zgradi alianse, temveč terapevtsko delo izvaja tako, da
oblikuje alianso s klientom (Horvath idr. 2011, 56).

a. Naslavljanje in raziskovanje izgub neplodnosti
Ob neplodnosti govorimo o žalosti in žalovanju ob izgubi tistega, česar nikoli nismo
imeli, pa bi morali imeti. Zakonski terapevt lahko ob izgubah in žalovanju v zelo
neposredni obliki prevzame pobudo, da s svojim razumevanjem, zanimanjem za
raziskovanje vsebin, pristnostjo, sočutjem spremlja partnerja ob novih vlogah, ki jih
bosta partnerja sprejela in živela. Terapevtka in klienti so kot dober proces, ki je
spodbujal spremembe v terapiji, prepoznali delo z izgubami neplodnosti, kar se močno
povezuje tudi s kategorijo terapevtove seznanjenosti s problematiko in strokovnosti. Pri
tem velja izpostaviti vse kategorije žalovanja, ki smo jim skupaj poiskali imena,
kontekst, pomen, čustveno vrednost in smo jim tako omogočili, da s poimenovanjem
postanejo nekaj živega, razumljenega, čustveno obarvanega, umeščenega. Tako je lahko
neoprijemljiva izguba neplodnosti postala del živega in stvarnega, od česar sta se
partnerja lahko v procesu poslovila oz. dopustila, da to obstaja. Tudi Harris (2011)
umešča delo z izgubami neplodnosti, vidnimi in nevidnimi, kot sestavni del terapevtske
obravnave neplodnih parov in neplodnosti.
Ugotovitev, vezanih na značilnosti terapevtskega procesa pri zakonski terapiji parov, ki
pridejo na obravnavo zaradi problemov neplodnosti, ne moremo generalizirati, vendar
jih lahko postavimo ob bok drugim programom psihološkega spremljanja ob
neplodnosti, predvsem pa je pomen v spremembah, ki zadevajo predvsem socialno
življenje, o katerem so poročali klienti, udeleženi v terapevtski proces.
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11. SKLEP

V doktorski disertaciji smo raziskovali področje psihološke pomoči neplodnim parom z
relacijsko zakonsko terapijo kot obliko psihološke pomoči pri predelavi stisk
neplodnosti, vezanih na partnerski odnos in področja, ki obsegajo psiho-socialna
področja problemov plodnosti in so vezana na stres zaradi neplodnosti. V ta namen smo
poskušali odgovoriti na raziskovalna vprašanja, ki smo jih preverjali v treh delih
raziskovanja: v prvem delu smo na splošni skupini 77 parov z diagnozo neplodnosti
preverjali izraženost stresa zaradi neplodnosti in izraženost prilagojenosti v partnerskem
odnosu; v drugem delu smo s statistično analizo preverjali proces in spremembe v
dimenzijah problemov plodnosti in prilagojenosti para v procesu relacijske zakonske
terapije na skupini 17 parov, v tretjem delu raziskave smo ugotavljali značilnosti
procesa relacijske zakonske terapije ob neplodnosti z vidika zakonskega in družinskega
terapevta.
Glede na prvi del raziskave in v zvezi s prvim raziskovalnim vprašanjem: »Kakšna
je raven ocene stresa zaradi neplodnosti na vzorcu slovenskih posameznikov,
posameznic in parov z diagnozo neplodnosti«, lahko na temelju ugotovitev
kvantitativnega dela raziskave na našem vzorcu izpeljemo naslednji ugotovitvi:
1. Slovenske posameznice, posamezniki in pari z diagnozo neplodnosti v veliki
večini doživljajo povišan do visok oz. kroničen stres zaradi neplodnosti, vezan
na psiho-socialna področja.
2. Tako moški kot ženske doživljajo visok do povišan stres zaradi neplodnosti, pri
čemer pri globalni oceni izraženosti stresa zaradi neplodnosti med spoloma ni
statistično pomembne razlike. Razlika se je med spoloma izrazila v dimenzijah
stres zaradi neplodnosti vezan na spolnost, stres zaradi neplodnosti vezan na
socialno življenje in stres zaradi neplodnosti vezan na potrebo po starševstvu, pri
katerih moški izražajo večji visok do povišan stres.
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V zvezi z drugim raziskovalnim vprašanjem »Kakšna je raven prilagojenosti med
partnerjema v partnerskem odnosu na vzorcu slovenskih posameznikov, posameznic
in parov z diagnozo neplodnosti«, lahko na temelju ugotovitev kvantitativnega dela
raziskave na našem vzorcu izpeljemo naslednji ugotovitvi:
1. Slovenski pari z diagnozo neplodnosti v veliki večini izražajo 'boljšo'
prilagojenost v partnerskem odnosu in s tem kakovosten partnerski odnos.
2. Tako moški kot ženske izražajo 'boljšo' prilagojenost v partnerskem odnosu,
med spoloma ni statistično pomembnih razlik.
Po drugem delu raziskave v zvezi s prvim raziskovalnim vprašanjem »Ali se
zakonska terapija po relacijskem družinskem modelu povezuje s spremembami na
različnih ravneh stresa, vezanega na probleme v plodnosti parov z diagnozo neplodnosti
(socialni stres zaradi neplodnosti, stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost, stres
zaradi neplodnosti, vezan na potrebo po starševstvu, stres zaradi neplodnosti, vezan na
zavračanje življenja brez otrok, stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerski odnos,
splošni stres zaradi neplodnosti)«, lahko na temelju ugotovitev kvantitativnega dela
raziskave na našem vzorcu izpeljemo naslednje ugotovitve:
1. Neplodni pari ob vstopu na terapijo poročajo o visokem do povišanjem stresu
zaradi neplodnosti.
2. Zakonska terapija po relacijskem družinskem modelu se statistično pomembno
povezuje s pozitivnimi spremembami, ki so se zgodila v terapevtskem procesu
zakonske terapije para z diagnozo neplodnosti na področjih, ki vključujejo
socialni stres zaradi neplodnosti, stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost,
stres zaradi neplodnosti, vezan na potrebo po starševstvu, stres zaradi
neplodnosti, vezan na zavračanje življenja brez otrok, stres zaradi neplodnosti,
vezan na partnerski odnos, splošni stres zaradi neplodnosti.
3. Čas trajanja terapevtskega procesa je pomemben, saj so se statistično pomembne
spremembe v dimenzijah stresa zaradi neplodnosti izrazile različno, s čimer se je
učinkovitost relacijske zakonske terapije ob neplodnosti potrdila že po prvem
trimesečju, v nekaterih dimenzijah pa je do statistično pomembne spremembe
prišlo šele po dveh zaporednih ciklih, kar procesno gledano predvideva daljšo
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terapevtsko obravnavo, da se lahko izrazi sprememba. V dimenziji globalni
stres zaradi neplodnosti (FPIGl), ki vključuje vse pozneje omenjene dimenzije
problemov plodnosti, je do statistično pomembne razlike prišlo med prvim in
drugim, prvim in tretjim in drugim in tretjim merjenjem. V dimenziji stres zaradi
neplodnosti, vezan na partnerski odnos (FPIRel), je do statistično pomembne
razlike prišlo med prvim in drugim ter prvim in tretjim merjenjem, medtem ko
med drugim in tretjim merjenjem do statistično pomembne razlike ni prišlo. V
dimenziji stres zaradi neplodnosti, vezan na socialno življenje (FPISoc), je do
statistično pomembne razlike prišlo med prvim in drugim in med prvim in
tretjim merjenjem, medtem ko med drugim in tretjim merjenjem do statistično
pomembne razlike ni prišlo. V dimenziji stres zaradi neplodnosti, vezan na
spolnost (FPISex), je do statistično pomembne razlike prišlo med prvim in
drugim merjenjem ter med prvim in tretjim merjenjem, medtem ko med drugim
in tretjim merjenjem do statistično pomembne razlike ni prišlo. V dimenziji stres
zaradi neplodnosti, vezan na zavračanje življenja brez otrok (FPIRoChFL), je
do statistično pomembne razlike prišlo med prvim in tretjim merjenjem ter med
drugim in tretjim merjenjem, medtem ko med prvim in drugim merjenjem do
statistično pomembne razlike ni prišlo. V dimenziji stres zaradi neplodnosti,
vezan na potrebo po starševstvu (FPINoP), je do statistično pomembne razlike
prišlo med prvim in drugim ter med prvim in tretjim merjenjem, medtem ko med
drugim in tretjim merjenjem do statistično pomembne razlike ni prišlo. Pri vseh
statistično pomembnih razlikah gre za stopnjo pomembnosti na ravni .05. V
kontrolni skupini, ki v terapevtski proces relacijske zakonske terapije ni bila
vključena, do statistično pomembnih razlik v dimenzijah stresa zaradi
neplodnosti med tremi merjenji ni prišlo.

V zvezi z drugim raziskovalnim vprašanjem »Ali se zakonska terapija po relacijskem
družinskem modelu povezuje s spremembami na različnih ravneh prilagojenosti v
partnerskem odnosu parov z diagnozo neplodnosti (zadovoljstvo, kohezivnost, konsenz,
čustvena izraznost, splošna prilagojenost para)« lahko na temelju ugotovitev
kvantitativnega dela raziskave na našem vzorcu izpeljemo naslednje ugotovitve, vezane
na cilje raziskovanja:
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1. Zakonska terapija po relacijskem družinskem modelu se statistično pomembno
povezuje s pozitivnimi spremembami, ki so se zgodila v terapevtskem procesu
zakonske terapije parov z diagnozo neplodnosti na področjih, ki vključujejo
dimenzije prilagojenosti para (zadovoljstvo, kohezivnost, konsenz, čustvena
izraznost, splošna prilagojenost para).
2. Prilagojenost v partnerskem odnosu je med neplodnimi pari visoka, kar kaže na
kvaliteto partnerskega odnosa; med skupinama ob prvem začetku terapevtskega
procesa ni bilo statistično pomembne razlike v prilagojenosti para.
3. Komunikacijo v partnerskem odnosu smo vrednotili na kvalitativni ravni, pri
čemer ugotavljamo, da je pri komunikaciji v procesu prišlo do sprememb, da so
se pari naučili predvsem poslušati, komunicirati svoje potrebe in stiske.
4. Spremembe so se v zadovoljstvu v partnerskem odnosu pokazale že po prvem
zaključenem trimesečnem ciklu, do statistično pomembne razlike med
meritvami pa je prišlo po prvem in po drugem zaključenem terapevtskem ciklu.
Po zaključenem terapevtskem procesu večji odstotek parov poroča o
zadovoljstvu v partnerskem odnosu.
5. Trajanje terapevtske obravnave se je izkazalo za pomemben dejavnik procesa
relacijske zakonske terapije ob neplodnosti, saj so se statistično pomembne
spremembe v dimenzijah prilagojenosti para izrazile različno hitro, nekatere po
enem, nekatere šele po drugem ponovljenem ciklu. Učinkovitost relacijske
zakonske terapije v dimenzijah prilagojenosti para ob neplodnosti lahko
potrdimo že po prvem terapevtskem ciklu oz. dvanajstih terapevtskih srečanjih.
6. Med cilji raziskovanja smo si zastavili tudi, da raziščemo dinamiko procesa
relacijske zakonske terapije, ki smo jo spremljali s statistično pomembnimi
spremembami v dimenzijah prilagojenosti para ob ponovljenih meritvah. Pri tem
smo ugotovili, da je pri skupini udeležencev, ki so bili udeleženi v procesu
relacijske zakonske terapije ob neplodnosti, do statistično pomembne razlike
prišlo v splošni dimenziji oz. globalni prilagojenosti para (DASGl), ki se je
izrazila med prvim in tretjim merjenjem ter med drugim in tretjim merjenjem,
medtem ko med prvim in drugim merjenjem do statistično pomembne razlike ni
prišlo; pri tem v kontrolni skupini ni prišlo do statistično pomembnih razlik med
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ponovljenimi meritvami v nobeni od dimenzij prilagojenosti v partnerskem
odnosu. V dimenziji konsenz v partnerskem odnosu (DASCon) je do
statistično pomembnih razlik prišlo med prvim in tretjim, in med drugim in
tretjim merjenjem, medtem ko med prvim in drugim ni prišlo do statistično
pomembnih razlik. V dimenziji zadovoljstvo v partnerskem odnosu (DASSat)
je do statistično pomembnih razlik znotraj skupine prišlo med prvim in drugim
merjenjem ter prvim in tretjim merjenjem, medtem ko med drugim in tretjim
merjenjem ni prišlo do statistično pomembne razlike. V dimenziji kohezija v
partnerskem odnosu (DASCoh) je do statistično pomembnih razlik znotraj
skupine prišlo med prvim in tretjim merjenjem, medtem ko med prvim in
drugim ter drugim in tretjim merjenjem ni prišlo do statistično pomembnih
razlik. V dimenziji čustvena izraznost (DASAE) je do statistično pomembne
razlike prišlo med prvim in tretjim merjenjem, medtem ko med prvim in drugim
ter med drugim in tretjim merjenjem ni prišlo do statistično pomembne razlike.
Pri tem rezultati v kontrolni skupini ob ponovljenih meritvah kažejo, da med
meritvami ni prišlo do statistično pomembnih razlik.

V zvezi s tretjim delom raziskave in raziskovalnim vprašanjem »Kakšne so glavne
značilnosti terapevtskega procesa relacijske zakonske terapije neplodnih parov« lahko
na temelju ugotovitev kvalitativnega raziskovanja na našem vzorcu izpeljemo naslednje
ugotovitve, vezane na cilje raziskovanja:
1. K procesu štejemo tudi pogoje, da se terapevtska obravnava sploh lahko zgodi, pri
čemer smo ugotovili, da je zainteresiranih za vključitev v terapevtski proces v
slovenskem prostoru malo, kar lahko povezujemo z različnimi dejavniki, kot je
nepoznavanje področja dela ali pozitivnih izkušenj terapevtske obravnave. Hkrati
ugotavljamo, da pari, ki so bili zainteresirani za vključitev v terapijo, niso prišli na
terapijo kot zakonci v krizi, pač pa zaradi visokega stresa neplodnosti, ki negativno
vpliva na njihov vsakdan. Vsi so visoko motivirani in odločeni za terapijo.
2. Pri relacijski zakonski terapiji parov, ki na terapijo pridejo zaradi problema
neplodnosti, terapevt uporablja intervencije, ki izhajajo iz modalitete relacijske
zakonske terapije (delo s temeljnim afektom, čustveno procesiranje, raziskovanje in
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povezovanje preteklih in sedanjih izkušenj, sistemsko razumevanje intrapsihilnega
in intrapersonalnega okvira in iskanje virov moči, s katerimi se lažje obvladujejo
izzivi neplodnosti). Zaradi specifičnosti obravnavane problematike neplodnosti, ki
je tudi povod, da par pride na terapevtsko obravnavo, se uporabljajo strategije, ki so
namenjene povezovanju med partnerjema ter naravnane na kratkoročne rešitve,
načrtovanje urnika, da bi se predelale in razvile strategije za obvladovanje stresa
zaradi neplodnosti.
3. Za terapevtski proces so značilni: preplavljenost klientov z različnimi občutki, kot
so strah, sram, krivda, nemoč. Terapevtski proces vsebuje pozitivne dejavnike, ki
pomagajo v procesu in se odražajo v dobri terapevtski aliansi in motiviranosti
klientov (vsebujejo elemente: zaupanje v terapevta, znanje in strokovnost terapevta,
doslednost v izpeljavi programa, varnost in zaupnost), ter dejavnike, ki zavirajo
proces, t. i. negativne dejavnike, ki so slaba regulacija čutenj, socialna izoliranost,
ujetost in nemoč.
4. Pri obravnavi neplodnosti smo v procesu terapevtske obravnave zaznali tri faze
(začetno, vmesno, zaključevanje), ki so vsebinsko odvisne od tega, v katerem delu
soočanja z izgubami neplodnosti je par, pri čemer smo se osredotočili na
spreminjanje klientovega doživljanja neplodnosti med terapevtsko obravnavo. Pri
tem smo uporabljali različne načine pristopa k razreševanju težav s stresom zaradi
neplodnosti, pri čemer smo delali na področjih kontrole in občutka moči nad
življenjem, izražanja čutenj, prepoznavanja in postavljanja razmejitev (v socialnih
odnosih, do bolezni, do pričakovanj), čustvenega opismenjevanja, projekcij v
aplikaciji na intrapsihično, intrapersonalno in sistemsko raven doživljanja ob
izkušnji neplodnosti. S temi intervencijami smo prispevali k možnim spremembam,
ki so se izrazile na za kliente pomembnih področjih, vezanih na odnose s
pomembnimi drugimi, odločitve v zvezi z nadaljevanjem in smerjo zdravljenja ali
odločitvijo za odmor.
Izviren prispevek doktorske disertacije k razvoju področja relacijske zakonske in
družinske terapije je v tem, da s pomočjo raziskovanja sprememb, ki se zgodijo v
terapevtskem procesu v eksperimentalni skupini parov z diagnozo neplodnosti na
področjih, ki zadevajo stres zaradi neplodnosti in prilagojenost v partnerskem odnosu,
lažje razumemo dinamiko predelave tovrstnih težav pri delu s klienti, ki na obravnavo
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pridejo s problematiko neplodnosti. Prispeva k stroki (zakonskim in družinskim
terapevtom, psihoterapevtom, psihologom, socialnim delavcem), ki se v okviru
psihološkega spremljanja in pomoči parom srečujejo z vsebinami neprostovoljnega
življenja brez otrok in stiskami neplodnosti, saj na tem področju ni usmeritev, ki bi
svetovale strokovnim delavcem, predvsem psihoterapevtom, kako postopati ob
razreševanju težav, ki se v partnerskem odnosu pojavijo z neplodnostjo, in na katere
vidike moramo biti še posebej pozorni v procesu zakonske terapije parov ob
neplodnosti. Napotitve, teoretski pregled in rezultati raziskave so lahko tudi pomoč pri
oblikovanju terapevtskih programov za pare, ki se soočajo z neplodnostjo, prav tako
raziskovalcem za nadaljnje raziskovanje področja.

OMEJITVE IN PREDLOGI ZA NADALJNJE DELO
Uvodoma ugotavljamo, da naša raziskava obravnava občutljivo temo. Neplodni
posamezniki in pari svojo neplodnost skrivajo, o njej ne želijo niti intimno, niti zasebno,
niti javno razpravljati. Tako lahko udeleženec raziskave zavestno ali nezavedno podaja
družbeno sprejemljivejše odgovore, neusklajene z njegovim objektivnim stanjem.
V prvem delu raziskave je bila pomanjkljivost in omejitev majhen raziskovalni vzorec.
To nam preprečuje, da bi ugotovitve posplošili na celotno slovensko populacijo v
reproduktivnem obdobju in da bi odražale dejansko stanje v Sloveniji. Skladno s tem
predlagamo, da se v prihodnosti ponovi raziskava na reprezentativnem vzorcu.
Prav tako bi večji vzorec parov z diagnozo neplodnosti omogočil, da znotraj splošne
skupine enakovredno obravnavamo udeležence glede na izhodiščni problem (na primer
primerna/sekundarna neplodnosti, ima/nima izgube nosečnosti, pojasnjena/idiopatska
neplodnost idr.). Za nadaljnje raziskovanje zato predlagamo, da se v izhodišču
specializira problematika in se glede na to primerjajo skupine in iščejo morebitne
povezave.
V prvem delu tudi manjka kontrolna skupina, ki bi lahko bila vzorec parov, ki še nimajo
otrok, ali vzorec parov, ki otroke že imajo in so do njih prišli s pomočjo OBMP. Zato
predlagamo, da se za nadaljnje raziskovanje primerjajo tudi te skupine. Glede na
pridobivanje vzorca, ki je potekalo v kliniki, smo zajeli vzorec, ki že ima diagnozo in se
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zdravi. Zanimivo bi bilo raziskati vzorec, ki ima probleme v plodnosti, vendar se ne
odloči za postopke OBMP. Takšnih raziskav je tudi v svetovnem merilu malo, zato je
področje primerno za raziskovanje.
Raziskovanje je potekalo na UKC Ljubljana. Glede na število klinik, ki s ukvarjajo z
neplodnostjo v Sloveniji, priporočamo, da bi raziskava potekala v sodelovanju vseh treh
klinik (Ljubljana, Postojna in Maribor). Tako bi dobili reprezentativen vzorec,
aplikativen na celotno populacijo.
Prav tako je omejitev predstavljala izvedba raziskave, saj je raziskovalka kot zunanja
raziskovalka imela omejen dostop do hitre realizacije pri izvajanju ankete. Zbiranje
podatkov je bilo zelo zamudno in finančno zahtevno. Skladno s tem predlagamo, da se
raziskava odvije znotraj ustrezne ustanove in se s tem omogoči hitro, ažurno in
dosledno zbiranje gradiva. Pri tem velja opozoriti na možnost drugačne statistike
rezultatov poročanja o stresu problemov plodnosti, saj pretekle raziskave kažejo, da so
vprašalniki, izpolnjeni znotraj zdravstvenih ustanov, poročali o znatno višjem stresu kot
tisti, ki so bili izpolnjeni v drugem okolju.
Tudi v drugem delu je bila naša največja pomanjkljivost majhen raziskovalni vzorec.
Parov, ki so se bili pripravljeni zavezati k udeležbi v raziskavi, je bilo resnično številčno
malo, zato smo upoštevali vse prijavljene, seveda ob upoštevanju kriterijev za vključitev
v raziskovalni vzorec. Tu se ponovno pokaže vpliv občutljivosti teme. Veliko ljudi se
spraševalcu ne želi razkriti, lahko pa zanika težave tudi sebi ali pa ni v stiku s svojimi
primarnimi občutji. Tako lahko udeleženec raziskave zavestno ali nezavedno podaja
napačne ali pa družbeno sprejemljivejše odgovore.
V tretjem delu raziskave, kjer so analizirana gradiva terapevtke, ki je izvajala zakonsko
terapijo s pari z diagnozo neplodnosti, je ponovno pomanjkljivost velikost vzorca, saj je
bil premajhen, da bi bilo mogoče spoznanja generalizirati. Ker je področje raziskovanja
parov z diagnozo neplodnosti z vidika relacijskega družinskega terapevta zelo
specifično, specializirano pa se s to problematiko ukvarja samo raziskovalka disertacije,
je bilo nemogoče v raziskovanje povabiti še druge relacijske družinske terapevte. Zato
za nadaljnje raziskovanje predlagamo številčnejši vzorec relacijskih družinskih
terapevtov, ki bi se odzvali na povabilo in bi izpolnjevali vključitveni pogoj, da v svoji
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psihoterapevtski praksi obravnavajo kliente, ki so kot vzrok prihoda v terapevtsko
obravnavo navedli težave s plodnostjo in neprostovoljnim življenjem brez otrok.
Distribucija celotnega vzorca splošne skupine je pokazala, da je kar 50,6 odstotka
anketirancev univerzitetno izobraženih, pri čemer so moški in ženske zastopani skoraj v
enakem odstotku, kar lahko kaže na pomanjkljivost vzorca v stopnji motiviranosti
sodelovanja v raziskavi. Prav tako bi se v raziskovanje lahko vključili tudi psihologi in
drugi strokovni delavci, ki kontinuirano obravnavajo področje psihološkega spremljanja
posameznikov in parov ob težavah s plodnostjo. Tako bi lahko v nadaljnjem
raziskovanju primerjali načine in specifiko procesa drugačnih pristopov in intervencij.
Druga pomanjkljivost pri raziskovanju značilnosti terapevtskega procesa je nevpletenost
drugih, zunanjih sodelavcev, na primer supervizorja, mentorja, intravizijskih srečanj,
morda fokusne skupine, klientov, s katerimi bi lahko skupaj timsko preučevali fenomen
značilnosti terapevtskega procesa pri delu s problemi plodnosti. Tako bi namreč lažje
razumeli in raziskali kompleksnost in dinamiko značilnosti terapevtskega odnosa. Z
analizo odgovorov v terapevtskem gradivo smo resda pridobili pomembne informacije o
obravnavi problemov plodnosti v okviru relacijske zakonske terapije, vendar bi bile
ugotovitve objektivnejše, če bi bili vključeni tudi vidiki drugih strokovnjakov in
klientov, katerih pogledi bi se v doživljanju terapevtskega procesa najverjetneje med
seboj razlikovali.
Za nadaljnje raziskovanje bi predlagali še bolj poglobljene raziskave na področju
terapevtskega dela z neplodnimi pari, saj v terapevtskem izobraževanju za zdaj nimamo
izoblikovanih nobenih smernic, po katerih bi se terapevti ravnali ob teh specifičnih
težavah.
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12. POVZETEK

Psihološka pomoč neplodnim parom v procesu relacijske zakonske in družinske terapije
O neplodnem paru govorimo takrat, ko po letu nezaščitenih rednih spolnih odnosov s
pogostostjo dva- do trikrat tedensko in ob predpostavki, da si ženska želi otroka, ne
pride do zanositve (AIA 2003). Vsako leto je v Sloveniji 1000 novih parov, ki se jim
pripiše diagnoza neplodnosti, pri čemer bo 15 odstotkov prebivalstva v rodnem obdobju
pri ginekologu iskalo nasvet zaradi neplodnosti (Vlaisavljević 2006, 34–35). Po
podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO 2014) je na svetu 10 odstotkov
neplodnih parov, za Slovenijo pa točen podatek ni znan, vendar stroka ocenjuje, da so
podatki primerljivi z evropskimi, tako da ima težave s plodnostjo 13 odstotkov parov, to
je vsak sedmi par (Bevc 2006, 51). Medicina vzroke za neplodnost vselej išče pri obeh
partnerjih, pri čemer se sočasno upošteva pravilo, da se enostavne in neinvazivne
preiskave opravljajo pri obeh partnerjih hkrati (Vlaisavljević 2006, 34). Pri 90 odstotkih
neplodnosti je vzrok znan fiziološki problem, ki se diagnosticira in zdravi, 10 odstotkov
neplodnosti pa ostaja nepojasnjenih (Van den Akker 2012, 122). Glede na to, pri kom je
najden vzrok neplodnosti, je to v 30 odstotkih pri ženskah, v 30 odstotkih pri moških, v
30 odstotkih je vzrok pri obeh partnerjih, v 10 odstotkih pa vzroka ni mogoče pojasniti
(Thies in Travers 2009, 67). Zaradi narave trajanja neplodnosti in nejasnosti izida
psihologi prepoznavajo neplodnost kot kroničen stres, ki je prisoten v življenju
posameznika ves čas trajanja neplodnosti (Adrienne 2011). Za oba partnerja je
prestajanje neplodnosti čustveno zahtevno in stresno obdobje, ki ga sprva doživita kot
šok, s časom pa kot zelo intenzivno in kontinuirano bio-psiho-socio-spiritualno
življenjsko krizo, njene posledice pa občutita še dolgo po končanem zdravljenju, in to
ne glede na izid, ali sta postala starša ali ne (Shapiro 1982, 387). Te stiske se pojavljajo
zaradi različnih dejavnikov ob vsakodnevnih aktivnostih, ki spremljajo bodisi
medicinsko spremljanje in obravnave (diagnostika, zdravljenje in OBMP) ali socialne
mreže odnosov (s partnerjem, prijatelji, širšo družino, pomembnimi drugimi, v službi)
ter zajemajo bio-psiho-socio-spiritualna področja neplodnega para. Nezanemarljivo je,
da velika izpostavljenost tako psihičnim kot fizičnim obremenitvam ob neplodnosti
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pogosto negativno vpliva na doživljanje v partnerskem odnosu in na kakovost življenja
para (Meyers in Kezur 1999, 10). V tujini je psihološko spremljanje para ob zdravljenju
neplodnosti ustaljena praksa, v Sloveniji pa ne, saj stroka največji poudarek daje
diagnostiki in zdravljenju, psihološki vidik pa ostaja v ozadju. Pravočasna psihološka
pomoč staršem v perinatalnem obdobju je potrebna, saj ima dober kratkoročni in
dolgoročni vpliv (Globevnik Velikonja 2009, 48). Globevnik Velikonja ugotavlja, da bi
ob hospitalni dejavnosti morala biti zagotovljena tudi ambulantna psihološka dejavnost,
ki je sedaj zdravstvena zavarovalnica žal ne priznava (48). Relacijska družinska terapija
je v zadnjih skoraj dveh desetletjih v Sloveniji postala pomemben model
psihoterapevtske obravnave posameznikov, parov in družin. Številne raziskave
potrjujejo uspešnost relacijskega družinskega pristopa, še posebej pri predelavi izzivov
na ravni sistema družine, in pozitivne spremembe v dimenzijah odnosov, ki prvotno
izvirajo iz posameznika, odražajo pa se tudi v partnerskem odnosu, družinskih odnosih
in drugih družbenih odnosih (Cvetek 2013; Dular 2012; Kozina 2013; Kreš 2016;
Poljak Lukek 2013; Rahne Mandel 2015; Repič 2007; Stepišnik Perdih 2016 idr.).
Z raziskovanjem smo želeli ugotoviti vlogo zakonske terapije po modelu RDT pri
obravnavi stresa zaradi neplodnosti in kakovosti partnerskega odnosa. Empirični del
obsega tri dele raziskovanja: dve ravni kvantitativne in eno raven kvalitativne raziskave.
Vzorec smo pridobili na Kliničnem oddelku za reprodukcijo Ginekološke klinike
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. V prvem delu raziskave je sodelovalo
N = 154 oseb oz. N = 77 parov z diagnozo neplodnosti, pri čemer se je N = 34 oseb oz.
N = 17 parov vključilo v drugi del raziskave (od tega N = 18 oseb oz. N = 9 parov v
eksperimentalno skupino in N = 16 oseb oz. N = 8 parov v kontrolno skupino).
Udeleženci so rešili socio-demografski vprašalnik, vprašalnik zgodovine neplodnosti,
vprašalnik Popis problemov plodnosti (FPI) (Newton idr. 1999) in Lestvico
prilagojenosti para (DAS) (Spanier 1976). Na prvi ravni kvantitativnega raziskovanja
smo preverili stanje na splošni populaciji: oceno stresa zaradi neplodnosti in oceno
prilagojenosti para oz. kakovosti partnerskega odnosa. Zanimalo nas je, ali med
spoloma obstaja statistično pomembna razlika pri oceni stresa in oceni prilagojenosti
para. Na drugi ravni kvantitativnega raziskovanja smo analizirali terapevtski proces in
spremembe pri dimenzijah DAS in FPI pri parih, vključenih v zakonsko terapijo po
metodi RDT. Zanimalo nas je, ali in kdaj pri terapevtski obravnavi pride do statistično
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pomembnih sprememb pri dimenzijah prilagojenosti para DAS in stresa neplodnosti
FPI. V tretji del raziskave so bili vključeni pari eksperimentalne skupine in terapevtka,
specialistka relacijske zakonske in družinske terapije. Ugotavljali smo značilnosti
terapevtskega procesa relacijske zakonske terapije pri delu s pari z diagnozo
neplodnosti, ki je vključeval analizo gradiv (avdio posnetkov terapij, dnevnika
terapevtke, supervizijskih zapisov, gradiva, ki so ga v terapijo prinesli klienti, pisma,
transkripti). Analiza gradiva je bila opravljena s pomočjo utemeljene teorije in analize
vsebine.
Rezultati prvega dela raziskave so pokazali, da je ocena stresa zaradi neplodnosti na
slovenskem vzorcu parov z diagnozo neplodnosti v 76,6 odstotka na ravni »visok do
povišan« stres. Pri tem je povišan stres izrazilo 33,8 odstotka udeležencev
(28,6 odstotka žensk in 39,0 odstotka moških); »visok oz. kroničen« stres je izrazilo
42,9 odstotka udeležencev (41,6 odstotka žensk in 44,2 odstotka moških). Rezultati
kažejo, da med moškimi in ženskami obstaja statistično pomembna razlika v nekaterih
dimenzijah stresa zaradi neplodnosti FPI: stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost
(Sig = 0,002, p < 0,01), stres zaradi neplodnosti, vezan na socialno življenje
(Sig = 0,028, p < 0,05), in stres zaradi neplodnosti, vezan na potrebo po starševstvu
(Sig = 0,021, p < 0,05). Statistično pomembna razlika med moškimi in ženskami pa ni
bila zaznana v dimenzijah: stres, vezan na partnerski odnos (Sig = 0,439, p > 0,05), stres
vezan na zavračanje življenja brez otrok (Sig = 0,121, p > 0,05), in globalni stres zaradi
neplodnosti (Sig = 0,77, p > 0,05). Rezultat testiranja povezanosti ocene stresa zaradi
neplodnosti in spola je pokazal, da spol ni povezan z oceno stresa zaradi neplodnosti in
da statistično pomembna razlika med spoloma glede na oceno stresa zaradi neplodnosti
ne obstaja (hi-kvadrat = 3,36, Sig = 0,058, p > 0,05).
Izsledki rezultatov, vezanih na oceno prilagojenosti v partnerskem odnosu, kažejo, da
neplodni pari v 81,8 odstotka poročajo o »boljši« prilagojenosti v partnerskem odnosu
(83,1 odstotka žensk in 80,5 odstotka moških), kar jih uvršča v kategorijo parov, ki
»niso v stiski«, vezani na doživljanje partnerske zveze. Rezultati so pokazali, da med
moškimi in ženskami v dimenzijah prilagojenosti v partnerskem odnosu pride do
statistično pomembne razlike v dimenziji čustvena izraznost (Sig = 0,003, p < 0,01),
medtem ko pri dimenzijah kohezija, konsenz, zadovoljstvo in splošna prilagojenost v
partnerskem odnosu ni prišlo do statistično pomembne razlike med spoloma (p > 0,05).
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Rezultati testiranja povezanosti med oceno prilagojenosti v partnerskem odnosu in
spolom so pokazali, da spol ni povezan z oceno prilagojenosti v partnerskem odnosu in
da

statistično

pomembna

razlika

med

spoloma

ne

obstaja

(hi-kvadrat = 0,175, Sig. = 0,676, p > 0,05).
Z vidika psihološkega spremljanja in pomoči neplodnim parom v procesu RDT rezultati
drugega dela raziskave kažejo pozitivne učinke terapije v zvezi z regulacijo stresa in
višjo kakovostjo partnerskega odnosa. Rezultati opisnih statistik eksperimentalne in
kontrolne skupine kažejo, da je ob prvem merjenju raven globalnega stresa zaradi
neplodnosti pri obeh skupinah »povišana« do »visoka«, partnerji pa poročajo o »boljši«
prilagojenosti v partnerskem odnosu. Ob ponovljenih merjenjih pri kontrolni skupini
raven stresa ostaja bodisi enaka ali pa se poviša, pri eksperimentalni skupini pa se z
vsakim merjenjem zmanjšuje, stopnja prilagojenosti oz. kakovosti partnerskega odnosa
pa se zviša. Po dveh zaporednih terapevtskih ciklih RDT izraža 94,4 odstotka
eksperimentalne skupine udeležencev »boljšo« prilagojenost v partnerskem odnosu.
Z vidika trajanja terapevtske obravnave je v eksperimentalni skupini prišlo do
statistično pomembne razlike na stopnji 5-odstotnega tveganja v vseh dimenzijah FPI in
nekaterih dimenzijah DAS. Ta se izrazi med prvim in drugim merjenjem oz. v prvem
terapevtskem ciklu – po 12. terapevtskem srečanju v dimenzijah: globalni stres zaradi
neplodnosti (Sig = 0,000), stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost (Sig = 0,004),
stres zaradi neplodnosti, vezan na socialno življenje (Sig = 0,028), stres zaradi
neplodnosti, vezan na partnerski odnos (Sig = 0,013), stres zaradi neplodnosti, vezan na
potrebo po starševstvu (Sig = 0,001), zadovoljstvo v partnerskem odnosu (Sig = 0,004);
med prvim in tretjim merjenjem oz. po dveh terapevtskih ciklih – po 24. terapevtskem
srečanju v dimenzijah: globalni stres zaradi neplodnosti (Sig = 0,000), stres zaradi
neplodnosti, vezan na spolnost (Sig = 0,000), stres zaradi neplodnosti, vezan na socialno
življenje (Sig = 0,008), stres zaradi neplodnosti, vezan na partnerski odnos
(Sig = 0,001), stres zaradi neplodnosti, vezan na zavračanje življenja brez otrok
(Sig = 0,005), stres zaradi neplodnosti, vezan na potrebo po starševstvu (Sig = 0,000),
čustvena izraznost v partnerskem odnosu (Sig = 0,003), kohezija v partnerskem odnosu
(Sig = 0,037), zadovoljstvo v partnerskem odnosu (Sig = 0,014), konsenz v partnerskem
odnosu (Sig = 0,047), globalna ocena prilagojenosti v partnerskem odnosu
(Sig = 0,000); med drugim in tretjim merjenjem med 12. in 24. terapevtskim srečanjem
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oz. po dveh terapevtskih ciklih v dimenzijah: globalni stres zaradi neplodnosti
(Sig = 0,021), stres zaradi neplodnosti, vezan na zavračanje življenja brez otrok
(Sig = 0,009), konsenz v partnerskem odnosu (Sig = 0,004), globalna ocena
prilagojenosti v partnerskem odnosu (Sig = 0,010).
Prav tako rezultati analize kažejo, da med eksperimentalno in kontrolno skupino obstaja
statistično pomembna razlika, o kateri lahko govorimo z 1- do 5-odstotno gotovostjo ob
drugem ponovljenem merjenju v dimenzijah: stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost
(Sig = 0,04), stres zaradi neplodnosti, vezan na socialno življenje (Sig = 0,005), stres
zaradi neplodnosti, vezan na partnerstvo (Sig = 0,003), in na globalni ravni
prilagojenosti v partnerskem odnosu (Sig = 0,029); ter ob tretjem ponovljenem merjenju
v dimenzijah: stres zaradi neplodnosti, vezan na spolnost (Sig = 0,003), stres zaradi
neplodnosti, vezan na socialno življenje (Sig = 0,002), stres zaradi neplodnosti, vezan
na partnerstvo (Sig = 0,000), stres zaradi neplodnosti, vezan na zavračanje življenja brez
otrok (Sig = 0,013), in globalni stres zaradi neplodnosti (Sig = 0,003), konsenz v
partnerskem odnosu (Sig = 0,002), zadovoljstvo v partnerskem odnosu (Sig = 0,036) in
globalna raven prilagojenosti v partnerskem odnosu (Sig = 0,002).
Iz rezultatov lahko razumemo, da se je s terapevtskim procesom že po prvem ciklu
oziroma dvanajstih terapevtskih srečanjih zgodila pomembna sprememba v smeri
izboljšanja – obvladovanja stresa, ki je takšna ostala do konca terapevtske obravnave.
Prav tako rezultati kažejo, da se je stanje na področju prilagojenosti v partnerskem
odnosu v skupini klientov, ki so obiskovali zakonsko terapijo, bistveno izboljšalo v
primerjavi s kontrolno skupino, ki terapevtske obravnave ni bila deležna.
Pri tem se je pokazalo, da je za statistično pomembne spremembe v dimenzijah stresa
zaradi neplodnosti in prilagojenosti para potreben različen čas trajanja terapevtske
obravnave. Iz dobljenih rezultatov ugotavljamo, da je terapevtska obravnava pozitivno
vplivala na zmanjšanje stresa zaradi neplodnosti na globalni ravni in vseh
poddimenzijah FPI in dvigu kakovosti partnerskega odnosa na globalni ravni, iz česar
lahko ugotovimo, da RDT lahko umestimo med terapevtske metode, ki so primerne za
psihološko pomoč in spremljanje neplodnih parov.
Kljub statistično pomembnim razlikam, ki so se izrazile tako med skupinama kakor
znotraj eksperimentalne skupine, je še vedno relativno visok odstotek parov (38 %), ki
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doživljajo visoko do povišano raven stresa zaradi neplodnosti, iz česar lahko morda
sklepamo, da vključenost v terapevtsko obravnavo pomaga regulirati in predelovati stres
zaradi neplodnosti, ne učinkuje pa tako, da bi se v tako kratkem času in ob kontinuiteti
stresorjev ter izpostavljenosti zdravljenju in postopkom OBMP raven stresa na celotnem
vzorcu skupine zmanjšala na oceno normalen do nizek stres zaradi neplodnosti.
Rezultati tretjega dela raziskave kažejo, da lahko pri delu s pari z diagnozo neplodnosti
okarakteriziramo značilnosti terapevtskega procesa:
– odločitvi za iskanje psihološke pomoči botrujejo zaskrbljenost za partnerja,
vprašanja, vezana na partnerski odnos, simptomi depresije, simptomi
anksioznosti, izguba kontrole, dileme, vezane na njihovo pozicijo v svetu, odnos
do prijateljev, ki so noseči, zakonski konflikt, občutki osamljenosti,
nerazumljenosti, krivice in socialne izolacije, odklonilni odnos do partnerja
(zavračanje partnerja, ostati skupaj ali iti narazen, odtujenost med partnerjema),
občutki nemoči in obupa zaradi izgube nosečnosti, iskanje pomoči pri odločitvah
povedati ali ne povedati, komu povedati in pomoč pri odločitvah, vezanih na
zdravljenje in OBMP;
– preplavljenost klientov z različnimi čutenji (strah, sram, krivda, nemoč);
– pozitivni dejavniki (dobra terapevtska aliansa, motiviranost, odpiranje prostora
za razmišljanje in raziskovanje problematike, večje samozavedanje);
– negativni dejavniki (slabša čustvena regulacija, ujetost in nemoč, socialna
izolacija, odpor, obtoževanje);
– tri faze procesa ob diagnozi neplodnosti, ki so vsebinsko odvisne od tega, v
katerem delu soočanja z neplodnostjo je par: začetna (odločitev za zdravljenje in
OBMP, pri čemer gre lahko za etično moralne zadržke, strah, nestrinjanje med
partnerjema; raziskovanje področja in možnosti, alternativne oblike diagnostike
in zdravljenja, prvi uspešni ali neuspešni postopki OBMP); vmesna faza
(zanositev po naravni poti, ponovljeni OBMP z različnimi razpleti, izgube
nosečnosti); zaključna (opustitev zdravljenja, odločitev za življenje brez otroka,
odločitev za posvojitev otroka);
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– faze obravnave para v terapiji RDT ob neplodnosti: začetna (preplavljenost s
čutenji, katastrofalna pričakovanja, iskanje krivca, obtoževanja), vmesna
(naslavljanje in delo s čutenji, naravnanost k povezovanju v partnerskem
odnosu, uvid in delo s projekcijami in projekcijsko identifikacijo) in zaključna
(poglobljeno razumevanje in krepitev partnerskega odnosa, opolnomočenje pri
iskanju rešitev, razmejitev, načrtovanju, regulaciji stresa),
– spreminjanje klientovega doživljanja neplodnosti med terapevtsko obravnavo;
– različni načini pristopa k razreševanju težav s stresom zaradi neplodnosti
(povrniti si kontrolo, občutek moči, izražanje čutenj, prepoznavanje in
postavljanje razmejitev v socialnih odnosih, čustveno opismenjevanje, delo s
projekcijami v aplikaciji na intrapsihično, intrapersonalno in sistemsko raven).
Pri tem ugotavljamo, da psihološke intervencije, ki so osredotočene na spremembe v
slogu življenja, lahko izboljšajo zakonsko življenje neplodnega para in s tem tudi njuno
kakovost življenja. Med intervencijami in strategijami pri delu s parom smo opredelili
specifične značilnosti zakonske terapije, ki so se izrazile v treh kategorijah: viri moči v
alianci para (spodbujanje osredotočenosti na cilje zakonske terapije; empatični odziv do
deljene izkušnje in ohranjanje pozornosti na obeh partnerjih s preverjanjem; validacija
izkušnje; sprejemanje in raziskovanje izkušnje vsakega partnerja, tudi odporov …),
spodbujanje novih relacij z namenom redukcije negativnih ciklov (prepoznavanje
cikličnosti obdobij kriz in blaginje ob zdravljenju neplodnosti; prepoznavanje stresa
neplodnosti in naravnanost; psihoedukacija o izpostavljenosti ob hormonskih terapijah;
podpora

depresivnemu/anksioznemu

partnerju

in

psihoedukacija

o

vplivu

depresije/anksioznosti na probleme v partnerskem odnosu) in preokvirjanje vzorcev v
novi izkušnji (preverjanje intrapersonalnih vlog med partnerjema (kdo je negovalec, kdo
negovan); delo z družinskim drevesom in validacija izkušnje skozi sistemsko
perspektivo; spodbujanje v aktivnosti, ki sta jih počela, preden sta podredila življenje
neplodnosti). Te kategorije lahko primerjamo z napotitvami drugih terapevtskih praks
pri obravnavi neplodnega para iz strateške usmeritve v rešitev naravnane terapije, ki
uporablja pri delu z neplodnimi klienti strategijo t. i. »vprašanj« o strategijah
obvladovanja, kadar se klient sooča s težkimi, bolečimi situacijami. Predstavlja možna
vprašanja, ki jih terapevt zastavi klientu v smeri povpraševanja, kako se je soočal in
katere strategije obvladovanja je uporabil v težkih situacijah. S tem terapevt opogumlja
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in spodbuja klienta pri zdravem obvladovanju težkih situacij in zmanjševanju stresa
(Applegarth 2006, 135–136). Prav tako lahko to povežemo z napotitvami Holzeja idr.
(2002), ki so razvili na rešitev osredotočen podporni program za neplodne pare,
osredotočen na povečanje klientove sposobnosti za obvladovanje neprostovoljnega
življenja brez otrok kot prehodne življenjske krize s ciljem povečati zadovoljstvo v
življenju, ki ni vezano na nosečnost. Na podlagi poročil klientov, vključenih v njihov
program, so ugotavljali pomemben upad psiholoških in somatskih simptomov, ki so se
pokazali že po sedmih srečanjih. To lahko povezujemo z ugotovitvami našega
raziskovanja, ki je potrdilo statistično pomembne spremembe v oceni stresa neplodnosti
FPI in prilagojenosti parov DAS, ki so se izrazili po dvanajstih in po štiriindvajsetih
zaporednih terapevtskih obravnavah po relacijskem družinskem pristopu.
Iz rezultatov vseh treh delov raziskovanja ugotavljamo, da smo z uvidom v stanje ocene
stresa neplodnosti FPI in prilagojenosti v partnerskem odnosu DAS ob izzivih
neplodnosti osvetlili problematiko neplodnega para in njene kompleksnosti. Ugotovitve
iz raziskave so skladne z nekaterimi ugotovitvami preteklih raziskav in teoretičnimi
podlagami, hkrati pa prinašajo pomembna nova spoznanja o povezavah med terapevtsko
obravnavo po relacijskem družinskem pristopu in spremembami na področju stresa
zaradi neplodnosti in prilagojenosti v partnerskem odnosu pri delu s pari z diagnozo
neplodnosti in obravnavi problema neplodnosti znotraj zakonske terapije.
Kljub vsemu je izsledke celotne raziskave treba razumeti z upoštevanjem omejitev, ki
so med drugim povezane z nereprezentativnim vzorcem, načrtom raziskave in
občutljivo tematiko. Neplodni posamezniki in pari svojo neplodnost skrivajo, o njej ne
želijo niti intimno, niti zasebno, niti javno razpravljati. Tako lahko udeleženec raziskave
zavestno ali nezavedno podaja družbeno sprejemljivejše odgovore, neusklajene z
njegovim objektivnim stanjem. Glede na pridobivanje vzorca, ki je potekalo v UKC
Ljubljana, smo zajeli vzorec, ki že ima diagnozo in se zdravi. Zanimivo bi bilo raziskati
vzorec, ki ima probleme v plodnosti, vendar se ne odloči za postopke OBMP. Takšnih
raziskav je tudi v svetovnem merilu malo, zato je področje primerno za raziskovanje.
Prav tako bi večji vzorec omogočil, da znotraj splošne skupine enakovredno
obravnavamo udeležence glede na izhodiščni problem (na primer primerna/sekundarna
neplodnosti, ima/nima izgube nosečnosti, pojasnjena/idiopatska neplodnost idr.). Za
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nadaljnje raziskovanje zato predlagamo, da se v izhodišču specializira problematika ter
se glede na to primerjajo skupine in iščejo morebitne povezave.
Ker je področje raziskovanja parov z diagnozo neplodnosti z vidika relacijskega
družinskega terapevta zelo specifično, za nadaljnje raziskovanje predlagamo številčnejši
vzorec relacijskih družinskih terapevtov, ki v svoji psihoterapevtski praksi obravnavajo
kliente, ki so kot vzrok prihoda v terapevtsko obravnavo navedli težave s plodnostjo in
neprostovoljnim življenjem brez otrok.

Ključne besede: psihoterapija para, neplodnost, stres zaradi neplodnosti, prilagojenost
v partnerskem odnosu, relacijska zakonska in družinska terapija, psihoterapevtski
proces.

288

13. ABSTRACT

Psychological Assistance to Infertile Couples Undergoing Relational Marital and
Family Therapy
A couple is said to be infertile if no pregnancy occurs after a year of regular unprotected
sexual intercourses two to three times a week and presuming that the woman wishes to
have a child (AIA 2003). Every year, one thousand couples are diagnosed with
infertility in Slovenia, and 15% of population of fertile age seek counsel with a
gynaecologist in connection with infertility (Vlaisavljević 2006, 34–35). According to
the World Health Organization (WHO 2014) data, 10% of couples worldwide are
infertile. There are no accurate data for Slovenia, but professional estimate is that these
data are comparable to the European ones, which means that 13% of couples have
fertility-related problems, i.e., every seventh couple (Bevc 2006, 51). Medicine always
seeks causes of infertility in both partners, considering the rule that both partners must
undergo simple and non-invasive examinations simultaneously (Vlaisavljević 2006, 34).
The cause of 90% of infertility is a known physiological problem which is diagnosed
and

treated,

while

10%

of

infertility

cases

remain

unexplained

(Van den Akker 2012, 122). In 30% of the cases, the cause of infertility is found in
women, in 30% of the cases in men, and in 30% of the cases in both partners, while in
10% the cause of infertility cannot be explained (Thies and Travers 2009, 67). Because
of the nature of infertility duration and unclear outcome, psychologists recognize
infertility as chronic stress marking the lives of individuals throughout the duration of
infertility (Adrienne 2011). Suffering infertility is an emotionally demanding and
stressful time for both partners, which is first experienced as a shock and in time as a
highly intensive and continuous bio-psycho-socio-spiritual life crisis, and they feel its
consequences for a long time after the therapy is finished, whether they have become
parents or not (Shapiro 1982, 387). This distress appears as a result of various factors
appearing with everyday activities which accompany either medical monitoring and
treatment (diagnostics, therapy and ART) or social network of relationships (with
partner, friends, extended family, significant others, at work), and apply to bio-psycho-
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socio-spiritual areas of the infertile couple. It is not negligible that high exposure to
psychological and physical stress accompanying infertility has frequently adverse effect
on experiences in relationship between marital or cohabiting partners (hereinafter:
partners) and on the quality of a couple’s life (Meyers in Kezur 1999, 10).
Psychological monitoring of a couple during treatment of infertility is an established
practice abroad, but not in Slovenia where professionals place utmost emphasis on
diagnostics and treatment with psychological aspects remaining in the background.
Timely psychological assistance to parents in perinatal period is necessary because of
its short-term and long-term influence (Globevnik Velikonja 2009, 48). Globevnik
Velikonja finds that in addition to hospital activity also outpatients’ psychological
activity should be provided, but unfortunately it is currently not recognized by the
Health Insurance (48). Over the last two decades, family relational therapy has become
an important model of psychotherapeutic treatment of individuals, pairs and families in
Slovenia. Numerous research studies confirm the success of Relational Systems Model
for Family Therapy, particularly in processing challenges at the level of the family
system, confirming positive changes in dimensions of relations which originate initially
in individuals and also reflect in the relationship between partners, family relations and
other social relations (Cvetek 2013; Dular 2012; Kozina 2013; Kreš 2016; Poljak Lukek
2013; Rahne Mandel 2015; Repič 2007; Stepišnik Perdih 2016; etc.).
Our research was aimed at determining the role of marital therapy according to the
Relational Family Therapy model (hereinafter: RFT) in the treatment of infertilityrelated stress and quality of relationship between partners. The empiric part comprises
three parts of research: two levels of quantitative and one level of qualitative research.
The sample was obtained from the University Medical Centre, Division of Gynaecology
and Obstetrics Ljubljana, Department of Reproductive Medicine. The first part of
research involved participation of N = 154 persons or N = 77 couples diagnosed with
infertility, whereby N = 34 persons or N = 17 couples were included in the second part
of research (of which N = 18 persons or N = 9 couples were included in the
experimental group and N = 16 persons or N = 8 couples in the control group).
Participants

answered

a

socio-demographic

questionnaire,

Infertility

History

questionnaire, Fertility Problem Inventory (FPI) questionnaire (Newton et al., 1999) and
the Dyadic Adjustment Scale (DAS) (Spanier 1976). The situation in general population
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was checked at the first level of quantitative research: infertility-related stress
assessment and the assessment of dyadic adjustment or quality of relationship between
partners. We wanted to know whether there was any statistically significant genderspecific difference in the stress assessment and dyadic adjustment assessment. At the
second level of quantitative research, therapeutic process and changes in the DAS and
FPI dimensions were studied in couples included in marital therapy based on the RFT
method. We were interested whether and when in the course of therapeutic treatment
statistically significant changes occur in the dyadic adjustment (DAS) and infertilityrelated stress (FPI) dimensions of the couple. Included in the third part of research were
the experimental group couples and the therapist, specialist of marital and family
relational therapy. We were determining the characteristics of the therapeutic process of
marital relational therapy while working with infertility-diagnosed couples, which
included analysis of materials (audio recordings of therapies, therapist’s diary,
supervision records, and materials brought to the therapy by clients, letters, transcripts).
The analysis of materials was carried out by means of grounded theory and analysis of
contents.
The results of the first part of research showed that in 76.7% of the Slovenian sample of
infertility-diagnosed couples, the assessment of infertility-related stress was at the level
of ‘high to increased’ stress. Increased stress was expressed by 33.8% of participants
(28.6% of women and 39.0% of men); and 42.9% of participants (41.6% of women and
44.2% of men) expressed ‘high or chronic’ stress. The results show that there is a
statistically significant difference between men and women in some dimensions of
infertility-related stress (FPI): infertility-related stress associated with sexual concerns
(Sig = 0.002, p < 0.01), infertility-related stress associated with social life (Sig = 0.028,
p < 0.05), and infertility-related stress associated with a need for parenthood
(Sig = 0.021, p < 0.05). However, there is no statistically significant gender difference
in the dimensions: stress associated with relationship between partners (Sig = 0.439,
p > 0.05), stress associated with rejection of childfree lifestyle (Sig = 0.121, p > 0.05),
and global infertility-related stress (Sig = 0.77, p > 0.05). The results of testing the link
between infertility-related stress assessment and gender show that gender is not
associated with the infertility-related stress assessment and there is no statistically
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significant difference between genders regarding infertility-related stress assessment
(chi –square = 3.36, Sig = 0.058, p > 0.05).
The outcomes of scores related to the dyadic adjustment assessment show that 81.8% of
infertile couples report ‘better’ adjustment in dyadic relationship (83.1% women and
80.5% men), which classifies them in the category of couples who are ‘not in distress’
associated with how they experience relationship with their partners. Results show that
in the dimensions of dyadic adjustment in relationship there is a statistically significant
gender-specific difference in the dimension of affectional expression (Sig = 0.003,
p < 0.01), while there is no statistically significant gender-specific difference in the
dimensions of cohesion, consensus, satisfaction and general adjustment in relationship
(p > 0.05). The results of testing the relation between dyadic adjustment assessment and
gender show that gender is not associated with the dyadic adjustment assessment and
there is no statistically significant difference between genders (chi –square = 0.175,
Sig. = 0.676, p > 0.05).
From the viewpoint of psychological monitoring and assistance to infertile couples in
the RFT process, the outcomes of the second part of research show positive effects of
the therapy in connection with stress regulation and higher quality of relationship
between partners. The results of the described experimental and control group statistics
show that at the first measurement the level of infertility-related global stress in both
groups is ‘increased’ to ‘high’, and partners report ‘better’ adjustment in their
relationship. At repeated measurements in the control group, the level of stress remains
the same or increased, and in the experimental group it decreases with each
measurement while the degree of adjustment or quality of relationship increases. After
two consecutive cycles of RFT, 94.4% of experimental group participants expressed
‘better’ adjustment in relationship between partners.
From the point of view of therapy, statistically significant difference occurred in the
experimental group at the level of 5-percent risk in all dimensions of FPI and some
dimensions of DAS. This is expressed between the first and the second measurement, or
in the first therapy cycle – after the 12th therapy meeting, in the following dimensions:
global infertility-related stress (Sig = 0.000), infertility-related stress associated with
sexual concerns (Sig = 0.004), infertility-related stress associated with social life
(Sig = 0.028), infertility-related stress associated with relationship between partners
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(Sig = 0.013), infertility-related stress associated with a need for parenthood
(Sig = 0.001), satisfaction in relationship between partners (Sig = 0.004); between the
second and the third measurement or after two therapy cycles – after the 24th therapy
meeting, in the following dimensions: global infertility-related stress (Sig = 0.000),
infertility-related stress associated with sexual concerns (Sig = 0.000), infertility-related
stress associated with social life (Sig = 0.008), infertility-related stress associated with
relationship between partners (Sig = 0.001), infertility-related stress associated with
rejection of childfree lifestyle (Sig = 0.005), infertility-related stress associated with a
need for parenthood (Sig = 0,000), affectional expression in relationship between
partners (Sig = 0.003), cohesion in relationship between partners (Sig = 0.037),
satisfaction in relationship between partners (Sig = 0.014), consensus in relationship
between partners (Sig = 0.047), global dyadic adjustment assessment (Sig = 0.000);
between the second and third measurement, between the 12th and 24th therapy meeting
or after two therapy cycles, in the following dimensions: global infertility-related stress
(Sig = 0,021), infertility-related stress, associated with rejection of childfree lifestyle
(Sig = 0,009), consensus in relationship between partners (Sig = 0.004), global dyadic
adjustment assessment (Sig = 0.010).

The results of analysis also show that there is a statistically significant difference
between experimental group and control group that we can speak about with 1- to 5percent certainty at the second repeated measurement in the following dimensions:
infertility-related stress associated with sexual concerns (Sig = 0.04), infertility-related
stress, associated with social life (Sig = 0.005), infertility-related stress associated with
relationship (Sig = 0.003), and at the global level of dyadic adjustment (Sig = 0.029);
and at the third repeated measurement in the following dimensions: infertility-related
stress, associated with sexual concerns (Sig = 0.003), infertility-related stress associated
with social life (Sig = 0.002), infertility-related stress associated with relationship
(Sig = 0.000), infertility-related stress associated with rejection of childfree lifestyle
(Sig = 0.013), and global infertility-related stress (Sig = 0.003), consensus in
relationship between partners (Sig = 0.002), satisfaction in relationship between partners
(Sig = 0.036) and global level of dyadic adjustment (Sig = 0.002).

293

We can understand from the results that as early as after the first cycle in the course of
therapeutic process, i.e., after twelve therapy meetings, a significant change occurred in
the direction of improvement, i.e., coping with stress, which remained such until the end
of the therapeutic treatment. Likewise, the results show that in the group taking part in
marital therapy the state in the area of adjustment in relationship between partners
improved considerably compared to the control group which did not undergo
therapeutic treatment.
Here it became apparent that different lengths of therapeutic treatment are required to
achieve statistically significant changes in the dimensions of infertility-related stress
and dyadic adjustment. Based on the obtained results, we find that the therapeutic
treatment had positive effect on reducing infertility-related stress at the global level and
in all sub-dimensions of FPI, and on increasing the quality of relationship between
partners at the global level, which leads to a conclusion that RFT can be ranked among
other therapeutic methods which are suitable for psychological assistance to infertile
couples and their monitoring.
Despite statistically significant changes expressed between the two groups as well as
within the experimental group, the percentage of couples experiencing high to increased
infertility-related stress is still relatively high (38%), from which it may be perhaps
concluded that undergoing therapeutic treatment helps regulate and process infertilityrelated stress; however, but it is not working in a way allowing that in such short period
of time, with the continuity of stressors and exposure to treatment and ART, the level of
stress would be reduced to normal to low infertility-related stress in the entire sample of
the group.
The results of the third part of research show that in working with the infertilitydiagnosed couples the features of therapeutic process can be characterised as follows:
– The reasons for seeking psychological assistance are: concern for the partner,
issues related to the relationship between partners, symptoms of depression,
symptoms of anxiety, loss of control, dilemmas related to their position in the
world, relations with pregnant friends, marital conflict, emotions of loneliness,
lack of understanding, injustice and social isolation, negative attitude to partner
(rejection of partner, to stay together or to separate, alienation between partners),
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emotions of helplessness and despair because of pregnancy loss, seeking of help
with decisions whether to tell or not, who to tell, and help with decisions
concerning treatment and ART;
– The clients being flooded with various emotions (fear, shame, guilt,
helplessness);
– Positive factors (good therapeutic alliance, motivation, opening of space for
thinking and researching the issues, higher self-awareness);
– Negative factors (poorer emotion regulation, entrapment and helplessness, social
isolation, resistance, accusation);
– Three phases of the process following the infertility diagnosis which are
substantively dependent on the phase of coping with infertility in which the
couple currently is: initial phase (decision to undergo treatment and ART
whereby moral and ethical restraints may be involved, fear, disagreement
between partners, research of the field and available options, alternative forms of
diagnosing and treatment, first successful or unsuccessful ART procedures);
intermediate phase (natural conception, repeated ART procedure with various
outcomes, pregnancy losses); and final phase (cessation of treatment, decision to
live without a child, decision to adopt a child);
– Phases of RFT treatment of an infertility-diagnosed couple: initial phase (being
flooded with emotions, catastrophic expectations, looking for the guilty party,
accusations), intermediate phase (addressing and working with feelings,
disposition to bond in the relationship between partners, insight and working
with projections and projective identification) and final phase (in-depth
understanding and strengthening of the relationship between partners,
empowerment in searching for solutions, delineation, planning and stress
regulation),
– Changing of the client’s experiencing of infertility while undergoing therapeutic
treatment;
– Various approaches to resolving problems with infertility-related stress
(restoring control, sense of power, expression of feelings, recognition and setting
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of limits in social interactions, emotional literacy, working with projections in
the application at intrapsychic, intrapersonal and systems levels).
In this context it is found that psychological interventions focused on changes in
lifestyle can improve the marital life of an infertile couple and consequently also their
quality of life. Among interventions and strategies of working with a couple, we defined
specific characteristics of marital therapy which were expressed in three categories:
sources of power in the couple’s alliance (encouragement to staying focused on the
marital therapy objectives; responding with empathy to shared experience and
preserving attention on both partners by questioning; validation of experience;
accepting and examining the experience of each partner, including resistance etc.),
promoting new relations to reduce negative cycles (recognizing the cyclic nature of the
periods of crises and wellbeing during treatment of infertility; recognizing infertilityrelated stress and disposition; psychoeducation about exposure during hormone
therapies; support to a depressive/anxious partner and psychoeducation about the effect
of depression/anxiety on the problems in relationship between partners), and reframing
of patterns in the new experience (questioning of intrapersonal roles between partners
(who is nurtured and who the nurturer); working with family tress and validation of
experience through system perspective; encouraging the couple to activities they were
involved in before they subordinated their lives to infertility). These categories can be
compared to the findings of other therapeutic practices in the treatment of an infertile
couple from the strategy of solution-oriented therapy which uses, when working with
infertile clients, the strategy of so-called “questions” about the strategies of coping
when the client is faced with difficult and painful situations. It presents possible
questions that the client is asked by the therapist when inquirying how the client coped
with difficult situations and which coping strategies they used. This is how the therapist
encourages and inspires the client to cope with difficult situations and reduce stress
(Applegarth 2006, 135–136). Likewise, this can be correlated with the findings of Holze
et al. (2002) who developed a solution-focused support programme for infertile couples
focused on enhancing the client’s ability to control their involuntary childless life in
order to increase satisfaction in life that is not associated with pregnancy. Based on the
reports of clients participating in their programme, a significant drop in psychological
and somatic symptoms was determined, as shown already after seven meetings. This
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can be related to the findings of our research which confirmed statistically significant
changes in the infertility-related stress assessment (FPI) and dyadic adjustment (DAS)
which were demonstrated after twelve and after twenty-four consecutive therapeutic
treatments based on the family relational approach.
The results of all three parts of research show that by gaining the insight in the state of
infertility-related stress assessment (FPI) and dyadic adjustment (DAS) associated with
the challenges of infertility, we highlighted the issues concerning infertile couples and
the complexity of these issues. The research findings correspond to some of the findings
of prior research and theoretical bases while also bringing about new knowledge about
connections between therapeutic treatment based on the family relational approach and
changes in the area of infertility-related stress and dyadic adjustment when working
with couples diagnosed with infertility and dealing with infertility-related issues within
the scope of marital therapy.
Nevertheless, the outcomes of the entire research need to be understood with
considering the limitations which are connected inter alia with the representative
sample, research plan and sensitive topic. Infertile individuals and couples hide their
infertility, and they have no wish to discuss it either intimately, privately or publicly.
The research participants can therefore consciously or unconsciously give socially
acceptable answers which are not in agreement with their actual state. Regarding the
obtaining of sample which took place in the Ljubljana University Medical Centre, we
captured a sample which was already diagnosed and undergoing treatment. It would be
interesting to research a sample with fertility problems who do not decide to undergo
the ART procedures. There are very few cases of such research even on the world-wide
scale, and therefore this area is suitable for research. Likewise, a larger sample would
enable equal treatment of participants within the general group with respect to their
initial problem (for example, primary/secondary infertility, pregnancy loss or no
pregnancy loss, explained/idiopathic infertility etc.). For further research we therefore
propose to specialize the issues at the beginning, and then to compare groups and seek
correlations, if any, accordingly.
Since the area of researching infertility-diagnosed couples from the viewpoint of family
relational therapist is highly specific, we propose that further research should involve a
more numerous sample of psychotherapists practising family relational therapy that deal
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with clients who state problems with fertility and involuntary childless lifestyle as the
cause of their submittal to therapeutic treatment.

Keywords:

couple

psychotherapy,

infertility,

infertility-related

stress,

adjustment, relational marital and family therapy, psychotherapeutic process.

298

dyadic

14. REFERENCE

Abbey, Antonia, Frank M. Andrews in Jill L. Halman. 1991. Gender's role in responses
to infertility. Psychology of Women Quarterly 15, št. 2:295–316.
Abbey, Antonia, Frank M. Andrews in Jill L. Halman. 1992. Infertility and subjective
well-being: The mediating roles of self-esteem, internal control, and
interpersonal conflict. Journal of Marriage & Family 54, št. 2:408–417.
Abedinia, Nasrin, Fatemeh Ramezanzadeh in Ahmad Ali Noorbala. 2009. Effects of a
psychological intervention on quality of life in infertile couples. Journal of
Family & Reproductive Health, št. 3:97–93.
Adrienne, Helen. 2013. Mind-Body Unity. 2013. Domača stran. Http://mind-bodyunity.com/ (pridobljeno 3. marca 2013).
Adrienne, Helen. 2011. On fertile ground: Healing infertility. CreateSpace Independent
Publishing Platform.
AIA

-

American

Infertility

Association

AIA.

2011.

Domača

stran.

Http://americaninfertility.org (pridobljeno 2. marca 2011).
Ai, Amy Lee, Dunkle E. Ruth, Collin Peterson in Bolling Steven Fredric. 1998. The
role of private prayer in psychological recovery among midlife and aged patients
following cardiac surgery. Gerontologist 38, št. 5:591–601.
Andrews, M. Frank, Antonia Abbey in Jill L.Halman. 1992. Is fertility-problem stress
different? The dynamics of stress in fertile and infertile couples. Fertility and
Sterility 57, št. 6:1247–1253.
APA - American Psychiatric Association. 2013. Diagnostic and statistical manual of
mental

disorders,

(5th

ed.).

Washington,

DC.

Domača

stran.

Http://www.psych.org/practice/dsm/dsm5 / (pridobljeno 2. marca 2014).
Applegarth, Linda D. 2006. Individual counseling and psychotherapy. V: Linda
Hammer Burns in Sharon N. Covington, ur. Infertility counseling: A
comprehensive handbook for clinicians: 129–142. New York, NY US:
Parthenon Publishing Group.

299

Arnuš, Tina. 2012. Patološki narcizem in starševstvo. Socialna pedagogika 16, št.
4:373–389.
Aronson, D. Diane. 2000. Defining infertility. Public Health Reports 115, št. 1:6.
ASRM - American Society for Reproductive Medicine. 1996–2014. Domača stran.
Http://www.asrm.org/detail.aspx?id=2322 (pridobljeno 20. januarja 2014).
Bandura, Albert. 1982. Self-efficacy mechanism in human agency. American
Psychologist 37, 122–147. Navaja Asja Nina Kovačev, Individualna in
kolektivna identiteta ter njuno spreminjanje v osebnostnem razvoju posameznika
in v družbenih spremembah. Doktorska disertacija. Filozofska fakulteta
Univerze v Ljubljani, 1994.
Bandura, Albert. 1986. Social foundations of thought and action: A social cognitive
theory. Englewood Cliffs. NJ: Prentice Hall. Navaja Asja Nina Kovačev. Uvod v
osebnostni razvoj, 14. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo, 1997.
Barnes, Liberty Walther. 2014. Conceiving masculinity: Male infertility, Medicine, and
Identity. Temple University Press. UK.
Bartlik, Barbara, Karin Greene, Margaret Graf, Gaurav Sharma in Hugh Melnick. 1997.
Examining PTSD as a complication of infertility. Medscape Women's Health 2,
št. 2.
Bateman-Cass, Cinthia. The loss within a loss: Understanding the psychological
implications of assisted reproductive technologies for the treatment of infertility.
2000. The Sciences and Engineering 61, 1624. Navaja Kami L. Schwerdtfeger in
Karina M. Shreffler, Trauma of pregnancy loss and infertility for mothers and
involuntarily childless women in the contemporary United States. Journal Of
Loss & Trauma 14, št. 3:211–227.
Beaurepaire, Janet, Michael P. Jones, Paul Thiering, Douglas Saunders in Carol
Tennant. 1994. Psychosocial adjustment to infertility and its treatment: male and
female responses at different stages of IVF/ET treatment. Journal of
Psychosomatic Research 38, št. 3:229–240.
Belskym, Jay, in John Kelly. 1994. The Transition to Parenthood. NewYork: Dell.
Berzoff, Joan, Laura Melano Flanagan in Patricia Hertz. 2011. Inside out and outside
in: Psychodynamic clinical theory and psychopathology in contemporary
multicultural contexts (3rd ed.), 225–229. Lanham, MD US: Rowman &
Littlefield.

300

Bercko, Zvezdana. 2010. Družbeni vidiki neplodnosti. Magistrsko delo. Fakulteta za
družbene vede Univerze v Ljubljani.
Benagiano, Giuseppe, Sabina Carrara in Valentina Filippi. 2010. Sex and reproduction:
an evolving relationship. Human Reproduction Update 16, št. 1:96–107.
Bevc, Viktorija. 2006. Čustveno stanje neplodnih parov pred posvojitvijo otroka.
Socialno delo 45, št. 1/2:51–59.
Bitler, Marianne, in Lucie Schmidt. 2006. Health disparities and infertility: impacts of
state-level insurance mandates. Fertility and sterility 85, št. 4:858–865.
Bancroft John, in Cynthia Graham. 1996. Crisis intervention. V: Sidney Bloch, ur. An
introduction to the psychotherapies. New York, NY US: Oxford University
Press. Navaja Linda D. Applegarth, Individual counseling and psychotherapy,
2006. V: Linda Hammer Burns in Sharon N. Covington, ur. Infertility
counseling: A comprehensive handbook for clinicians, 136–137. New York, NY
US: Parthenon Publishing Group.
Bloom Bernard L. 1992. Planned Short-Term Psychotherapy: A Clinical Handbook.
Boston: Allyn & Bacon, 66. Navaja Sharon N. Covington, in Linda Hammer
Burns, Infertility Counseling: A Comprehensive Handbook for Clinicians, 134–
138. Cambridge University Press.
Brajša, Pavao. 1982. Človek, spolnost, zakon: psihodinamika odnosov, seksualnosti in
zakona. Ljubljana: Delavska enotnost.
Bratina, Polona. 2008. Od Velike Boginje Matere do Device Marije: kontinuiteta ter
transformacija ritualov plodnosti in svetih krajev. Diplomsko delo. Koper:
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper.
Booth, Alan, David R. Johnson, Ann Branaman in Alan Sica. 1995. Belief and
behavior: Does religion matter in today's marriage? Journal of Marriage &
Family 57, št. 3:661–671.
Bordin, Edward S. 1979. The generalizability of the psychoanalytic concept of the
working alliance. Psychotherapy 16, 252–260.
Borko, Elko, Radovan Breznik in Veljko Vlaisavljević. 2011. Začetki programa
zunajtelesne oploditve in prenosa zarodka (IVF-ET) v Sloveniji. Zdravniški
vestnik 80, št. I:9–19.

301

Born, Staci Leigh, in Jennifer J. Preston. 2015. The Fertility Problem Inventory and
infertility-related stress: A case study. Raziskovalno delo, št. 413. State College
Follow & Saybrook University.
Bürger, Martina, Nataša Tul in Vislava Globevnik Velikonja. 1995. Osebnostne
lastnosti parov z zmanjšano plodnostjo. Psihološka obzorja 4, št. 4: 5–18.
Campo-Engelstein, L. 2010. The infertility treadmill: Feminist ethics, personal choice,
and the use of reproductive technologies. American Journal Of Bioetics 10, št.
11:32–34.
Chandra, Anjani, Gladys M. Martinez, William D. Mosher, Joyce C. Abma in Jo Jones.
2005. Fertility, family planning, and reproductive health of U.S. women: data
from the 2002 National survey of family growth. Vital & Health Statistics Series
23, št. 25:1–160.
Chodorow, Nancy J. 2000. Reflections on the reproduction of mothering-twenty years
later. Studies in Gender & Sexuality 1, št. 4:337-348.
Centers

for

Disease

Control

Prevention.

and

2012.

Domača

stran.

Http://www.cdc.gov/search.do?queryText=infertility&searchButton.x=0&search
Button.y=0&action=search (pridobljeno 20. septembra 2013).
Condit, Celeste Michelle. 1996. Media bias for reproductive technologies. V: Roxanne
Louiselle Parrot in Celeste Michelle Condit, ur. Evaluating Women's Health
Messages. A Resource Book, 341–355. London: Sage Publications. Navaja
Zvezdana Bercko, Družbeni vidiki neplodnosti, 64. Magistrsko delo. Fakulteta
za družbene vede Univerze v Ljubljani, 2010.
Cooper-Clarck,

Denise.

2012.

Gender,

identity

and

infertility.

Http://media.resonate.org.au/orig/138/1440656694_2074503823000.pdf
(pridobljeno 22. decembra 2013).
Cousineau, Tara M., in Alice D. Domar. 2007. Psychological impact of infertility. Best
Practice and Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 21, št. 2:293–308.
Covington, Sharon N. 2006. Pregnancy loss. V: Sharon N. Covington in Linda Hammer
Burns, ur. Infertility Counseling: A Comprehensive Handbook for Clinicians,
290–304. Cambridge University Press.
Covington, Sharon N., in Linda Hammer Burns. 2006. Infertility Counseling: A
Comprehensive Handbook for Clinicians. Cambridge University Press.

302

Cowan, Carolyn Pape, in Philip A. Cowan. 2000. When partners become parents: The
big life change for couples. Mahwah, NJ US: Lawrence Erlbaum Associates
Publishers.
Cowan, Theresa L. 2007. Nobody's mother: Life without kids. Herizons 21, št. 1:46.
Cox, Kenneth L. 2013. Toward a theology of infertility and the role of Donum Vitae.
Horizons 40, št. 1:28–52.
Crenshaw, David A. 1990. Bereavement: Counseling the grieving throughout the life
cycle. New York, NY US: Continuum. Navaja Linda D Applegarth, Individual
counseling and psychotherapy, 317. V: Linda Hammer Burns in Sharon N.
Covington, ur. Infertility counseling: A comprehensive handbook for clinicians,
137–138. New York, NY US: Parthenon Publishing Group.
Cristiano, Laura A. 2011. Abraham, Sarah, and surrogacy. National Catholic Bioethics
Quarterly 11, št. 3:443–451.
Corbin Juliet M., in Anselm Strauss. 1990. Grounded theory research: Procedures,
canons, and evaluative criteria. Qualitative Sociology 13, št. 1:4–12.
Cvetek, Robert. 2008. EMDR treatment of distressful experiences that fail to meet the
criteria for PTSD. Journal of EMDR practice and research 2, št. 1:2–14. Navaja
Robert Cvetek, Bolečina preteklosti: travma, medosebni odnosi, družina,
terapija, 14. Celje: Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba,
2009.
Cvetek, Robert. 2009. Bolečina preteklosti: travma, medosebni odnosi, družina,
terapija. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba.
Cvetek, Robert. 2013. Raziskujemo medosebne odnose: priročnik za izvedbo
kvantitativne empirične raziskave. Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v
Ljubljani.
Cukut Krilić, Sanja. 2014. Umetna oploditev: Več možnosti izbire, več etičnih dilem.
Dnevnik, 27. marec. Https://www.dnevnik.si/zdravje/umetna-oploditev-vecmoznosti-izbire-vec-eticnih-dilem (pridobljeno 27. marca 2014).
Černič Istenič, Majda. 1996. Ženske so lahko (samo) številke - rodnost v Sloveniji v
osemdesetih letih. V: Lenca Bogovič, ur. Spol: Ž, 130–145. Ljubljana: KUD
France Prešeren; Institutum Studiorum Humanitatis - ISH.

303

Daniluk, Judith C. 1997. Gender and infertility. V: Sandra Risa Leiblum, ur. Infertility:
Psychological issues and counseling strategies, 101–125. Oxford England: John
Wiley & Sons.
Daniluk, Judith C., in Elizabeth Tench. 2007. Long-term adjustment of infertile couples
following unsuccessful medical intervention. Journal of Counseling &
Development 85, št. 1:89–100.
Davis, Debra C., in Catherine N. Dearman. 1991. Coping strategies of infertile women.
Journal Of Obstetric, Gynecologic, And Neonatal Nursing 20, št. 3:221–228.
Navaja Sharon N. Covington in Linda Hammer Burns, Infertility Counseling: A
Comprehensive Handbook for Clinicians, 321. Cambridge University Press,
2006
Daynes, Kerstin. 2010. Infertility: Help, hope, and healing.US: CFI in Library of
Cataloging-in-Publication data.
De Kretzer, David, Paul Dennis, Susan B. Hudson, John Leeton, Alex Lopata, Keith
Outch, John Talbot, in Clive Wood. 1973. Transfer of a human zygote. The
Lancet 302, št. 7831:728–729. Navaja Moustafa Remah Kamel, Assisted
reproductive technology after the birth of Louise Brown. Journal of
Reproduction & Infertility 14, št. 3:96-109, 2013.
DeMaris Alfred, in Kamarsu Vaninadha Rao. 1992. Premarital cohabitation and marital
instability in the United States: A Reassessment. Journal of Marriage and the
Family 54, št. 1:178–190.
Diamond Ronny, David Kezur, Mimi Meyers, Constance Scharf in Margot Weinshel.
1999. Couple therapy for infertility. New York, NY: Guilford Press.
Djerassi, Carl. 2008. Sex in an age of technological reproduction: ICSI and taboos.
University of Wisconsin Press Madison.
Djerassi, Carl. 2009. Sex in an age of technological reproduction: ICSI and taboos.
Journal of Chemical Education 86, št. 7:795.
Domar, Alice D. 2015. Psychological stress and infertility. UpToDate, 20. novembra.
Http://www.uptodate.com/contents/psychological-stress-and-infertility
(pridobljeno 12. april 2016).
Domar, Alice D., Alan Penzias, Jeffery A. Dusek, Amora. Magna, Dalia Merarim,
Barbara Nielsen in Debika Paul. 2005. The stress and distress of infertility: Does

304

religion help women cope? Sexuality, Reproduction and Menopause 3, št. 2:45–
51.
Domar, Alice D., Diane Clapp, Ellen A. Slawsby, Jeffery Dusek, Bruce Kessel in
Melissa Freizinger. 2000. Reproductive endocrinology: Impact of group
psychological interventions on pregnancy rates in infertile women. Fertility and
Sterility 73:805–811.
Domar, Alice. 1997. Stress and infertility in women. V: Sandra Risa, Leiblum, ur,
Infertility:

Psychological

issues

and

counseling

strategies,

Infertility:

Psychological issues and counseling strategies. Oxford England: John Wiley &
Sons, 67–82.
Domar, Alice D., Paul C. Zuttermeister in Robert Friedman. 1993. The psychological
impact of infertility: a comparison with patients with other medical conditions.
Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology 14:45–52.
Drglin, Zalka. 2002. Materinstvo in razvoj novih reproduktivnih tehnologij - usodna
srečanja: samice in/ali nadaljevanje vrste. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo
in novo antropologijo 30, 95–108.
Drglin, Zalka. 2003. Koncepti materinstva v diskurznih in institucionalnih praksah:
nosečnost, porod, dojenje. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta
Univerze v Ljubljani.
Društvo Svetopisemska družba Slovenije. 2001. Sveto pismo Stare in nove zaveze.
Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije.
Dunson, David B., Donna D. Baird in Bernardo Colombo. 2004. Increased infertility
with age in men and women. Obstetrics & Gynecology 103, št. 1:51–56.
Edwards, Robert G. 2005. An astonishing journey into reproductive genetics since the
1950's. Reproduction Nutrition Development, 299–306.
Erskine, G. Richard, in Janet P. Moursund. 1988. Integrative psychotherapy in action.
Newbury Park, CA: Sage Publications.
Erskine, G. Richard, in Rebeca L. Trautmann. 1996. Methods of an integrative
psychotherapy. V: Richard. G. Erskine, ur. Theories and methods of an
integrative transactional analysis: A volume of selected articles, 20–36. San
Francisco: TA Press.
Erskine, G. Richard., Janet P. Moursund in Rebecca L. Trautmann. 1999. Beyond
empathy: A therapy of contact in relationship. Philadelphia: Brunner/Mazel.

305

Erzar, Tomaž. 2007. Duševne motnje : psihopatologija v zakonski in družinski terapiji.
Celje: Celjska Mohorjeva družba in Ljubljana: Brat Frančišek.
Erzar, Tomaž, in Katarina Kompan Erzar. 2011. Teorija navezanosti. Celje: Mohorjeva
družba.
Erzar, Tomaž, in Matej Torkar. 2007. Razlikovanje med sramom in krivdo ter povezava
s stresom, tesnobo in depresivnostjo. Psihološka obzorja 16, št. 3:89–104.
ESHRE: European Society of Human Reproduction and Embriology. 2013. Domača
stran. Http://www.eshre.eu/ (pridobljeno 27. maja 2013).
Everly, George S., Jeffrey M. Lating, Melvin A. Gravitz, Roger A. Page, Jason M.
Noel, Judy L. Curtis, Rich Blake in Paul J. Rosch. 2013. A clinical guide to the
treatment of the human stress response. New York, NY US: Springer Science &
Business Media.
Fairbairn, W. Ronald D. 1952. Psychoanalytic studies of the personality. London:
Routledge and Kegan Paul, 1981. Navaja Christian Gostečnik, Inovativna
relacijska družinska terapija: inovativni psiho-biološki model, 343. Ljubljana:
Teološka fakulteta in Frančiškanski družinski inštitut, 2011.
Fairbairn, W. Ronald D. 1954. An object-relations theory of the personality. New York:
Basic Books. Navaja Christian Gostečnik, Sistemske teorije in praksa, 236.
Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut, 2010.
Farquahar, Dion. 1996. The Other machine: discourse and reproductive technologies.
New York: Routledge.
Florin, Irmela, Brunna Tuscher-Caffier, Walter Krause in Martin Pook. 2002.
Psychological therapy in idiopathic infertility: A stress reduction approach. V:
Bernhard Strauss, ur. Involuntary childlessness: Psychological assessment,
counseling, and psychotherapy, 63–78. Ashland, OH US: Hogrefe & Huber
Publishers.

Navaja

Linda

D.

Applegarth,

Individual

counseling

and

psychotherapy, 2006. V: Linda Hammer Burns in Sharon N. Covington, ur.
Infertility counseling: A comprehensive handbook for clinicians.,134–135. New
York, NY US: Parthenon Publishing Group.
Fontenot, Mary Catherine. 2008. A phenomenological study of couples who pursue
infertility and the impact on their lives. Human Resource Education Workforce
Development.

306

Forrest, Linda, in Mary S. Gilbert. 1992. Infertility: An unanticipated and prolonged life
crisis. Journal of Mental Health Counseling 14, št. 1:42–58.
Fosha, Diana. 2000. The transforming power of affect: A model for accelerated change.
New York, NY US: Basic Books.
Frey, Hans-Peter, in Karl Haußer. 1987. Entwicklungslinien sozialwissenschaftlicher
Identitätsforschung. V: Hans-Peter Frey in Karl Haußer, ur. Identität.
Entwicklungen psychologischer und soziologischer Forschung, 3–26. Stuttgart.
Navaja Asja Nina Kovačev, Uvod v osebnostni razvoj, 18 – 22. Ljubljana:
Visoka šola za zdravstvo, 1997.
Gall, Terry Lynn., C. Charbonneau, N. H. Clarke, K. Grant, A. Joseph in L. Shouldice.
2005. Understanding the nature and role of spirituality in relation to coping and
health: A conceptual framework. Canadian Psychology 46, št. 2:88–104.
Geraghty, Anna C., Sandra E. Muroy, Sheng Zhao, George E. Bentley, Lance J.
Kriegsfeld in Daniela Kaufer. 2015. Knockdown of hypothalamic RFRP3
prevents chronic stress-induced infertility and embryo resorption. University of
California, Berkeley, United States; Canadian Institute for Advanced Research,
Canada.
Gergen, Kenneth J. 1978. Experimentation in social psychology: A reappraisal.
European Journal of Social Psychology 8, št. 4:507–527. Navaja Asja Nina
Kovačev Uvod v osebnostni razvoj, 14. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo,
1997.
Gerrity, Deborah A. 2001. A Biopsychosocial Theory of Infertility. Family Journal 9,
št. 2:151.
Geršak, Ksenija. 2007. Genetska diagnostika neplodnosti. V: Vrtačnik Bokal, Eva, in
Nina Jančar, ur. Sodobne oblike zdravljenja neplodnosti / IV. spominski sestanek
akad. prof. dr. Lidije Andolšek-Jeras, Ljubljana, 30. november 2007, 33–38.
Ljubljana: Slovensko društvo za reproduktivno medicino.
Geršak, Ksenija. 2009. Genetika ženske neplodnosti. Zdravniški vestnik 78, št. 1:187–
189.
Gilbert, Scott F., Anna L. Tyler, Emily J. Zackin. 2013. Bioetika in sodobna
embriologija: izhodišča za razpravo. Podsmreka: Pipinova knjiga.
Globevnik Velikonja, Vislava. 2007. Psihološko svetovanje ob neplodnosti. V: Vrtačnik
Bokal, Eva, in Nina Jančar, ur. Sodobne oblike zdravljenja neplodnosti / IV.

307

spominski sestanek akad. prof. dr. Lidije Andolšek-Jeras, Ljubljana, 30.
november 2007, 102–107. Ljubljana: Slovensko društvo za reproduktivno
medicino.
Globokar, Roman. 2004. Bioetika – etika življenja. Bogoslovni vestnik 64, št. 3:423–
436.
Globokar, Roman. 2013. Teološka etika med univerzalnostjo in partikularnostjo.
Ljubljana: Teološka fakulteta.
Goldfarb, James M., Meredith B. Rosenthal, Wulf H. Utian. 1985. Impact of
psychologic factors in the care of the infertile couple. Seminars in Reproductive
Endocrinology, 3:97. Navaja Sharon N. Covington, in Linda Hammer Burns,
Infertility Counseling: A Comprehensive Handbook for Clinicians, 140.
Cambridge University Press, 2006.
Gostečnik, Christian. 2001. Poskusiva znova. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski
družinski inštitut.
Gostečnik, Christian. 2002. Sodobna psihoanaliza. Ljubljana: Brat Frančišek in
Frančiškanski družinski inštitut.
Gostečnik, Christian. 2003a. Kako ubežati zakonskim in družinskim krizam. Cerkev v
sedanjem svetu 37, št. 1/2:16–18.
Gostečnik, Christian. 2003b. Srečal sem svojo družino. II. Ljubljana: Brat Frančišek in
Frančiškanski družinski inštitut.
Gostečnik, Christian. 2004a. Relacijska družinska terapija. Ljubljana: Brat Frančišek in
Frančiškanski družinski inštitut.
Gostečnik, Christian. 2004b. Zaljubljenost. Tretji dan 33, št. 1/2:77–84.
Gostečnik, Christian. 2005. Psihoanaliza in religiozno izkustvo. Ljubljana: Brat
Frančišek in Teološka fakulteta in Frančiškanski družinski inštitut.
Gostečnik, Christian. 2006. Neustavljivo hrepenenje. Ljubljana: Brat Frančišek;
Frančiškanski družinski inštitut.
Gostečnik, Christian. 2007. Relacijska zakonska terapija. Ljubljana: Brat Frančišek in
Frančiškanski družinski inštitut.
Gostečnik, Christian. 2008a. Relacijska paradigma in travma. Ljubljana: Brat Frančišek
in Frančiškanski družinski inštitut.
Gostečnik, Christian. 2008b. Zapleti v spolnosti in hrepenenje po odrešenju. Bogoslovni
vestnik 68, št. 1:89–102.

308

Gostečnik, Christian. 2010a. Neprodirna skrivnost intime. Ljubljana: Brat Frančišek in
Frančiškanski družinski inštitut.
Gostečnik, Christian. 2010b. Sistemske teorije in praksa. Ljubljana: Brat Frančišek in
Frančiškanski družinski inštitut.
Gostečnik, Christian. 2011. Inovativna relacijska družinska terapija. Ljubljana: Brat
Frančišek in Teološka fakulteta in Frančiškanski družinski inštitut.
Gostečnik, Christian. 2012. Govorica telesa v psihoanalizi. Ljubljana: Brat Frančišek in
Frančiškanski družinski inštitut.
Gostečnik, Christian, Katarina Kompan Erzar in Tomaž Erzar. Relacijsko-sistemski
model družinske in zakonske terapije. V: Janko Bohak in Miran Možina, ur.
Kompetentni psihoterapevt. Zbornik prispevkov 3. študijskih dnevov Slovenske
krovne zveze za psihoterapijo, 72–76. Maribor: Slovenska krovna zveza za
psihoterapijo.
Graham, John M., Yi J. Liu in Leopold J. Jeziorski . 2006. The Dyadic Adjustment
Scale: A reliability generalization meta-analysis. Journal of Marriage and
Family 68, 701–717.
Greil, Arthur L., Kathleen Slauson-Blevins in Julia McQuillan. 2010. The experience of
infertility: a review of recent literature. Sociology of Health & Illness 32, št.
1:140–162.
Greil, Arthur, Julia McQuillan in Kathleen Slauson-Blevins. 2011. The Social
Construction of Infertility. Sociology Compass 5, št. 8:736–746.
Güleç G1, Hassa H, Yalçın EG, Yenilmez C. 2011. The effects of infertility on sexual
functions and dyadic adjustment in couples that present for infertility treatment.
Turkish Journal of Psychiatry 22, št. 3:166–76.
Gurevich, Rachel. Is IVF really just a fertility fantasy? Na: About.com. 2013. Domača
stran. 18. septembra 2013. Http://infertility.about.com/b/2013/09/18/is-ivfreally-just-a-fertility-fantasy.htm (pridobljeno 20. oktobra 2013).
Gurman, Alan S., Peter Fraenkel. 2002. The history of couple therapy: A millennial
review. Family Process 41, št.2:199–260.
Guštin, Katja, Vislava Globevnik Velikonja, Eda Vrtačnik Bokal, Lucija Vidmar. 2014.
Psihološke lastnosti neplodnh parov. Anthropos 46, št. 1/2:25-42.

309

Hammarberg, Karin, in Maggie Kirkman. 2013. Infertility in resource-constrained
settings: Moving towards amelioration. Reproductive BioMedicine Online 26, št.
2:189–195.
Harris, Darcy L. 2011. Counting our losses: Reflecting on change, loss, and transition
in everyday life. New York, NY US: Routledge/Taylor & Francis Group.
Harris, Darcy L., in Judith C. Daniluk. 2010. The experience of spontaneous pregnancy
loss for infertile women who have conceived through assisted reproduction
technology. Human Reproduction 25, št.3:714–720.
Helmeke Karen B., in Doug Sprenkle H. 2000. Clients' perceptions of pivotal moments
in couples therapy: a qualitative study of change in therapy. Journal of Marital
and Family Therapy 26, št.4:469–483.
Hewlett Sylvia Ann, 2002. Hewlett. Domača stran Https://hbr.org/2002/04/executivewomen-and-the-myth-of-having-it-all (pridobljeno 10. aprila 2016).
Holzle, Christina, Ulrike Brandt, Rainer Lutkenhaus, in Markus Wirtz. 2002.
Solutionfocused counseling for involuntarily childless couples. V: Bernhard
Strauss, ur. Involuntary Childlessness: Psychological Assessment, Counseling
and Psychotherapy, 105–126. Gottingen, Germany: Hogrete & Huber
Publishers.
Hojsak, Nina. 2012. Fenomenološka študija pri oploditvi z biomedicinsko pomočjo.
Diplomsko delo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice.
Horton, Anne L., in Judith A. Williamson. 1988. Abuse and religion: When praying
isn't enough. 123-131. Lexington, MA England: Lexington Books/D. C. Heath
and Com.
Huxley, Aldous. 2003. Krasni novi svet. Ljubljana: Mladinska knjiga. Navaja Moustafa
Remah, Kamel. Assisted Reproductive Technology after the Birth of Louise
Brown. Journal of Reproduction & Infertility 14, št. 3:96–109, 2013.
Inhorn, Marcia C., in Frank van Balen. 2002. Infertility around the globe: New thinking
on childlessness, gender and reproductive technologies. Berkeley: University of
California Press.
Jaffe, Janet, David Diamond in Martha Diamond. 2005. Unsung lullabies:
Understanding and coping with infertility. St. Martin's Griffin; New York.

310

Jaffe, Janet, in Martha O. Diamond. 2011. Reproductive trauma: Psychotherapy with
infertility and pregnancy loss clients. Washington, DC US: American
Psychological Association.
Joannes Paulus II. 1995. Okrožnica Evangelij življenja. Ljubljana: Družina.
Johansson, Marie, in Maria Berg. 2005. Women’s experiences of childlessness 2 years
after the end ofin vitro fertilization treatment. Scandinavian Journal of Caring
Sciences 19, št. 1:58–63.
Johnston, Patricia Irwin. 1992. Adopting after infertility: Indianapolis: Perspectives
Press.
Jones, Fiona, in Jim Bright. 2001. Stress: Myth, theory and research. NJ US: Prentice
Hall/Pearson Education.
Kahlil, Gibran. 2012. Prerok. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Kamel, Moustafa Remah. 2013. Assisted reproductive technology after the birth of
Louise Brown. Journal of Reproduction & Infertility 14, št. 3:96–109.
Katoliška cerkev. 2015. Domača stran. Http://katoliska-cerkev.si/motu-proprio-papezafranciska-o-postopkih-ugotavljanja-nicnosti-zakona (pridobljeno 1. aprila 2017).
Katz Rothman, Barbara. 1989. Recreating Motherhood. New York: Norton.
Khetarpal, Abha, in Satendra Singh. 2012. Infertility: Why can't we classify this
inability as disability? Australasian Medical Journal 5, št. 6:334–339.
Keshvar, Samadaee-Gelehkolaee, Barry W. McCarthy, Alireza Khalilian, Zeinab
Hamzehgardeshi, Sepideh Peyvandi, Forouza Elyasi, in Maryam Shahidi. 2016.
Factors associated with marital satisfaction in infertile couple: A comprehensive
literature review. Global Journal of Health Science 8, št. 5: 96–109.
Kjaer 2014. Study: Infertile couples tree times more likely to divorce. Domača stran.
2014.

Http://www.usnews.com/news/articles/2014/01/31/study-infertile-

couples-3-times-more-likely-to-divorce (pridobljeno 10. april 2016).
Klein, Melanie. 1952. The origins of transference. The International Journal of
Psychoanalysis 33, 433–438.
Kohut, Heinz. 1971. The analysis of the self: A systematic approach to the
psychoanalytic treatment of narcissistic personality disorders.Chicago, IL US:
University of Chicago Press.
Kompan Erzar, Katarina. 2001. Nevropsihologija in relacijska psihoterapija. Psihološka
obzorja 10, št. 4:119–134.

311

Kompan Erzar, Katarina. 2003. Skrita moč družine. Ljubljana: Brat Frančišek in
Frančiškanski družinski inštitut.
Kompan Erzar, Katarina. 2006. Ljubezen umije spomin. Ljubljana: Brat Frančišek in
Frančiškanski družinski inštitut in Celje: Celjska Mohorjeva družba.
Kompan Erzar, Katarina, Barbara Simonič in Andreja Poljanec. 2008. Afektivna
dinamika čustvene ločenosti v zakonski terapiji. Bogoslovni vestnik 68, št.
4:497–512.
Kongregacija za verski nauk. 1987. Navodilo O daru življenja. Listina pravic družine.
Izjava o pravicah nerojenega otroka. Ljubljana: Slovenske rimskokatoliške
škofije.
Kongregacija za verski nauk. 2009. Dostojanstvo človeka = (Dignitas personae):
navodilo o nekaterih bioetičnih vprašanjih. Ljubljana: Družina.
Kornhauser-Cerar, Lilijana, Eda Vrtačnik-Bokal, Tomaž Tomaževič, Maja Pestevšek,
Tanja Premru-Sršen in Sara Korošec. 2005. Otroci, rojeni po oploditvi z
biomedicinsko pomočjo. Medicinski razgledi 44, št. 1:63–69.
Koss, Mary P., in James N. Butcher. 1986. Research on brief therapy. V: S.L. Garﬁeld,
in Allen Eric Bergin, ur. Handbook of Psychotherapy and Behavior Change,
627–70. New York: Wiley. Navaja Sharon N. Covington, in Linda Hammer
Burns, Infertility Counseling : A Comprehensive Handbook for Clinicians, 138.
Cambridge: University Press, 2006.
Kovačev, Asja Nina. 1996. Identiteta med individualizacijo in kolektivizacijo.
Psihološka obzorja 5, št. 3: 49–67.
Kovačev, Asja Nina. 1997. Uvod v osebnostni razvoj. Ljubljana: Visoka šola za
zdravstvo.
Kreš, Barbara. 2006. Analiza sprememb pri udeležencih v relacijski družinski terapiji in
ključni trenutki teh sprememb z vidika udeležencev. Doktorska disertacija.
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani.
Kurdek, Lawrence A. 1992. Dimensionality of the Dyadic Adjustment Scale: Evidence
from heterosexual and homosexual couples. Journal of Family Psychology 6, št.
1:22–35.
Lambert, Michael J., in Dean E. Barley. 2001. Research summary on the therapeutic
relationship and psychotherapy outcome. Psychotherapy: Theory, Research,
Practice, Training 38, št. 4:357–361. Navaja Robert Cvetek, Bolečina

312

preteklosti: travma, medosebni odnosi, družina, terapija, 182. Celje: Celjska
Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva družba, 2009.
Laumann, Edward O. 1994. The social organization of sexuality: sexual practices in the
United States. Chicago; London: University of Chicago Press.
Lazarus, Richard S. 1993. Why we should think of stress as a subset of emotion?. V:
Leo Goldberger, in Shlomo Breznitz, ur. Handbook of stress: Theoretical and
empirical aspects, 2:21–39. New York:The Free Press.
Lazarus, Richard S. 1999. Stress and emotion: A new synthesis. New York: Springer.
Lazarus, Richard S., in Susan Folkman. 1984. Stress, appraisal, and coping. New York:
Springer. Navaja Charles R. Snyder, Coping with Stress: Effective People and
Processes, 224–229. Oxford: Oxford University Press, 2001.
Leiblum, Sandra Risa. 1997. Infertility: Psychological issues and counseling strategies.
Oxford England: John Wiley & Sons.
Lehman, Adam K., in Peter Salovey. 1990. An introduction to cognitive-behavior
therapy. V: Richard A. Wells in Vincent J. Giannetti, ur. Handbook of brief
psychotherapies, 239–259. New York, NY US: Plenum Press. Navaja Linda D.
Applegarth. 2006. Individual counseling and psychotherapy. V: Linda Hammer
Burns in Sharon N. Covington, ur. Infertility counseling: A comprehensive
handbook for clinicians,134–135. New York, NY US: Parthenon Publishing
Group.
Leon, Irving G. 1996. Reproductive loss: Barriers to psychoanalytic treatment. Journal
of the American Academy of Psychoanalysis, 24:341–52. Navaja Linda D
Applegarth. 2006. Individual counseling and psychotherapy. V: Linda Hammer
Burns in Sharon N. Covington, ur. Infertility counseling: A comprehensive
handbook for clinicians, 137-138. New York, NY US: Parthenon Publishing
Group.
Leon, Irving G. 2010. Understanding and treating infertility: Psychoanalytic
considerations. Journal of the American Academy of Psychoanalysis & Dynamic
Psychiatry 38, št. 1:47.
Lešnik Musek, Petra. 1996. Vrednote, vrednotna hierarhija in vrednotni prostor.
Anthropos 28, št. 1/2:144–153.
Levin, Jennifer B., Tamara Goldman Sher in Violet Theodos. 1997. The effect of
intracouple coping concordance on psychological and marital distress in

313

infertility patients. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, št.
4:361–372.
Lewis, Jerry M. 1997. Marriage as a search for healing: Theory, assessment, and
therapy. Philadelphia, PA US: Brunner/Mazel. Navaja Christian Gostečnik,
Poskusiva znova, 122. Ljubljana: Brat Frančišek; Frančiškanski družinski
inštitut, 2001.
Lindermann, Hannes. 1982. Premagani stres. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Lloyd, Mike. 1996. Condemned to be meaningful: Non-response in studies of men and
infertility. Sociology of Health and Illness 18, št. 4:433–454.
Looker, Terry, in Olga Gregson. 1993. Obvladajmo stres. Ljubljana: Cankarjeva
založba.
Lynch, C.D., R. Sundaram, J.M. Maisog, A.M. Sweeney in Germaine M. Buck Louis.
2014. Preconception stress increases the risk of infertility: results from a couplebased prospective cohort study—the LIFE study. Human Reproduction 29, št.5:
1067–1075.
Lucas, Lucas Ramon. 2005. Bioetika za vse. Ljubljana: Družina.
Luna, Daniel, Roly Hilario, Julio Dueñas-Chacón, Rocío Romero, Patricia Zavala, Lucy
Villegas, in Javier García-Ferreyra. 2015. The IMSI procedure improves
laboratory and clinical outcomes without compromising the aneuploidy rate
when compared to the classical ICSI procedure. Clinical Medicine Insights:
Reproduction Health, št. 9:29–37.
Lundblad, Ann-Marie in Hansson, Kjell LU. 2005. Relational problems and psychiatric
symptoms in couple therapy. International Journal of Social Welfare 14, št.
4:256-264.
Mahlstedt, Patricia P. 1985. The Psychological Component of Infertility. Fertility and
Sterility 43, št. 3:335–346. V: Susan Klock. 2011. Psychological Issues Related
to

Infertility.

The

Global

Library

of

Women's

Medicine.

Http://www.glowm.com/section_view/heading/Psychological%20Issues%20Rel
ated%20to%20Infertility/item/412 (pridobljeno 22. marca 2013).
Mahlstedt, Patricia P. 2007. Coping with infertility: How family and friends can hepl.
RESOLVE.

2007.

http://familybuilding.resolve.org/site/DocServer/06_Family_and_Friends.pdf?do
cID=5702 (pridobljeno 2. februarja 2014).

314

McCann, I. Lisa, in Laurie Anne Pearlman. 1990. Psychological trauma and the adult
survivor: Theory, therapy, and transformation. Philadelphia, PA US:
Brunner/Mazel.
McDaniel, Susan H. 1997. The shared experience of illness: stories of patients, families,
and their therapists. New York: BasicBooks, 1997. Navaja Christian Gostečnik,
Sistemske teorije in praksa, 138–158. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski
družinski inštitut, 2010.
McDaniel, Susan H., William J. Doherty in Jeri Hepworth. 2014a. Clinical strategies for
medical family therapy. V: Medical family therapy and integrated care (2nd
ed.), 27-52. Washington, DC US: American Psychological Association. Navaja
Christian Gostečnik, Sistemske teorije in praksa, 138–158. Ljubljana: Brat
Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut, 2010.
McFadden, Joe. 2006. Review of 'Healing trauma: Attachment, mind, body and brain'.
The Journal of Analytical Psychology 51, št. 1:155–156.
Meden-Vrtovec, Helena. 2007. Prezgodnja menopavza: vzroki, diagnostika in
zdravljenje. Zdravniški vestnik 76, št. 9:551–557.
Meden-Vrtovec, Helena. 2002. Plodnost in vzroki zmanjšane plodnosti. V: PretnarDarovec Alenka, in Nataša Petkovšek, ur. Načrtovanje družine, 6–7.
Mesec, Blaž. 1998. Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana:
Visoka šola za socialno delo.
Miall, Charlene E. 1986. The stigma of involuntary childnessness. Social Problems 33,
št. 4:268. V: Lloyd, M. 1996. Condemned to be meaningful: Non-response in
studies of men and infertility. Sociology of Health and Illness 18, št. 4:433–454.
Miall, Charlene E. 1989. Authenticity and the disclosure of the information preserve:
the case of adoptive parenthood. Qualitative Sociology 12, št. 3:279. V: Mike
Lloyd. 1996. Condemned to be meaningful: Non-response in studies of men and
infertility. Sociology of Health and Illness 18, št. 4:433–454.
Miller, Delbert Charles. 1991. Handbook of research design and social measurement
(5th ed.). Thousand Oaks, CA US: Sage Publications, Inc.,
Miller-Day, Michelle A. 2011. Family communication, connections, and health
transitions, Health communication. New York: Peter Lang.
Mills, Bo, in Gordon Turnbull. 2004. Broken hearts and mending bodies: the impact of
trauma on intimacy. Sexual & Relationship Therapy 19, št. 3:265–289.

315

Minuchin, Patricia. 1985. Families and individual development: provocations from the
field of family therapy. Child Development 56, št. 2:289–302.
Minuchin, Salvador. 1974. Families and family therapy. Cambridge: Harvard
University Press.
Mitchell, Stephen A. 1988. Relational concepts in psychoanalysis: an integration:
Cambridge: Harvard University Press. Navaja Christian Gostečnik, Neprodirna
skrivnost intime, 316. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski
inštitut, 2010.
Mitchell, Stephen A. 2002. Can love last?: the fate of romance over time. New York:
Norton.
Moss, R. Candida in Joel S. Baden. 2015. Reconceiving Infertility: Biblical Perspectives
on Procreation and Childlessness. UK: Princeton University Press.
Musek, Janek. 1989. Spol, spolne vloge in vrednote. Anthropos 20, št. 3/4:124–137.
Musek, Janek. 1993a. Osebnost in vrednote. Ljubljana: Educy.
Musek, Janek. 1993b. Znanstvena podoba osebnosti. Ljubljana: Educy.
Musek, Janek. 2000. Nova psihološka teorija vrednot. Ljubljana: Educy; Inštitut za
psihologijo osebnosti.
Musek, Janek. 2003a. Slovenija v vrednotnem zrcalu. Anthropos 35, št. 1/4:79–96.
Musek, Janek. 2003b. Domača stran http://www.prihodnost-slovenije.si/ (pridobljeno
10.aprila 2016).
Naaman, Sandra, Sue M. Johnson in Karam Radwan. 2011. Evaluation of the clinical
efficacy of emotionally focused therapy on psychological adjustment of couples
facing early breast cancer. Doktorksa disertacija. School of Clinical Psychology,
University of Ottawa, Canada.
Najafi, Maryam, Ali Akbar Soleimani, Ahmadi Khodabakhsh, Javidi Nasirudin in
Kamkar Elnaz Hoseini. 2015. The Effectiveness of Emotionally Focused
Therapy on Enhancing Marital Adjustment and Quality of Life among Infertile
Couples with Marital Conflicts. International Journal of Fertility & Sterility 9,
2: 238–246.
Neborsky, Robert. 2003. A clinical model for the comprehensive treatment of trauma
using an affect experiencing–attachment theory approach. V: Marion F.
Solomon in Daniel J. Siegel, ur. Healing Trauma, Attachment, Mind, Body, and
Brain, 282–320. New York; London: W. W. Norton.

316

Newton, Christopher R., Wendy Sherrard, Irene Glavac. 1999. The Fertility Problem
Inventory: measuring perceived infertility-related stress. Fertil Steril. 72, št.
1:54–62.
Oakley, Ann. 2000a. Experiments in knowing: gender and method in the social.
Cambridge: Polity Press.
Oakley, Ann. 2000b. Gospodinja. Lila zbirka. Ljubljana: Založba /*cf.
Ogden, Jane. 2000. Health psychology: a textbook. Buckingham; Philadelphia: Open
University Press.
Ograjenšek, Zdravko. 1989a. Neplodni par. V: Meden-Vrtovec Helena, ur. Neplodnost,
235–238. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Ograjenšek, Zdravko. 1989b. Umetna osemenitev. V: Meden-Vrtovec Helena, ur.
Neplodnost, 363–366. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Omladič, Luka. 2008. Človek ni etično nikoli dovolj zrel: bioetika kot nova disciplina
tretje kulture. Mag 14, št. 4:80–82.
Ozvaldič, Tatjana in Marina Vozar. 2007. Postopek obravnave neplodnega para pred
postopkom OBMP. Ljubljana: Ginekološka klinika.
PAIRS Fundation. 2011. Domača stran.
Http://www.pairs.com/PDF/MRE_Dyadic_Adjustment.pdf (pridobljeno 12. april
2016).
Pasch, Lauri A., Chris Dunkel-Schetter in Andrew Christensen. 2002. Differences
between husbands' and wives' approach to infertility affect

marital

communication and adjustment. Fertil Steril 77, št. 6:1241–1247.
Patterson, Deborah. 2008. Healing infertility beyond IVF. Clergy Journal 85, št. 1:17–
18.
Paul, Mathews S., Roni Berger, N. Berlow, Harriette Rovner-Ferguson, Leslie Figlerski,
Simon Gardner in A. F. Malave. 2010. Posttraumatic growth and social support
in individuals with infertility. Human Reproduction 25, št. 1:133.
Pavone, T. 2005. A phenomenological heuristic study of the emotional impact of
infertility on the working woman. Published dissertation, Capella University,
Minneapolis, Minnesota. ProQuest Information and Learning Company, Ann
Arbor, MI. Navaja Darcy L. Harris, Counting our losses: Reflecting on change,
loss, and transition in everyday life, 1:32–60. New York, NY US:
Routledge/Taylor & Francis Group, 2011.

317

Pekarik, Gene. 1990. Rationale, training, and implementation of time-sensitive
treatments. Presented to the executive directors, MCC Companies, Inc.,
Minneapolis, MN. Navaja Sharon N. Covington, in Linda Hammer Burns,
Infertility Counseling: A Comprehensive Handbook for Clinicians, 138.
Cambridge University Press, 2006.
Peronace, Laura A., Jacky Boivin, in Lone Schmidt. 2015. Patterns of suffering and
social interactions in infertile men: 12 months after unsuccessful treatment.
Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology 28, št.2:105–114.
Pessina, Adriano. 2013. Bioetika. Ljubljana: Družina.
Peterson, Brennan D., Christopher R. Newton in Karen H. Rosen. 2003. Examining
congruence between partners' perceived infertility-related stress and its
relationship to marital adjustment and depression in infertile couples. Family
Process 42, št. 1:59–70.
Peterson, Brennan D., Matthew Pirritano, Ulrich Christensen, Jacky Boivin, Jessica
Block in Lone Schmidt. 2009. The longitudinal impact of partner coping in
couples following 5 years of unsuccessful fertility treatments. Human
Reproduction 24, št. 7:1656–1664.
Peterson, Brennan D., in Georg H. Eifert. 2011. Using Acceptance and Commitment
Therapy to Treat Infertility Stress. Cognitive and Behavioral Practice 18, št.
4:577–587.
Peterson, Brennan D., Christopher R. Newton, Karen H. Rosen in Robert S. Schulman.
2006. Coping Processes of Couples Experiencing Infertility. Family Relations
55, št. 2:227–239.
Pines, Ayala Malach. 1999. Falling in love: Why we choose the lovers we choose. New
York: Routledge. Navaja Christian Gostečnik, Neprodirna skrivnost intime.
Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut, 2010.
Pinter, Bojana, Tomaž Tomaževič, Helena Meden-Vrtovec, Sašo Drobnič, Liljana
Bačer-Kermavner, Irma Virant-Klun, Mojca Kolbezen-Simoniti, Alenka
Hribernik, Sara Korošec, Ksenija Geršak in Blanka Gradišek. 2006. Postopki
oploditve z biomedicinsko pomočjo z darovanimi spolnimi celicami na
Ginekološki kliniki Kliničnega centra v Ljubljani. Zdravniški vestnik 75, št.
8:463–468.

318

Prevolšek, Tanja. 2009. Ideologija obveznega materinstva: primer parov z
reproduktivnimi težavami. Diplomsko delo. Univerza na Primorskem, Fakulteta
za humanistične študije Koper.
Racker, Heinrich. 1968 in 1982. Transference and counter-transference. London:
Karnac Books. Navaja Christian, Gostečnik, Inovativna relacijska družinska
terapija: inovativni psiho-biološki model, 343. Ljubljana: Brat Frančišek in
Frančiškanski družinski inštitut, 2011.
Ramlau-Hansen, Cecilia H., Jorn Olsen, A. M. Thulstrup, Jens Peter Bonde, Ellen A.
Nohr in Tia Sørensen. 2007. Subfecundity in overweight and obese couples.
Human Reproduction 22, št. 6:1634–1637.
Reedy, Margaret Neiswender, James E. Birren in Warner Schaie. 1981. Age and Sex
Differences in Satisfying Love Relationships across the Adult Life Span. Human
Development 24, št. 1:52. Navaja Tomaž Erzar, in Katarina Kompan Erzar,
Teorija navezanosti. Celje: Celjska Mohorjeva družba in Društvo Mohorjeva
družba, 2011.
Repič, Tanja. 2005. Fizična zloraba v otroštvu in strah pred intimnostjo v partnerskem
odnosu. Psihološka obzorja 14, št. 3:107–124.
Repič, Tanja. 2007. Spolna zloraba in proces relacijske družinske terapije. Doktorska
disertacija. Teološka fakulteta Univeze v Ljubljani.
Repič, Tanja. 2008. Nemi kriki spolne zlorabe in novo upanje. Celje: Mohorjeva družba.
Repinc, Barbara. 2001. Neplodnost kot tržno blago. Delta 7, št. 1/2:57–88.
RESOLVE: The National Infertility Association Since 1974. 2013. Domača stran.
Http://www.resolve.org/about/fast-facts-about-fertility.html

(pridobljeno

2.

junija 2013).
RESOLVE: The National Infertility Association Since 1974. 2007. Domača stran.
Http://familybuilding.resolve.org/site/DocServer/06_Family_and_Friends.pdf?d
ocID=5702 (pridobljeno 2. februarja 2014).
Reš-Muravec, Uršula. 2013. Slikovne preiskave pri neplodnih parih / Uršula Reš
Muravec. Kirurško zdravljenje neplodnosti / IX. spominski sestanek akad. prof.
dr. Lidije Andolšek-Jeras, Ljubljana, 29. november 2013, 10–15. Ljubljana:
Slovensko društvo za reproduktivno medicino.
Reš-Muravec, Uršula. 2013 Medicina vztrajno odkriva nove poti. Na: Zavod
Med.Over.Net.

2011.

319

Domača

stran.

Http://neplodnost.net/medicina_vztrajno_odkriva_nove_poti/dejavniki_tveganja
_zenske/ (pridobljeno 22. aprila 2013).
Robins, Suzann Panek. 2010. Exploring Intimacy: Cultivating Healthy Relationships
Through Insight and Intuition. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield. Navaja
Christian Gostečnik Neprodirna skrivnost intime, 21. Ljubljana: Brat Frančišek
in Frančiškanski družinski inštitut, 2010.
Rosen Allison, in Jay Rosen. 2005. Introduction. V: Allison Rosen in Jay Rosen, ur.
Frozen dreams: psychodynamic dimensions of infertility and assisted
reproduction. Hillsdale, NJ: The Analytic Press. Navaja Linda D. Applegarth.
Individual counseling and psychotherapy, 2006. V: Linda Hammer Burns in
Sharon N. Covington, ur. Infertility counseling: A comprehensive handbook for
clinicians,137–138. New York, NY US: Parthenon Publishing Group.
Rothschild, Babette. 2000. The body remembers: the psychophysiology of trauma and
trauma treatment. New York: Norton.
Roudsari, Robab Latifnejad, in Helen T. Allan. 2011. Women's experiences and
preferences in relation to infertility counselling: A multifaith dialogue.
International Journal of Fertility & Sterility 5, št. 3:158–167.
Rowe, Patrick J. 1993. WHO manual for the standardized investigation and diagnosis of
the infertile couple. Cambridge: Published on behalf of the World Health
Organization by Cambridge University Press.
Rožič, Tatjana. 2004. Vpliv izvajanja sistemsko relacijske terapije na terapevta in
nastajanje novega sistema pacienta. Psihološka obzorja 13, št. 4:85–97.
Rutstein, O. Shea, in Iqbal H. Shah. 2004. Infecundity, infertility, and childlessness in
developing countries. DHS Comparative Reports št. 9. Calverton, Maryland,
USA:

ORC

Macro

in

the

World

Health

Organization.

2004.

Http://dhsprogram.com/pubs/pdf/CR9/CR9.pdf (pridobljeno 3. junija 2013).
Sanderson, Christiane. 2010. Introduction to counselling survivors of interpersonal
trauma. London: Jessica Kingsley Publishers.
Scaer, Robert. 2005. The trauma spectrum: Hidden wounds and human resiliency. New
York, NY US: W W Norton & Co.
Scharf, Constance N., in Margot Weinshel. 2000. Infertility and late-life pregnancies. V:
Peggy Papp, ur. Couples on the fault line: New directions for therapists, 104–
129. New York, NY US: Guilford Press.

320

Scharff, David E., in Jill Savege Scharff. 1985. Object relations family. Lanham: Jason
Aronson Book, Rowman &amp; Littlefield.
Scharff, David E., in Jill Savege Scharff. 1991. Object relations couple therapy. US:
Jason Aronson.
Scharff, David E., in Jill Savege Scharff. 2006a. New paradigms for treating
relationships. US: Jason Aronson.
Scharff, Jill Savege, in David E. Scharff. 2006b. New paradigms for treating
relationships. Psychotherapy in Australia 12, št. 4:34.
Scharff, Jill Savege, in David E. Scharff. 2008. Object relations couple therapy. V: Alan
S. Gurman, ur. Clinical handbook of couple therapy, 167–195. New York, NY
US: Guilford Press.
Schofield, Margot J., Nicholas Mumford, Dubravko Jurkovic, Ivancica Jurkovic in
Andrew Bickerdike. 2012. Short and long-term effectiveness of couple
counselling: a study protocol. BMC Public Health, 12:735.
Schwartz, Myrna F. 2001. Intimacy seminar presented in Chicago IL: Masters &
Johnson Programme. Navaja Bo Mills, in Gordon Turnbull, Broken hearts and
mending bodies: the impact of trauma on intimacy. Sexual & Relationship
Therapy 19, št. 3:271–272.
Schwerdtfeger, Kami L., in Karina M. Shreffler. 2009. Trauma of pregnancy loss and
infertility for mothers and involuntarily childless women in the contemporary
United States. Journal Of Loss & Trauma 14, št. 3:211–227.
Sciarra, John. 1994. Infertility: an international health problem. International Journal of
Gynecology & Obstetrics 46, št. 2:155–163.
Selye, Hans. 1976. The stress of life. New York: McGraw-Hill. V: Jones, Fiona, in Jim
Bright, ur. 2001. Stress: Myth, theory and research, 1:1–13. Upper Saddle
River, NJ US: Prentice Hall/Pearson Education.
Shapiro, Francine, in Louise Maxfield. 2003. EMDR and information processing in
psychotherapy treatment: personal development and global implications. V:
Marion F. Solomon in Daniel J. Siegel, ur. Healing Trauma, Attachment, Mind,
Body, and Brain, 196–220. New York; London: W. W. Norton
Shapiro, Constance. 2010. Intimacy for infertile couples: lovemaking or babymaking.
Na: Domača stran. Https://www.psychologytoday.com/blog/when-youre-not-

321

expecting/201002/intimacy-infertile-couples-lovemaking-or-baby-making.
(pridobljeno 10.Aprila 2016).
Shapiro, Constance Hoenk. 1980. Sexual learning: the short-changed adolescent male.
Social Work 25, št. 6:489–493.
Shapiro, Constance Hoenk. 1982. The Impact of Infertility on the Marital Relationship.
Social Casework 63, št. 7:387–393.
Shapiro, Constance Hoenk. 1988. Infertility and pregnancy loss: A guide for helping
professionals, Infertility and pregnancy loss: A guide for helping professionals.
San Francisco, CA US: Jossey-Bass.
Shapiro, Constance Hoenk. 1999. Group counseling. V: Linda Hammer Burns in Sharon
N. Covington, ur. Infertility counseling: A comprehensive handbook for
clinicians., 117–127. New York, NY US: Parthenon Publishing Group.
Shapiro, Constance. 2009. Therapy with Infertile heterosexual couples: It’s not about
gender—or is it? Clinical Social Work Journal 37, št. 2:140–149.
Shapiro, Constance Hoenk. 2010. When you're not expecting : an infertility survival
guide: John Wiley & Sons Canada.
Shapiro, Constance Hoenk, in Susan Turner. 1988. Helping battered women through the
mourning process. V: Anne L. Horton, in Judith A. Williamson, ur. Abuse and
religion: When praying isn't enough., 123–131. Lexington, MA England:
Lexington Books/D. C. Heath and Com.
Shoaib, Muhammad, Sarfraz Khan in Abid Saadia. 2011. Motivational factors and
satisfaction levels of infertile couples towards spiritual healing in Pakistan.
Middle-East Journal of Scientific Research 10, št. 2:233–238.
Simonič, Barbara, in Robert Cvetek. 2006. Zgodnja navezanost na starše in temelji
religioznosti (navezanost na Boga in Marijo). Bogoslovni vestnik 66, št. 3:339–
358.
Slovar slovenskega knjižnega jezika / SSKJ / Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
ZRC SAZU / Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika. 2005. Domača
stran.

Http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=kohezija&hs=1

(pridobljeno

12. januarja 2013).
Skoberne, Mihaela. 2004. Spolnost in spolno zdravje. Obzornik zdravstvene nege 38, št.
1:31–41.

322

Slatinek, Stanislav. 2011. Vloga branilca vezi in izvedenca v ničnostnih zakonskih
pravdah. Bogoslovni vestnik 71, št. 1:111–122.
Slatinek, Stanislav. 2014. Izgubljeni prstan: kako pomagati ločenim in znova poročenim
kristjanom. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba.
Smock, Pamela J. 2000. Cohabitation in the United States. Annual Review of Sociology
26, št. 1:1–20.
Snyder, Charles R. 2001. Coping with stress: Effective people and processes. Oxford:
Oxford University Press.
Solomon, Marion. 2009. Attachment repair in couples therapy: A prototype for
treatment of intimate relationships. Clinical Social Work Journal 37, št. 3:214–
223.
Solomon, Marion. 2003. Connection, disruption, repair: treating the effects of
attachment trauma on intimate relationships. V: Marion F. Solomon in Daniel J.
Siegel, ur. Healing Trauma, Attachment, Mind, Body, and Brain, 322–346. New
York; London: W. W. Norton.
Spanier, Graham. 1976. Measuring dyadic adjustment: New scales for assessing the
quality of marriage and similar dyads. Journal of Marriage and Family 38, št.
1:15–28.
Stanton Annette, in Woodward Julia T. 1997. Infertility. V: Baum, Andrew, Stanton
Newman, John Weinman, Robert West in Chris McManus, ur. 1997. Cambridge
handbook of psychology, health and medicine, 756–758. New York, NY US:
Cambridge University Press.
Steinkeler, Jill A., Courtney A. Woodfield, Elizabeth Lazarus, in Mary M. Hillstrom.
2009. »Female Infertility: A systematic approach to radiologic imaging and
diagnosis.«

RadioGraphics

29,

Http://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/rg.295095047

št.
(pridobleno

5.
1.

oktobra

2016).
Steptoe, Patrick Christopher, in Robert G. Edwards. 1976. Reimplantation of a human
embryo with subsequent tubal pregnancy. Lancet 1, št. 7965:880–882. Navaja
Moustafa Remah Kamel, Assisted Reproductive Technology after the Birth of
Louise Brown. Journal of Reproduction & Infertility 14, št. 3:96–109, 2013.
Steptoe, Patrick Christopher, in Robert G. Edwards. 1992. Birth after the reimplantation
of a human embryo. Archives of Pathology and Laboratory Medicine 116, št.

323

4:321. Navaja Moustafa Remah Kamel, Assisted Reproductive Technology after
the birth of Louise Brown. Journal of Reproduction & Infertility 14, št. 3:96–
109, 2013.
Stern, Daniel. 2004. The present moment in psychotherapy and everyday life, Norton
series on interpersonal neurobiology. New York; London: W. W. Norton.
Strehovec, Tadej. 2003. Človek med genskimi in evgeničnim zapisom: dedne
informacije in kriteriji za komercialno in socialno opravičevanje rojstva.
Bogoslovni vestnik 63, št. 1:29–40.
Strehovec, Tadej. 2006. V: Mojca Šimenc. Oploditev z biomedicinsko pomočjo: Otroci
iz epruvete. Priloga Dnevnika Nika, 6. december.
Strehovec, Tadej. 2009a. Biotechnotheology and Demytholization of Stem-cell
research. Zygon: Journal of Religion & Science 44, št. 4:797–806.
Strehovec, Tadej. 2009b. Prevod in spremna beseda. V: Kongregacija za verski nauk,
Dostojanstvo osebe / Dignitas personae: navodilo o nekaterih bioetičnih
vprašanjih. Ljubljana: Družina.
Strehovec, Tadej. 2012a. Vloga katoliške civilne družbe v zavzemanju za družbeno
pravičnost. Bogoslovni vestnik 72, št. 3:373–382.
Strehovec, Tadej. 2012b. Za človeka gre!: evropski raziskovalni program Horizont 2020
mora temeljiti na spoštovanju človeškega dostojanstva. Družina 61, št. 39:3.
Strehovec, Tadej. 2012c. Moralni in etični vidiki postopkov umetne oploditve.
Nadškofija Ljubljana. Spletni vir. Http://lj.rkc.si/moralno-etčni-vidiki-OBMT.Strehovec-2012.pdf (pridobljeno 10. oktobra 2013).
Strong in Faith. 2007. Domača stran. Http://stronginfaith.org/ (pridobljeno 22. februarja
2014).
Stvarnik, Alja. 2012a. Psihološki problemi parov ob soočanju z neplodnostjo: stres
zaradi neplodnosti in spremljanje dinamike neplodnega para. V: Janez Vogrinc
in Iztok Devetak, ur. Sodobne teme na področju edukacije: [analiza ključnih
dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v vzgojno-izobraževalnem sistemu],
141–155. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Stvarnik, Alja. 2012b. »Razbijanje tabuja neplodnosti v Sloveniji: pilotni projekt
»Psihološka pomoč neplodnim parom v procesu relacijske zakonske in
družinske terapije« - vzpostavljanje družbenega dialoga.« V: Inoviranje kulture
za več družbene odgovornosti - kot pot iz socio-kulturne krize 2012: Zbornik 7.

324

mednarodne konference Družbena odgovornost in izzivi časa, Maribor, Inštitut
za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), 8. –10. marec 2012, ur. Anita Hrast,
Matjaž Mulej, Sabina Kojc, 59–60. Maribor: Inštitut za razvoj družbene
odgovornosti (IRDO).
Sykes Wylie, M. 2004. The limits of talk: Bessell van der Kolk wants to transform the
treatment of trauma. Psychotherapy Networker 28, 1:30–41.
Švab, Alenka. 2001a. Ann Oakley: Gospodinja. Ljubljana: založba *cf.
Švab, Alenka. 2001b. Družina: od modernosti k postmodernosti. Ljubljana: Znanstveno
in publicistično središče.
Tafarodi, Romin W., in William B. Swann Jr. 1995. Self-liking and self-competence as
dimensions of global self-esteem: Initial validation of a measure. Journal of
Personality Assessment 65, št. 2:322.
Tao, Peng, Rosemary Coates, in Bruce Maycock. 2012. Investigating marital
relationship in infertility: A systematic review of quantitative studies. Journal of
Reproduction & Infertility 13, št. 2:71–80.
Tao, Peng, Rosemary Coates, in Bruce Maycock. 2011. The impact of infertility on
sexuality: A literature review. Australasian Medical Journal 4, št. 11:620-627.
Takač, Iztok, Ksenija Geršak, Elko Borko, Stelio Rakar, Nada Šabec, Alenka Valh
Lopert, Geja Kobal, Vesna Rems. 2016. Ginekologija in perinatologija.
Maribor: Medicinska fakulteta.
Tasman, Allan, Jerald Kay, Jeffrey A. Lieberman, Michael B. First in Mario Maj. 2008.
Psychiatry. John Wiley&Sons, Ltd.
The Week. 2013. Three-parent babies: what you need to know about IVF plan. (28.
junija

2013).

Http://www.theweek.co.uk/health-science/53866/three-parent-

babies-what-you-need-know-about-ivf-plan (pridobljeno 2. februarja 2014).
Terry, Deborah J., in Gloria J. Hynes. 1998. Adjustment to a low-control situation:
Reexamining the role of coping responses. Journal of Personality and Social
Psychology 74, št. 4:1078–1092.
Thies Kathleen M., in John F. Travers. 2009. Prenatal development. V: Thies Kathleen
M., in John F. Travers, ur., Quick look nursing: Growth and development
through the lifespan, 2:51–106. Jones & Barelett Publishers, LLC.

325

Tivadar, Blanka. 1996. Medicinski govor o ženski. V: Lenca Bogovič in Zoja Skušek,
ur. Spol: Ž, 68–98. Ljubljana: KUD France Prešeren; Institutum Studiorum
Humanitatis - ISH.
Tomaževič, Tomaž. 2006. V: Mojca Šimenc. Oploditev z biomedicinsko pomočjo:
Otroci iz epruvete. Priloga Dnevnika Nika, 6. december.
Tomaževič, Tomaž, Irma Virant-Klun, Brigita Valentinčič, Helena Meden-Vrtovec,
Veljko Vlaisavljević, Borut Kovačič, Primož Reš in Ivan Verdenik. 2003.
Dvajset let postopka zunajtelesne oploditve in mnogoplodna nosečnost. Zbornik
referatov / Slovenski kongres porodničarjev in ginekologov, Rogla, 11-13.
september 2003, II:105–108.
Torrez, Bernadette L. 2011. Psychological stress of infertility: A conceptual analytic
study. US: ProQuest Information & Learning.
Trille Kjaer, Vanna Alberi, Allan Jensen, Susanne Krüger Kjaer, Christoffer Johansen
in Susanne Oksbjerg Dalton. 2014. Divorce or end of cohabitation among danish
women evaluated for fertility problems. Acta Obstetricia et Gynecologica
Scandinavica, 30. januar. Http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-01/whab012814.php (pridobljeno 2. februarja 2014).
Turner Anthony J., in Andrew Coyle. 2000. What does it mean to be a donor offspring?
The identity experiences of adults conceived by donor insemination and the
implications for counselling and therapy. Human Reproduction 15, št. 9:2041–
2051.
Ulbrich, P. Mark, Thomas A. Coyle, in Maria M. Llabre. 1990. Involuntary
childlessness and marital adjustment: His and hers. Journal of Sex and Marital
Therapy, 16:147–158.
Urh, Špela. 2009. Nove tehnologije - stare ideologije: oploditev z biomedicinsko
pomočjo. Socialno delo 48, št. 1/3:111–121.
Valenčič, Rafko. 2004. Bioetika v cerkvenih dokumentih. Bogoslovni vestnik 64, št.
3:499–512.
Van den Akker, Olga. 2012. Reproductive health psychology.Wiley-Blackwell.
Van der Kolk, Bessel. 2003. Posttraumatic stress disorder and the nature of trauma. V:
Marion F. Solomon in Daniel J. Siegel, ur. Healing Trauma, Attachment, Mind,
Body, and Brain, 168–195. New York; London: W. W. Norton.

326

Van der Merwe, Elanza. 2010. Infertility-related stress and specific aspects of the
marital relationship. Magistersko delo. Stellenbosch: University of Stellenbosch.
Van der Merwe, Karen, Constance Van Eeden in Hans J.M. Van Deventer. 2010a. A
psychological perspective on god-belief as a source of well-being and meaning.
HTS Teologiese Studies 66, št. 1:10.
Van der Merwe, Karen. 2010b. A psychological perspective on the source and function
of religion. HTS Teologiese Studies 66, št. 1:8.
Virant-Klun Irma, Helena Meden-Vrtovec in Tomaž Tomaževič. 2002. Od nastanka
gamet do rojstva: oploditev z biomedicinsko pomočjo: teoretični in slikovni
prikaz nastanka gamet, zgradbe gamet in tehnik oploditve z biomedicinsko
pomočjo: (izkušnje na Ginekološki kliniki v Ljubljani). Radovljica: Didakta.
Viner, Russell. 1999. Putting stress in life: Hans Selye and the making of stress theory.
Social Studies of Science 29, št. 3:391.
Vlaisavljević, Veljko. 2006. Zdravstveno-ekonomski vidiki zdravljenjea neplodnosti v
Sloveniji. Isis 15, št. 1:34–42.
Vlaisavljević, Veljko. 2011a. Slovenija v evropskem vrhu. Zdravje 33, št. 374:12–14.
Vlaisavljević, Veljko. 2011b. Smeri razvoja reproduktivne medicine. Zdravniški vestnik
80, št.I:1–3. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo.
Vogler, Andrej. 2007. Obravnava neplodnega para. Sodobne oblike zdravljenja
neplodnosti / IV. spominski sestanek akad. prof. dr. Lidije Andolšek-Jeras,
Ljubljana, 30. november 2007:10–14. Ljubljana: Slovensko društvo za
reproduktivno medicino.
Volgsten, Helena, Agneta Skoog Svanberg in Pia Olsson. 2010. Unresolved grief in
women and men in Sweden three years after undergoing unsuccessful in vitro
fertilization treatment. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 89, št.
10:1290–1297.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2993044/?report=classic
(pridobljeno 2.marca2014).
Waite, Linda J., in Kara Joyner. 2001. Emotional and physical satisfaction with sex in
married, cohabiting, and dating sexual unions: Do men and women differ?. V:
Edward O. Laumann in Robert T. Michael, ur. Sex, Love, and Health in
America, 239–269. Chicago, IL: University of Chicago Press.

327

Walter, John L., in Jane E. Peller. 1992. Becoming solution-focused in brief therapy.
Philadelphia, PA US: Brunner/Mazel. Navaja Linda D. Applegarth, Individual
counseling and psychotherapy, 2006. V: Linda Hammer Burns in Sharon N.
Covington, ur. Infertility counseling: A comprehensive handbook for
clinicians,134–135. New York, NY US: Parthenon Publishing Group.
Watkins, Kathryn J., in Tracy D. Baldo. 2004. The infertility experience:
biopsychosocial effects and suggestions for counselors. Journal of Counseling &
Development 82, št. 4:394–402.
Wharton, Amy S. 2012. The sociology of gender: an introduction to theory and
research. Chichester (West Sussex); Malden (MA): Wiley-Blackwell.
Whisman, Mark A. in Lisa A. Uebelacker. 2006. Impairment and distress associated
with relationship discord in a national sample of married or cohabiting adults.
Journal of Family Psychology 20, št. 3, 369 –377
Whisman, Mark A., Lisa A. Uebelacker in Martin L. Weinstock. 2004.
Psychopathology and marital satisfaction: The importance of evaluating both
partners. Journal of Consulting and Clinical Psychology 72, 830 – 838.
WebMD. 2014. Domača stran. http://www.webmd.com/sex-relationships/guide/yourguide-female-reproductive-system?page=3 (pridobljeno 3. marca 2014).
Weinshel, Margot, Mimi Meyers in Constance Scharf. 2004. Infertility. V: Leonard J.
Haas, ur. Handbook of Primary Care Psychology. 399–410. Oxford: Oxford
University Press.
Winnicott, Donald Woods. 1988. Human nature. London: Free Association Books.
Navaja Christian Gostečnik, Sistemske teorije in praksa, 316. Ljubljana: Brat
Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut, 2010.
Woodward, Kathryn. 2002. Identity and difference: Culture, Media and Identities.
London: Sage Publications.
WHO

-

World

Health

Organization:

ICD-10.

2014.

http://www.who.int/classifications/icd/icdonlineversions/en/

Domača

stran.

(pridobljeno

3.

junija 2014).
WHO

-

World

Health

Organization.

2013.

Domača

http://www.who.int/topics/infertility/en/ (pridobljeno 2. aprila 2013).

328

stran.

Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo
(ZZNPOB). V: Uradni list Republike Slovenije, št.70/2000. 8. avgust 2000.
Http://www.uradni-list.si/1/content?id=27087 (pridobljeno 10. februarja 2012).
Ziherl, Slavko. 1997. Stresne motnje in obvladovanje stresa. V: Nevrotske, stresne in
somatoformne motnje v splošni medicini in psihiatriji: Begunje, 24. in 25. maj
1996, 38–47. Radovljica: Psihiatrična bolnišnica.
Zaviršek, Darja. 2014. Umetna oploditev: Več možnosti izbire, več etičnih dilem.
Dnevnik, 27. marec. Https://www.dnevnik.si/zdravje/umetna-oploditev-vecmoznosti-izbire-vec-eticnih-dilem (pridobljeno 27. marca 2014).
Zwick, Marni Leigh. 2003. Does problem-solving ability moderate the relationship
between infertility related stressors and psychological distress in infertile
women?. Doktorska disertacija. Drexel University.

329

15. PRILOGE
15.1 Inforamatovno soglasje za vključitev v raziskavo

Spoštovani,
pred vami je informativno soglasje za vključitev v raziskavo in privoljenje za
zvočno snemanje in obdelavo pridobljenih materialov.
Sem Alja Stvarnik, univerzitetna diplomirana filozofinja, specialistka zakonske in
družinske terapije in absolventka doktorskega študija Zakonska in družinska terapija na
Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Pripravljam disertacijo z naslovom »Psihološka
pomoč neplodnim parom v procesu relacijske zakonske in družinske terapije«. Cilj
raziskovanja je dobiti fenomenološki uvid v življenje neplodnih parov ter vpliva
neplodnosti na njihova življenja. S tem pa prispevati k razjasnitvi in razumevanju
posledic neplodnosti na področjih, ki zadevajo dinamiko para in dimenzije partnerskega
odnosa v povezavi s psihosocialnimi področji, ki jih travma neplodnosti zaznamuje.
Vaša prostovoljna udeležba v raziskavi vključuje tri faze raziskovanja:
1. vprašalnik, ki meri dinamiko para in stres zaradi neplodnosti;
2. polstrukturirane intervjuje, v katerem me zanima vaša osebna izkušnja ob
neplodnosti;
3. partnersko terapijo po metodi relacijske zakonske in družinske terapije, ki
zajema 24 tedenskih 50minutnih srečanj.
Z vsakim parom bomo v času raziskave samostojno, ločeno od partnerja, opravili
poglobljeni intervju. Intervju, bo zagotovo opravljen v začetni in zaključni fazi
terapevtskega cikla. Z vsakim partnerjem bosta v času raziskave opravljena najmanj dva
in največ štirje poglobljeni intervjuji. Za merjenje spremembe boste udeleženci na
začetku, na sredi in na koncu terapevtskega cikla dobili kvantitativne vprašalnike DAS
in FPI, ki merijo prilagojenost para in stres zaradi neplodnosti. Ob vsakem srečanju
znate udeleženci terapije dobili dve do štiri odprta vprašanja, na katera odgovorite
samostojno, ločeno od partnerja in mi jih vrnete do naslednjega terapevtskega srečanja.
Terapije bodo potekale tedensko, en terapevtski cikel predstavlja 12 terapij po metodi
relacijske zakonske in družinske terapije (RZDT). Par bo vključen v dva terapevtska
cikla, skupaj 24 terapevtskih srečanj.
V kolikor boste želeli s terapijo nadaljevati, to možnost imate, vendar se vsebine
podaljšanih terapij ne bodo vštele v raziskavo.
Vsa naša srečanja, izključujoč informativni razgovor, bodo z vašim privoljenjem
snemane (audio posnetki). Po vsaki terapiji bo narejen zapisnik terapije v katerem bomo
spremljali značilnosti procesa in spremembe v terapiji.

i

V vseh fazah raziskovanja je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov in anonimnost
vseh udeležencev raziskave. Udeleženci nadaljnje raziskave bodo vodeni pod šiframi,
katerih pravo identiteta bo znana samo terapevtu in udeležencu.
Intervju in terapije bodo potekali v prostorih za terapijo Društva LIST ter bodo zvočno
snemani. Tako zvočni posnetki kot njihovi zapisi so raziskovalni material, ki bodo
hranjen kot ločen del kartoteke, ki je zaupne narave in ki ne razkriva vaše identitete. Če
boste želeli dostop do posnetkov in njihovih zapisov, je to možno izključno v prostorih
za terapijo Društva LIST. Dostopa do posnetkov ali zapisov posnetkov ne bo imel poleg
omenjene raziskovalke nihče, razen v primeru vaše pisne zahteve.
Vsi pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno v namene doktorske disertacije. Ves
čas raziskave in po njej bo zagotovljena varnost in zaupnost osebnih podatkov v skladu
z veljavnimi predpisi. Vaše ime se ne bo pojavljalo nikjer. Če boste želeli, boste o
rezultatih raziskave obveščeni. Kakršnikoli rezultati te raziskave, ki bodo javno
dostopni ali objavljeni, ne bodo vključevali informacij, ki bi razkrivale ali bi omogočale
razkrivanje vaše identitete.
Udeležba v raziskavi je prostovoljna, za njo ne boste prejeli denarnega plačila.
Tema raziskave je bila odobrena s strani Komisije RS za medicinsko etiko 15.2.2011.
Za vsa vprašanja v zvezi z raziskovanjem in dogovorom o sodelovanju se lahko obrnete
name: Alja Stvarnik, alja.stvarnik@gmail.com in/ali info@drustvo-list.si;
m:051-326-155.
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15.2 Anketni vprašalnik - predstavitev, povabilo v raziskavo,
prisotpna izjava

ANKETNI VPRAŠALNIK
Sem specializantka zakonske in družinske terapije, Alja Stvarnik, doktorandka
Zakonske in družinske terapije na katedri za psihologijo in sociologijo religije Teološke
fakultete v Ljubljani. V okviru doktorske disertacije pripravljam raziskovalno delo z
naslovom Psihološka pomoč neplodnim parom v procesu relacijske zakonske in
družinske terapije. Z raziskavo želim prispevati k razumevanju stresa zaradi
neplodnosti na področjih, ki zadevajo dinamiko partnerskega odnosa v povezavi s
področji, ki jih stres zaradi neplodnosti zaznamuje.
Pred vami je skupina trditev, ki jih boste ocenjevali glede na to, v kolikšni meri so
značilne za vas. Prosim vas, da na njih odgovarjate samostojno, ločeno od
partnerja. Nanje odgovarjate tako, da odgovorite na zastavljeno vprašanje, bodisi da
obkrožite trditev, ki za vas najbolj velja; ali v čim obsežnejši opisni obliki odgovorite na
zastavljena vprašanja. Prosim vas za iskrene odgovore, saj bo le tako raziskava
verodostojna.
Prosim vas, da s partnerjem izbereta in vpišeta na str. 1 ISTO KODO, pod katero
bosta vodena kot par, pri nadaljni obdelavi podatkov. Podatki so anonimni in bodo
uporabljeni izključno v raziskovalne namene te raziskave.
POVABILO K NADALJNEMU SODELOVANJU
V kolikor bi si želeli sodelovati v nadaljnji raziskavi, vas prosimo, da vpišite svoje
kontaktne podatke E-mail _________________________ in/ali GSM številko
_________________________ na katerih lahko z vami vzpostavimo stik. Vsi
pridobljeni podatki so tajni in so varovani po Zakon o varovanju osebnih podatkov
Url. RS 86/04.
Nadaljnje raziskovanje vključuje poglobljeni intervju na temo vaše izkušnje neplodnosti
in morebitno vključitev v partnersko terapijo po modelu relacijske zakonske in
družinske terapije.
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Poglobljeni intervju bo potekal v Centru za individualno, partnersko in družinsko
terapijo - Društvo LIST, v Ljubljani.
Za podrobnejše informacije smo za vas dosegljivi na številkah: M: 051 326 155 in
M: 030 636 906 ter na E-mail naslovu alja.stvarnik@gmail.com ali info@drustvo-list.si
in www.drusto-list.si .
PRISTOPNA IZJAVA
Spodaj podpisani izjavljam, da v raziskavi sodelujem prostovoljno. Soglašam, da lahko
Alja Stvarnik hrani in obdeluje podatke pridobljene v tej raziskavi, skladno z veljavnimi
predpisi in akti, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov.
Podpis: __________ Kraj: ____________________________

Datum: __________

Še enkrat hvala za vaš čas in sodelovanje!
Univ.dipl.fil. Alja Stvarnik, spec. ZDT
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