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POVZETEK 
 

Diplomsko delo govori o doživljanju neplodnosti. V družbi je plodnost še vedno cenjena 

vrednota, zato je spoznanje, da ne bosta mogla spočeti ali donositi otroka, travmatično tako 

za posameznika kot par. Zdravljenje neplodnosti je dolgotrajen proces, v katerem so močno 

izpostavljene telesna, čustvena in spolna intima. Za partnerja je obdobje neplodnosti 

čustveno zahtevno in stresno. Deležna pa sta tudi različnih družbenih pritiskov in 

pričakovanj, hkrati pa neplodnost pomeni tudi stigmatizacijo. Neplodnost vpliva na 

posameznike, njihovo partnersko zvezo ter zasebno in karierno življenje. 

Teoretične ugotovitve sem v empiričnem delu preverila z uporabo kvalitativne metode 

raziskovanja. Analiza rezultatov je pokazala, da neplodnost najpogosteje spremljajo občutki 

razočaranja, jeze, bolečine, prizadetosti, krivde, žalosti in obupa. Neplodnost vpliva na 

posameznikovo življenje, kariero, partnerski odnos. Njegovo podporno okolje predstavljajo 

partner, starši in ozek krog prijateljev. Odnos sodobne družbe do neplodnosti pa doživlja kot 

tabuizirano in stigmatizirano temo.  

Ključne besede: neplodnost, doživljanje neplodnosti, partnerski odnos, družba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 
 

This thesis talks about the experience of infertility. In society, fertility is still considered as a 

highly regarded value which is why when an individual or couple discover that they are not 

able to conceive a child it is a very traumatic moment for them. Curing infertility is very 

much a long-term process in which they are exposed to a great deal of physical and 

emotional strain as well as sexual intimacy. For partners, a period of infertility is a deeply 

emotional and stressful time. They experience various social pressures and expectations as 

well as a certain amount of stigmatisation. Infertility has a bearing on an individual in their 

personal relationships and career life. 

I studied the theoretical findings in the empirical work by using a qualitive method of 

research. The analysis of the results showed, that feelings of disappointment, anger, pain, 

anguish, guilt, sadness and despair usually follow the news of infertility. Infertility also 

affects their life, career and relationships. Their supportive environment consists of their 

partner, parents and a small circle of friends. They experience the sense that society regards 

infertiliy as a taboo subject and is stigmatised. 

Keywords: infertility, experiencing infertility, partnership, society 
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UVOD 
 

Hiter ritem življenja v današnjem času prinaša tudi mnogo zdravstvenih in duševnih težav. 

Ena izmed njih je neplodnost, ki je velik zdravstveni problem sodobne družbe. Vsi, ki se z njo 

soočajo, so pred življenjsko preizkušnjo, izzivom, ki ga je treba prebroditi in se z njim tudi 

soočiti. Parom, katerih največja želja je spočetje lastnega otroka, a jim zaradi neplodnosti to 

predstavlja velik izziv, ves trud in napor ter mnoge neprespane noči zaradi neprestanega 

razmišljanja o tem, ali jim bo le uspelo zanositi in, kar je še pomembnejše, donositi lastnega 

otroka, pustijo mnogo brazgotin, ki se le stežka oziroma nikoli ne zacelijo. To velja tako na 

fizičnem kot duševnem področju.  

Marsikdo se ne zaveda, da je neplodnost vse pogostejši problem sodobnega sveta in tudi v 

Sloveniji že vsak šesti par poišče zdravniško pomoč zaradi neuspešnih poskusov zanositve. Ta 

visoka številka marsikoga preseneti, saj problem neplodnosti v družbi ni preprosto zaznaven, 

večina prizadetih namreč o tem težkem bremenu stežka govori in tudi zaradi tega je v družbi 

še vedno obravnavana kot tabu tema, čeprav se v zadnjih letih o njej govori več kot včasih. 

Ljudje, ki imajo težave pri zanositvi, večkrat občutijo sram, razočaranje in občutek, da zaradi 

tega ne izpolnjujejo svoje naravne funkcije, torej razmnoževanja, poleg tega pa so v družbi 

deležni tudi stigmatizacije in nerazumevanja. 

Mnogo parov se za spočetje lastnega otroka odloča vse pozneje, kajti življenje v današnjem 

času ni kot nekoč, ko je bilo ustvarjanje družine v glavnem na prvem mestu. Danes je 

mnogim v mladosti pomembno, da si pridobijo čim boljšo izobrazbo in si ustvarijo čim boljšo 

kariero. To niti ni nič nenavadnega, saj se od mladega človeka v sodobnem času zelo veliko 

pričakuje. Ko pa se ti pari odločijo za spočetje otroka, je njihova starost po navadi že okoli 30 

let in več, kar še dodatno otežuje spočetje. Moramo pa se zavedati, da imajo težave z 

neplodnostjo tudi mlajši ljudje. 

V diplomski nalogi želim predstaviti dileme doživljanja neplodnosti, posameznikove izkušnje 

z njo in njen vpliv na njihovo partnersko zvezo ter zasebno in karierno življenje.  
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I. TEORETIČNI DEL 
 

1 NEPLODNOST 
 

Različni avtorji pravijo, da o neplodnosti lahko govorimo, ko pri paru ne pride do zanositve 

po enem letu rednih, nezaščitenih spolnih odnosov. Delijo jo na primarno in sekundarno 

neplodnost. O primarni govorimo, ko pri paru še ni prišlo do zanositve. To vključuje vse 

primere, ko ženska še ni zanosila, moški pa nikoli ni oplodil nobene partnerke. O sekundarni 

neplodnosti govorimo, ko je par v preteklosti že zanosil, zdaj pa do zanositve ne pride (UKC 

Ljubljana, 2014; World Healt Organization – WHO, 2016; Repinc, 2001; Menning, 1998, v 

Kikendall, 1994, v Guštin, Globevnik Velikonja, Vrtačnik Bokal, Vidmar, 2014). Statistične 

raziskave kažejo, da sta primarna in sekundarna neplodnost enako pogosti, medtem ko 

poročajo o 11 % sekundarne neplodnosti med pari, ki že imajo otroke (Centers for Disease 

Control and Prevention, 2012, v Stvarnik, 2017, 9). Dejavniki tveganja so pri obeh oblikah 

neplodnosti enaki (Ograjšek, 1989, 235). 

 

1.1 Vzroki neplodnosti 
 

Med strokovnjaki prevladuje mnenje, da je neplodnosti čedalje več. Vzroke za to iščejo v 

naraščanju števila primerov vnetij ženskega spolnega sistema in spolno prenosljivih bolezni 

ter odlašanju rojevanja prvega otroka (Andolšek Jeras, v Meden Vrtovec, 1989). Prav tako pa 

se strokovnjaki strinjajo, da je zaradi novih diagnostičnih in terapevtskih postopkov danes 

mogoče odkriti in diagnosticirati veliko več primerov neplodnosti kot nekoč. Prav razvoj 

novih tehnologij, ne samo reproduktivnih, je bistveno vplival na obravnavanje neplodnosti 

(prav tam). 

V laični javnosti je še vedno precej pogosto prepričanje, da je za neplodnost para "kriva" le 

ženska (Bercko, n. p.). Vzroki za neplodnost se vselej iščejo pri obeh partnerjih, pri čemer se 

sočasno upošteva pravilo, da se preproste in neinvazivne preiskave opravijo pri obeh 

partnerjih hkrati (Vlaisavljević, 2006, v Stvarnik, 2017). Tudi ko se odkrije en vzrok za 

neplodnost, se nadaljujeta diagnostika in celotna obravnava neplodnega para. Neplodnost 
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posameznega para je lahko posledica samo enega vzroka, lahko pa je vzrokov več (Ograjšek, 

1989, 235). Kljub novim diagnostičnim postopkom odkrivanja vzrokov neplodnosti in razvoju 

postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo ostaja delež zmanjšane rodnosti in 

neplodnosti nepojasnjen (Geršak, 2009, v Stvarnik, 2017).  

Vzroke za neplodnost lahko ugotavljamo pri ženski (približno 30% primerov), moškem (30 % 

primerov) ali obeh (30% primerov), če pa ostanejo neodkriti, govorimo o nepojasnjeni 

neplodnosti (10% primerov) (UKC Ljubljana, 2014; WHO, 2016; Repinc, 2001; Menning, 1998, 

v Kikendall, 1994, v Guštin idr., 2014). Ograjenšek (1989) pa je odstotke razporedila drugače, 

in sicer vzroka neplodnosti niso našli pri nobenem od partnerjev v 26 %, pri ženskah v 25 %, 

pri moškem prav tako 25 %, pri obeh partnerjih pa v 24 %.  

80 % vseh vzrokov ženske neplodnosti predstavljajo samo trije vzroki, in sicer motnje 

ovulacije, kot je sindrom policističnih jajčnikov, debelost ter endometrioza in 

tuboperitonealni vzrok z neprehodnimi jajcevodi. Ostali dejavniki so starost ženske, razvojne 

nepravilnosti maternice, miomi, prekomerna telesna teža, spolno prenosljive bolezni, 

sistemske bolezni (sladkorna bolezen, obolenja ščitnice) in zdravila (antidepresivi, steroidi) 

(UKC Ljubljana, 2014;WHO, 2016; Repinc, 2001; Menning, 1998, v Kikendall, 1994, v Guštin 

idr., 2014). Osolnik (2009) pa dodaja še duševne vzroke, kot so duševna napetost, stresni 

dogodki in travme, moteni družinski odnosi, čustveni pretresi, ki preko osrednjega živčevja 

povzročijo neuravnovešeno delovanje jajčnikov in s tem tudi izostanek ovulacije, ter nezdrav 

življenjski slog, kot so kajenje, prekomerno uživanje alkohola, zdravil in mamil. 

Najpogostejši vzrok moške neplodnosti pa je slaba kakovost semena. V 75% pri moškem 

neplodnost povzročajo vnetja, poškodbe, genetske motnje, motnje v spuščanju moda ter 

operativni posegi in nekatere vrste zdravljenja (predvsem maligne bolezni), ki lahko 

povzročijo spremembe v kakovosti semena. V 25% razlogov ne najdejo (prav tam). Dr. 

Drobnič z Ginekološke klinike v Ljubljani pravi, da gre pri moških za slabšo kakovost semen, ki 

je velikokrat pogojena že z razvojnimi motnjami, tako znanimi kot tudi neznanimi. Na eni 

strani so torej moški, ki so zdravi in nikoli niso imeli težav s spolovili, a je njihov spermiogram 

oziroma kakovost semena vseeno veliko slabša, kot bi pričakovali, na drugi pa tisti, ki so imeli 

v otroštvu ali pa že takoj po rojstvu kakšne težave, na primer nespuščena moda ali katero 

drugo anomalijo, ki kaže na napačen razvoj spolovil (Rebernik, 2011). 
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Z medicinskega vidika je najtežje zdraviti pare, pri katerih ni očitnega vzroka za neplodnost. 

Ena izmed razlag je, da je njihov vzrok duševnega izvora. Ker pa je težko raziskati, kako in 

koliko duševnost vpliva na neplodnost, strokovnjaki zanjo v to možnost dvomijo. Duševne 

dejavnike je težko meriti, rezultati pa so nepopolni in nejasni. Obravnavajo se šele (če se), ko 

so končane vse fizične preiskave. Ni nujno, da je duševni vzrok edini za nezmožnost 

zanositve, vendar k njej zagotovo pripomore. Ljudje se namreč na psihološke pritiske 

odzivamo različno, odziv pa je odvisen od fizičnega in duševnega zdravja v tistem trenutku, 

pa tudi od posameznikovega dojemanja situacije (Pawson, 2003, 49). 

Odločitev za otroka se je zaradi vrste družbenih pričakovanj, kot so zaključek izobraževanja, 

vstop na trg delovne sile in iskanje redne zaposlitve in ustvarjanje lastnega doma, prestavila 

v poznejša leta (Ule in Kuhar, 2003, 70). Starost ženske prav tako igra pomembno vlogo v 

reprodukciji. Ženske v starostni dobi 20–24 let so v kategoriji 100-odstotne relativne 

plodnosti. Relativna plodnost je izraz, ki označuje reproduktivno dobo ženske, v kateri so 

možnosti za zanositev najboljše. V starostni dobi 25–29 let se ta zmanjša na 80 %, od 30 do 

34 let je relativna plodnost med 50 in 55%, med 35 in 39 let 18–25 %, med 40 in 44 let 5–7 

%, med 45 in 49 let pa 0 % (WHO, 2016). S tem se strinja tudi prof. dr. Eda Vrtačnik, dr. med., 

predstojnica Kliničnega oddelka za reprodukcijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana (v Bercko, 

n. p.), in dodaja, da tudi če pride do zanositve po 34. letu starosti, seta pogosteje konča s 

spontanim splavom zaradi kromosomskih nepravilnosti. Zaloga jajčec je omejena: za uspešno 

zanositev je potrebno zdravo jajčece, njihovo število pa z leti upada. Že v rodni dobi ima 

približno polovica jajčec kromosomske nepravilnosti, število jajčec z genetskimi problemi pa 

se z leti poveča. Dejstvo je, da tudi vsako zdravo jajčece ne obrodi nujno sadov. Postopoma 

se zaloga jajčec popolnoma izčrpa. 

Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da se okoli 80 milijonov ljudi na svetu srečuje z 

neplodnostjo (prav tam). V Sloveniji se z neplodnostjo srečuje 15 % vseh parov oziroma vsak 

šesti (UKC Ljubljana, 2014; Bercko, n.p.; Stvarnik, n.p). Nekateri avtorji pa imajo o tem 

drugačne podatke, in sicer Repinc (2001) pravi, da se v reproduktivnem obdobju vsak deseti 

par sooča z neplodnostjo, Zajec (2011) in »Čez našo hišo« (2013) pa pravita, da je neploden 

vsak sedmi par. Čeprav so številke različne, pa se vsi avtorji strinjajo, da je neplodnost pogost 

pojav. Bercko (2010, 11) ponuja odgovor, zakaj so si avtorji neenotni o statističnih podatkih. 

Pravi, da je merjenje odstotkov neplodnosti na populaciji zapleteno, saj demografi ob tem 



 

5 
 

upoštevajo kriterije, ki ne morejo zajeti vzorca celotne populacije. Primer je kazalnik 

rodnosti, ki vključuje vzorec žensk, ki do konca rodne dobe niso rodile niti enega otroka, pri 

čemer pa je težko ločiti med tistimi, ki so si otroka želele, a ga iz različnih vzrokov niso mogle 

roditi, in tistimi, ki so se zavestno odločile, da otroka ne bodo imele. Za relevanten kazalnik 

neplodnosti bi lahko šteli le vzorec poročenih žensk, ki niso rodile nobenega otroka, pri tem 

pa je treba upoštevati samo obdobje pred demografskim prehodom iz tradicionalne v 

moderno družbo, za katerega bi lahko domnevali, da se nobena poročena ženska ni zavestno 

odpovedala potomcem.  

 

1.2 Termini neplodnosti 
 

Sterilnost, subfertilnost, infertilnost, neplodnost, zmanjšana rodnost, zmanjšana plodnost in 

jalovost so izrazi, ki jih medicinska stroka najpogosteje uporablja v povezavi z neplodnostjo 

(Repinc, 2001, 57). V medicini se o sterilnosti govori, kadar je prisotna nesposobnost 

oploditve ali reprodukcije v dokončnem in nepopravljivem stanju, izraz subfertilnost pa se 

uporablja v primerih zmanjšane plodnosti pri parih, ki jim je uspelo zanositi, ne pa tudi 

donositi otroka (Stvarnik, 2017; Ograjenšek, 1989). 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (1970, v Bevc, 2002) z besedo neploden opredeljuje 

»tistega, ki ni ploden – neploden moški«, »tisto, ki ni plodna – neplodna ženska«, z besedo 

jalov pa »takega, ki ne more imeti potomcev«. V diplomskem delu je pomembno dejstvo, da 

par ne more imeti rodnih otrok, in ne, kdo od njiju je neploden, zato sta ustrezna oba izraza. 

Težko je namreč presojati o pravilnosti terminov. Morda beseda jalovost zveni bolj starinsko 

in kruteje od izraza neploden, kar je eden od razlogov, zakaj bom v diplomskem delu 

uporabljala izraz neplodnost. Vsekakor pa je k moji odločitvi prispevalo tudi dejstvo, da po 

mnenju mnogih avtorjev obravnavamo neplodnost para in ne neplodnost posameznika. 

Neplodnost torej ne zajema le posameznika, ampak par (Ponjaert Kristofersen, Baetens, 

1999), zato danes strokovnjaki ne obravnavajo le posameznikove neplodnosti, temveč 

neploden par kot celoto (Burger, Tul, Velikonja, 1995; Bevc, 2002). 
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1.3 Zdravljenje neplodnosti 
 

Ženske lahko s kontracepcijskimi metodami več let nadzorujejo, da ne bi prišlo do 

nosečnosti. Po več letih, ko se par odloči za otroka, pa so šokirani ob dejstvu, da po naravni 

poti ne morejo zanositi. O neplodnosti uradno govorimo, ko ženska po enem letu rednih 

spolnih odnosov brez zaščite ne zanosi. Takšnim parom medicina omogoča in ponuja različne 

možnosti zdravljenja. Njihov spekter sega od hormonske terapije, ki je danes rutinska 

ginekološka praksa, do oploditve v epruveti ali umetne oploditve s pomočjo tehnik 

zamrzovanja in semenskih bank. Torej obstaja vrsta metod, vsem pa je skupen in glavni cilj 

rojstvo težko pričakovanega otroka (Ule in Kuhar, 2003, 138). 

Neplodnost so z medicinskega stališča obravnavali že Aristotel in Hipokratovi učenci, ki so 

vzrok videli predvsem v nepravilnosti maternice, na neplodnost pa je po njihovem mnenju 

lahko vplival tudi način celotnega življenja (Repinc, 2001).  

Umetno oploditev pravno ureja Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z 

biomedicinsko pomočjo iz leta 2000. Po zakonu sta do postopkov umetne oploditve z 

biomedicinsko pomočjo upravičena moški in ženska, ki živita v medsebojni zakonski zvezi ali 

zunajzakonski skupnosti. Zdravnik ju mora pred tem poučiti o postopku, seznaniti z 

možnostmi za uspeh ter možnimi posledicami in nevarnostmi ter jima svetovati. Prav tako 

mora razložiti druge možnosti, kot je posvojitev ali opustitev zdravljenja. Za postopke 

oploditve z biomedicinsko pomočjo se praviloma uporabijo spolne celice ženske in moškega, 

ki sta v medsebojni zakonski zvezi ali zunajzakonska partnerja. Lahko pa se uporabijo jajčne 

celice darovalke ali semenske celice darovalca, kadar po izkušnjah biomedicinske znanosti ni 

možnosti, da bi prišlo do nosečnosti z uporabo spolnih celic zakoncev ali zunajzakonskih 

partnerjev, oziroma če so bili neuspešni drugi postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo iz 

tega zakona ali je to potrebno za preprečitev prenosa hude dedne bolezni na otroka. V enem 

postopku ni dovoljeno vnesti v maternico ženske več kot treh zarodkov. Morebitni preostali 

zgodnji zarodki se hranijo in se pozneje lahko ob pogojih iz tega zakona vnesejo v telo ženske 

iz začetnega postopka. Semenske celice, neoplojene jajčne celice in neuporabljeni zgodnji 

zarodki se hranijo toliko časa, kolikor želita ženska in moški, ki se jima pomaga s postopki 

oploditve z biomedicinsko pomočjo, vendar ne več kot pet let (prav tam; Pisrs, 2000). 
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Možnost oploditve z biomedicinsko pomočjo je torej skrajna oblika zdravljenja neplodnosti. 

Zanjo se zdravnik odloči šele, ko odpiše vse ostale možnosti, ki bi lahko privedle do 

oploditve. Za ženske ne glede na to, ali so v postopku zaradi svoje ali moževe neplodnosti, 

velja več pravil – biti morajo telesno zdrave in znotraj določene starostne skupine, saj je 

možnost uspeha pri starejših ženskah manjša. Če je potrebno, morajo ženske privoliti, da 

pred začetkom zdravljenja shujšajo (prav tam). 

 

Naši ginekologi govorijo o 30–35 % realni možnosti za zanositev, s čimer se strinja tudi dr. 

Drobnič z Ginekološke klinike v Ljubljani (Rebernik, 2011). Statistični podatki kažejo, da sta 

potrebna dva do trije poskusi za zanositev in trije do štirje za porod. Vendar so podatki lahko 

zavajajoči, saj med uspehe štejejo tudi nosečnosti, ki so trajale samo nekaj dni, ali pa število 

rojenih otrok razdelijo na število pacientk – če je torej ena od desetih žensk rodila šesterčke, 

je to prikazano kot 60 % uspešnost (Repinc, 2001). 

 
V Sloveniji sega obravnava neplodnosti v leto 1923, ko je bila ustanovljena ženska bolnišnica. 

Do takrat je bila posvojitev edina možnost, da neplodni ljudje postanejo starši (Andolšek 

Jeras v Meden Vrtovec, 1989). Zdravljenje neplodnosti se je postopoma razvijalo in doseglo 

velik mejnik, ko so na Ginekološki kliniki v Ljubljani izvedli prvo oploditev zunaj materinega 

telesa (prav tam).  

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 Ljubljana, Klinika za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor in Center za oploditev z 

biomedicinsko pomočjo Postojna, v katerih se zdravijo neplodni pari iz Slovenije, Evrope in 

držav nekdanje Jugoslavije (Stvarnik, 2017).  

V Ginekološki kliniki v Ljubljani imajo približno 1.300–1.400 postopkov letno. Da postopek 

uspe oz. pridemo do želenega cilja, dr. Dolinšek ocenjuje, da so v prvih štirih do petih 

poskusih postopki podobno uspešni, z njihovim naraščanjem pa uspešnost pada. ZZZS 

vsakemu paru namreč krije šest postopkov umetne oploditve (Rebernik, 2011). 

Medtem ko medicina odkriva vzroke, zdravi neplodnost in daje upanje, raziskave poročajo, 

da medikalizacija neplodnosti dodatno povečuje stisko, stres, anksioznost in žalost, ki jo 
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neplodni pacienti že izkušajo zaradi neplodnosti. Hormonske terapije, ki se uporabljajo za 

zdravljenje neplodnosti, lahko povzročajo mnoge psihološke stranske učinke. Pri ženskah so 

ob zdravilih za indukcijo ovulacije zaznali anksioznost, motnje spanja, menjavanje 

razpoloženja in razdražljivost. Enaka zdravila se uporabljajo tudi za stimulacijo nastajanja 

semenske tekočine, vendar stranskih učinkov pri moški populaciji niso zaznali. Druga zdravila 

lahko povzročajo depresijo, manije, razdražljivost in motnje koncentracije. Zato je težko 

ugotoviti, kateri od simptomov so psihološke narave in kateri so posledica zdravil za 

zdravljenje neplodnosti (Stvarnik, 2017). 

Telesna in čustvena izpostavljenost, predvsem žensk pri neplodnem paru, je sekundarnega 

pomena. Pogostost in intenzivnost medicinskih posegov med zdravljenjem neplodnosti 

spremljajo stiske, ki ostanejo nenaslovljene, prav tako določeno dimenzijo stiske odpira 

negotov izid zdravljenja in postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo ob neplodnosti 

(prav tam).  

2 SOOČANJE Z NEPLODNOSTJO 
 

Neplodnost je zdravstveni problem, ki pa lahko ima obsežen vpliv na zadovoljstvo z 

življenjem, kakovost življenja in psihološko stanje. Neplodnost prizadene vse vidike življenj 

prizadetih, zlasti še neplodnih žensk. Televizijske reklame, priložnostni klepet z mimoidočimi, 

pogovor med sodelavci in brezobzirne pripombe prijateljev in sorodnikov povečujejo vtis, da, 

čeprav ne po lastni želji, odstopajo od normalnega. Zato se mnogi umikajo v osamo, da bi se 

izognili situacijam, v katerih bi jih opomnili na njihovo neplodnost. Zaradi prepričanja, da jih 

lahko razumejo le ljudje z enako izkušnjo, mnogi neplodni posamezniki prijateljujejo le z 

ljudmi, ki se soočajo z enako težavo, ali iščejo podporo v skupinah za samopomoč (Greil 

1993, v Bercko, 2010). Ni lahko sprejeti dejstva, da ne moreta storiti nečesa, kar drugim 

uspeva tako z lahkoto. Mnogi pari opisujejo, da so se ob diagnozi neplodnosti počutili 

povsem sami na svetu. Povedati drugim, da ne zmoreš imeti otrok, je lahko za posameznika 

izredno boleča izkušnja, poleg tega pa je tema neplodnosti v družbi še vedno velikokrat tabu 

(Pislak Bali, 2010). 

Okolica par brez otrok pogosto bombardira z vprašanji v stilu: "Kaj pa še čakata?" Vprašanje 

je neprijetno že za tiste, ki še/sploh ne želijo postati starši, neplodnemu paru pa lahko vsakič 
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znova sproži celo poplavo negativnih občutij (prav tam). Bercko (2010) v svoji raziskavi 

ugotavlja, da so najpogostejši občutki, ki spremljajo spoznanje, da so pri zanositvi težave, 

jeza, prizadetost, razočaranje, občutki krivde, žalost, obup… Postavlja se vprašanje, zakaj 

ravno jaz, prav tako niso redki občutki manjvrednosti, nesposobnosti ali celo neprimernosti 

za starševstvo. Občutki so najhujši v dneh in obdobjih, ki tradicionalno veljajo za družinske, 

še posebej med božično-novoletnimi prazniki. Že tako labilno čustveno stanje pogosto še 

dodatno zamajejo besede, vprašanja, komentarji ljudi, ki za posameznikove težave ne vedo. 

Edini moški, ki je sodeloval v njeni raziskavi, je odgovoril, da ga je ob spoznanju, da imata s 

partnerko težave z zanositvijo, spremljal občutek krivde. Avtorica prav tako ugotavlja, da 

posamezniki, ki se soočajo z neplodnostjo, o tem sprva govorijo le s svojim partnerjem. Z 

drugimi o tem vsaj sprva ne želijo govoriti. Po določenem času pa spregovorijo večinoma z 

ozkim krogom ljudi. Redki so posamezniki, ki o svojih težavah govorijo vsakomur. Predvsem 

ker so mnenja, da jih tisti, ki sami niso doživljali boja z neplodnostjo, ne morejo razumeti. Še 

bolj pa jih bolijo, motijo in jezijo sicer večinoma dobronamerni, a neprimerni komentarji. Z 

ugotovljenim se strinja tudi Bevc (2002), ki pravi, da neplodnost postavlja par v bolečo 

izkušnjo drugačnosti. Pogostokrat se sramujeta, da ne moreta imeti rodnega otroka. Počutita 

se prikrajšana in zaznamovana, zato o neplodnosti v glavnem ne govorita. 

Neplodnost in njeno zdravljenje močno čustveno obremenita partnerstvo in sta lahko ena 

najtežjih stisk v življenju (Pislak Bali, 2010). Bercko (2010) je po analiziranju podatkov prišel 

do sklepa, da se partnerski odnos spremeni. Le malo intervjuvank je poročalo o pozitivnih 

spremembah. Nekaj vprašanih navaja, da problem partnerja povezuje, večina pa je mnenja, 

da ju težave pri zanositvi odtujujejo. Poročajo pa tudi o strahu pred izgubo partnerja kot 

posledico neplodnosti. Večina vprašanih poroča, da so se zaradi neplodnosti začele izogibati 

družbenim stikom. Najhujša preizkušnja pa so nosečnosti bližnjih. Do takšnega sklepa so v 

svoji raziskavi prišli tudi Peterson, Newton in Rosen (2003, v Stvarnik, n.p.). Pislak Bali (2010) 

dodaja, da navadno trpi tudi spolno življenje para, ker postane edini namen spolnosti 

zanositev. Pogosto začnejo spolnost povezovati z občutki izgube, nesposobnosti, neuspeha. 

Stvarnik (n.p.; Epsihologija, 2012) 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. Pri neplodnosti govorimo o vseobsegajoči 

krizi, ki se hkrati izraža na biološki, psihološki, družbeni in duhovni ravni. Tako preplavi 
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posameznikov čustveni, vedenjski in miselni svet. Odnos med partnerjema se spremeni, 

postane intenzivnejši in zahtevnejši, prav tako lahko številne neizžalovane izgube partnerski 

odnos vodijo v odtujenost. Kriza, v kateri se 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 osamitev od družbe in 

izgubljanje stikov z družino, prijatelji, predvsem tistimi, ki že imajo otroke ali jih pričakujejo. 

V takšnih okoliščinah se pogosto pojavijo vprašanja o lastni krivdi, odgovornosti in vrednosti 

ter o tem, ali sta partnerja za dosego cilja res storila vse, kar je bilo v njuni moči. V takšnem 

vzdušju se pri paru 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. Pislak 

Bali (2010) dodaja ugotovitev, da je pri neplodnih ženskah raven depresivnosti enaka kot pri 

bolnikih z rakom. Prizadet je občutek ženskosti in moškosti, samopodoba pa spremenjena v 

negativni smeri. 

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 prizadevanja 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 katerimi 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, v Stvarnik, 2017, 52; Epsihologija, 

2012).  

Greil (1993, v Bercko, 2010) navaja podatke, ki kažejo, da moški in ženske različno doživljajo 

neplodnost. Ženske jo pogosteje kot moški dojemajo kot uničujočo grožnjo svoji identiteti. O 

tem veliko razmišljajo in temu ne morejo uiti. Moški, zlasti tisti z reproduktivnimi manki, jo 

pogosto doživljajo kot sicer nesrečno okoliščino, ki pa jo je mogoče premagati. Do 

podobnega zaključka so prišli tudi Peterson (2000, 2009), Crawshaw in Balen (2010) ter 

Slade, Emery in Lieberman (1997), v Stvarnik, n.p. Bevc (2002) dodaja, da je starševstvo za 

spolno identifikacijo pomembnejše pri ženskah kot pri moških. Po Chodorowi in 

Woodwardovi je materinska identiteta osrednji trenutek razvoja in identitete številnih žensk. 

Po Freudovi psihoanalitični teoriji je izkušnja materinstva ključna za psihosocialni razvoj 

ženske (Oakley, 2000, v Stvarnik, 2017). Ženska izpolni svoj biološki namen s spočetjem, 
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nosečnostjo in dojenjem otrok. Po Freudovi psihoanalitični teoriji je spolna konstitucija 

posledica duševnih procesov, ki se odvijajo 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 (prav tam). 

Ženska, ki nikoli ni imela otrok, je čustveno neizpolnjena in je zato manj ženska (Zaviršek, 

1994). Če si pri tem ne more pomagati, jo je treba pomilovati, kot če bi imela kako okvaro. 

Če pa nima otrok po lastni izbiri ali se jim odpove, jo imajo za sebično in trdo. Ženske so pod 

velikim pritiskom, da morajo imeti otroke (prav tam). Na to vlogo se jih pripravlja že od 

otroštva preko stereotipnih družbenih podob ženske in moškega, deklice se identificirajo z 

materami in rastejo z razumevanjem, da je vloga matere del ženske identitete, da je to nekaj 

naravnega. Prva identifikacija se začenja že preko otroških slikanic, kjer se odraslo žensko, z 

izjemo vile, slika kot mater in ženo, ter preko igranja s punčkami, ki naj bi bile primerne samo 

za deklice (de Beauvoir, 2000). Ta identifikacija nosi v sebi skrito sporočilo, da so drugi 

interesi in dejavnosti manj pomembni. Zato je šok ob spoznanju, da otrok ne bo, za žensko 

toliko večji (Repinc, 2001). 

 

Avtorji študije o izkušnji žensk z oploditvami z biomedicinsko pomočjo (Hammarberg idr., 

2001) poudarjajo, da je glavni stresor poskus doseči nosečnost in ne postopek sam ter da je 

postopek z biomedicinsko pomočjo le del procesa, ki se je začel s zdravljenjem. Neuspešen 

postopek pusti čustva žalosti, anksioznosti in depresije. Pari se sicer zavedajo, da je to 

normalno, vendar traja leto do dve za okrevanje. Neuspehi zdravljenja vplivajo na 

zadovoljstvo z življenjem v celoti. Ugotovili so, da so ženske, ki postopka niso končale z 

rojstvom otroka, bolj kritične in negativne do izkušnje zdravljenja, vendar je kljub temu ne 

obžalujejo. 

Za oba partnerja je prestajanje neplodnosti čustveno zahtevno in stresno obdobje, ki ga 

sprva doživita kot šok, sčasoma pa kot zelo intenzivno in kontinuirano biološko-duševno-

družbeno-duhovno življenjsko krizo, njene posledice pa občutita še dolgo po končanem 

zdravljenju in ne glede na izid (Shapiro, 1982, v Stvarnik, 2017). Zaradi narave trajanja 

neplodnosti in nejasnosti izida jo Adrienne (2011, prav tam) prepoznava kot kronični stres, ki 

je prisoten v življenju posameznika ves čas trajanja neplodnosti. 
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Neplodnost je stresno stanje, pri katerem se ciklično menjavata upanje na zanositev in 

razočaranje, ko je ni. Življenje para se osredotoči na misel na otroka, vse ostalo postane manj 

pomembno (Burger, Tul, Velikonja, 1995, 8). Na neplodnost se pari odzivajo različno, 

nekateri jo doživljajo bolj, nekateri manj stresno. Strokovnjaki Koropatnick, Daniluk in 

Pattinson (1993, prav tam), ki so raziskovali oblike in načine spoprijemanja para z 

neplodnostjo, so ugotovili, da je vse odvisno od samovrednotenja, družbenoekonomskega 

standarda in starosti posameznika. 

 

Bevc (2002) pravi, da v letih, ko začaran krog upanja na zanositev in obupa, ker te ni, 

popolnoma zapolni življenje para, par zaradi neplodnosti zanesljivo zdrsne v krizo. To je čas, 

ko njuno življenje preplavlja močna želja po otroku, pogosto tudi za ceno lastnega zdravja, 

partnerskega odnosa in mehanične spolnosti, ki ju pripelje na rob obupa in postavi pod 

vprašaj obstoj njune zveze. 

 

Večina parov, ki se sreča s problemom neplodnosti, gre skozi krizo, ki poteka v šestih fazah. 

Prva in druga faza predstavljata začetek zavedanja, da je zanositev problem, iskanja 

zdravniške pomoči in zdravljenja neplodnosti. V tretji fazi se življenje para vrti okoli problema 

neplodnosti in močnega hrepenenja po otroku. V četrti fazi par začne iskati alternativne 

možnosti zdravljenja, kot je umetna oploditev s partnerjevo ali darovano spolno celico. V 

peti fazi se soočata z neplodnostjo in žalujeta za otrokom, ki ga nikoli ni bilo. To doživljata 

predvsem kot razočaranje v povezavi s pomočjo pri zanositvi in njeno odsotnostjo. Nad 

zdravljenjem nato obupata in sprejmeta drugo možnost, posvojitev, rejništvo ali življenje 

brez otroka. V šesti fazi pa se znajdeta z zapuščino neplodnosti, ko se soočita z njenimi 

posledicami, jo realno sprejmeta ter se usmerita v partnerski odnos in nadomestno 

starševstvo (prav tam). 

 

2.1 Moč okolja 
 

Ženske brez otrok v družbi veljajo za nenavadne, lahko tudi nemoralne (Zaviršek, 1994). Če 

ženska nima otroka zaradi težav z neplodnostjo, pomeni, da je čustveno neizpolnjena in jo je 
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treba pomilovati, če pa otrok nima po lastni želji, velja za sebično. Ženske so tako danes pod 

velikim družbenim pritiskom. V zahodni kulturi se od žensk (ali para) v primeru težav že 

skoraj pričakuje, da poiščejo zdravniško pomoč in gre(sta) na zdravljenje. Zaradi možnosti, ki 

jih ponuja sodobna reproduktivna tehnologija, mnogo žensk vztraja pri postopkih umetne 

oploditve, vse dokler jim ne zmanjka možnosti ali upanja (Kitzinger, 1994, 33). Pritiski družbe 

ženske vodijo v materinstvo (Zaviršek, 1994). 

Zdi se, da so pari, ki imajo težave z neplodnostjo, po eni strani kar prisiljeni izkoristiti vse 

možnosti, ki jih ponuja oploditev z biomedicinsko pomočjo. Če ne bodo poskusili, nikoli ne 

bodo vedeli, ali bi jim uspelo. Po drugi strani se tudi v družbi čuti pritisk, da je treba možnosti 

izkoristiti. Pari, ki odnehajo, ne da bi preizkusili vsako novo metodo, ki se pojavi (in s tem ni 

konca), so namreč sami krivi, če še vedno ne morejo imeti otrok. Saj bi konec koncev lahko 

še vedno poskušali (Beck in Beck Gernsheim, 2006, 143). 

Nekateri deli družbe zavračajo oploditev z biomedicinsko pomočjo, drugi pa postavijo meje, 

v kolikšnih razsežnostih se oploditev lahko izvaja. Družba določa, kdo je primeren kandidat za 

izvajanje postopkov umetne oploditve, komu te pravice priznajo. Medicina tako določa, kdo 

je primeren za starševsko vlogo in kdo ne. Tako je homoseksualnim parom in samskim 

marsikje odvzeta možnost zdravljenja neplodnosti. Tudi nadomestno materinstvo je nekje 

sprejeto kot nekaj vsakdanjega, družba ga celo spodbuja k razcvetu. Na primer v Indiji je 

običajna praksa, da ženske posojajo svoje maternice, saj tako svojo družino povlečejo iz 

socialne stiske. Spet drugje je nadomestno materinstvo prepovedano z zakonom. Pa vendar 

v naši družbi velja mišljenje, da prava mati svojega otroka ne zapusti, zato je konotacija 

nadomestnega materinstva negativna. Enakega predznaka so deležne ženske, ki svojega 

otroka dajo v posvojitev (Repinc, 2001). 

Družba pogosto ne prepoznava stiske, ki jo povzroči nezmožnost zanositve, zato se tisti, ki 

jim ni uspelo donositi otroka, pogosto zapirajo vase in skrivajo svoja čustva, posledica pa so 

še večji občutki osamitve in krivde. Včasih je druženje s starimi prijatelji, ki so medtem že 

postali starši, preveč boleče (Pislak Bali, 2010). 

Prvo vprašanje, ki si ga neplodna partnerja navadno zastavita, je, komu sploh zaupati, kdo 

lahko pomaga, svetuje, potolaži. Nekateri pari iz sramu molčijo, nekateri (predvsem ženske) 

pa so bolj odprti in potrebujejo le pogovor. Ko so pari dlje skupaj, otrok pa ni, se začnejo bolj 
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ali manj neposredna vprašanja v smislu: »Kdaj bo pa pri vas?« Starši so navadno obzirnejši in 

bolj razumevajoči, bolijo pa vprašanja okolice, ki znajo biti zelo neusmiljena. Najtežji so 

pogovori z ljudmi, ki z zanositvijo nikoli niso imeli težav, saj se v druge niso zmožni vživeti. Za 

vse imajo nasvet in rešitev, za neplodnost pa so po njihovem mnenju krivi stres, sevanje 

mobilnikov, nezdravo življenje, kar hote ali nehote podpirajo tudi mediji in s tem neplodne 

pare prikazujejo v negativni luči, saj naj bi bili za svoje stanje krivi sami s svojim načinom 

življenja. Podcenjevanje težav je krivično, promoviranje izdelkov za povečanje plodnosti pa le 

še en način služenja denarja z obupanimi ljudmi. Obstaja tudi prepričanje, da umetna 

oploditev reši vse težave in to takoj. Redki vedo, da preiskave trajajo vsaj eno leto, postopek 

en mesec in da uspe v povprečju le vsak peti. Partnerji se navadno zavedajo, da je za uspeh 

potreben čas in da se ne smejo duševno zlomiti, zato se osredotočajo le na vsak naslednji 

korak, naslednji pregled, življenje je načrtovano za en teden vnaprej. Tega pa ne razume 

okolica. Prijatelji in sorodniki postavljajo neprimerna vprašanja o otroških stvareh, kaj če ne 

bo uspešno, o drugih alternativah, kot so posvojitve (Čez našo hišo, 2013). 

Moteča je pretirana radovednost posameznikov, ki brezčutno razčlenjujejo vsak korak 

zdravljenja, saj par postavljajo za objekt osebne raziskave in mu vzamejo status para, ki si 

zgolj želi otroka. Moški del o tem navadno molči, še vedno pa je razširjeno mnenje, da je 

ženska tista, ki je »jalova«. Večina neplodnih, predvsem žensk, tako najde največ opore in 

razumevanja na spletnih forumih žensk s podobno izkušnjo. Občasno se tudi v realnem 

življenju najde kakšna prijateljica z opogumljajočo besedo. Da upanje ostane, pomagajo nove 

spremembe v smislu drobnih trikov, ki naj bi pomagali pri zanositvi (prehranska dopolnila, 

diete, masaže ...) (prav tam).  

Bercko (2010) ugotavlja, da je neplodnost v naši družbi tabuizirana in stigmatizirana, kljub 

razsežnostim zmanjšana na raven osebnega problema prizadetega 

posameznika/posameznice, v javnem diskurzu obstaja izključno kot medicinska tema, v 

političnem in tudi širšem diskurzu pa je bila večkrat celo zlorabljena za povsem druge 

interese. 
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2.2 Odnos družbe do neplodnosti nekoč in danes 
 

Plodnost je že od nekdaj predstavljala nekaj pozitivnega, neplodnost pa nekaj nezaželenega. 

Nekdaj je dom predstavljal ekonomsko enoto, v kateri je otrok pomenil dodatne roke za 

delo. Plodnost je bila ponos ženske. Pri nekaterih ljudstvih je bil poudarek na plodnosti tako 

močan, da je neploden mož prisilil ženo, da je spočela otroka s kakšnim sorodnikom samo 

zato, da bi se rod nadaljeval, ali pa si je v primeru ženske neplodnosti našel zamenjavo zanjo. 

V nekaterih družbah je bila neplodnost tudi zadosten razlog za ločitev. V Egiptu z neplodno 

žensko sočustvujejo, ker je neplodnost posledica božje volje ali delovanja zla. Na japonskem 

podeželju pa se neplodnih žensk izogibajo, saj menijo, da je nalezljiva (Kitzinger, 1994). 

Plodnost v zahodnih družbah danes nima več namena zagotoviti delovne moči za 

obdelovanje zemlje ali nadomestiti druge, zgodaj umrle otroke, pa kljub temu zaradi 

tisočletne vrednosti še vedno pomeni nekaj zaželenega (Repinc, 2001). V večini kultur je še 

vedno družbena vrednota, saj predstavlja izpolnitev zakona in družbene vloge para (Araoye, 

2003). Ženska brez otrok naj bi bila čustveno neizpolnjena in manj ženska. Če ima težave z 

zanositvijo, naj bi bila deležna pomilovanja, če pa se materinstvu odpove sama, velja za 

sebično. Pritiski družbe žensko torej vodijo v materinstvo (Kitzinger, 1994). 

Neplodnost sicer ni več obsojana, je pa deležna pomilovanja, predvsem ljudi, ki so se že 

dokazali kot starši. Zveza dveh ljudi, ki nimata potomcev, je bila nezaželena, vredna 

usmiljenja, nekaj, kar ne spada v normalen red. V svetovnem merilu ni bila nikoli deležna 

take pozornosti kot velika plodnost, vedno je bila obravnavana kot individualni problem, še 

večkrat pa se o njej ni niti govorilo. Posledica take zaprtosti je, da se še danes o njej odkrito 

govori le med tistimi, ki se jih tako ali drugače dotakne (Repinc, 2001). 

Zaradi biološkega materinstva je tudi družbeno materinstvo sprejeto kot naravna danost, ki 

se od ženske pričakuje (Prevolšek, 2009, v Stvarnik, 2017). Zadovoljitev materinske in 

očetovske vloge je torej predvsem družbena potreba. S svojimi vrednotami in stališči na 

odločitve v zvezi s starševstvom tako močno vplivajo družina, prijatelji, sosedi, ljudje, ki jih 

vsakodnevno srečujemo, pa tudi možnosti, ki nam jih širša družba ponuja za zadovoljevanje 

teh potreb (Repinc, 2001). 
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V raziskavi o rodnosti v Sloveniji iz leta 1990 je tako dobra desetina anketiranih menila, da je 

ženska, ki ima več otrok, več vredna ter da ženska in moški, ki nista starša, ne moreta biti 

dobra žena in mož, medtem ko se več kot dve tretjini odgovorov s tem ni strinjalo. Več kot 

polovica vprašanih je menila, da srečnega zakona brez otrok ni, slaba tretjina pa je temu 

nasprotovala (prav tam). 

Zaradi spremenjenih življenjskih in družinskih razmer je težko primerjati neplodnost nekoč in 

danes, vsaj z biološkega vidika. Dejstvo pa je, da je neplodnost v družbi še vedno pereč 

problem in neplodnim parom velik izziv, s katerim se morajo soočiti. Potem se lahko odločijo 

za medicinsko zdravljenje, posvojitev otroka ali življenje brez otrok. Vsemu temu pa se 

pridruži še vrsta ostalih dejavnikov, ki so povezani z velikimi stroški in znatnimi omejitvami 

življenjskega sloga ter zdravstvenimi tveganji in čustvenimi obremenitvami (Ule in Kuhar, 

2003, 138).  
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II. EMPIRIČNI DEL 
 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

O neplodnosti govorimo, ko po letu ali več nezaščitenih spolnih odnosov ne pride do 

spočetja otroka oziroma ko več zaporednih nosečnosti ne vodi do rojstva živorojenega 

otroka (UKC Ljubljana, 2014). Spoznanje, da sta en ali oba partnerja neplodna in ne bosta 

mogla spočeti ali donositi otroka, je travmatično za posameznika in par. Zdravljenje 

neplodnosti in oploditev z biomedicinsko pomočjo sta dolgotrajna procesa, v katerih so 

močno izpostavljene telesna, čustvena in spolna intima. Za partnerja je obdobje neplodnosti 

čustveno zahtevno in stresno (Shapiro, 1982, v Stvarnik, 2012). 

Kljub pogostosti pojavljanja pa neplodnost doslej ni bila obširneje preučevana in raziskana s 

sociološkega vidika, pa tudi z drugih družboslovnih vidikov večinoma ne. Ostala je predvsem 

v domeni medicinskega diskurza. Neplodnost ima toliko obrazov, kot je posameznic in 

posameznikov, ki jih ta problem prizadene. Prav vsak od njih pa jo drugače sprejema in 

doživlja (Bercko, 2010). Stvarnik (2012) ocenjuje, da je bilo na področju pomoči tistim, ki se 

soočajo s težavami pri zanositvi, narejeno že veliko, predvsem v klinični praksi in na 

znanstvenoraziskovalnem medicinskem področju. Psihološki vidiki neplodnosti pa 

pogostokrat ostajajo prezrti. V diplomskem delu se bom osredotočila na to, kako 

posamezniki doživljajo izkušnjo neplodnosti in kako vpliva na njihovo partnersko zvezo ter 

zasebno in karierno življenje.  

2 CILJI RAZISKAVE 
 

S to diplomsko nalogo želim ugotoviti, kako posameznice doživljajo neplodnost in kako 

diagnoza oziroma postopki umetne oploditve vplivajo na njihovo kariero, partnerski odnos, 

preživljanje prostega časa in družbeno mrežo. Zanima me, katere oblike psihosocialne 

pomoči so bile deležne oziroma kakšno pomoč bi potrebovale. 
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3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

1) Kako diagnozo neplodnosti doživljajo posamezniki?  

2) Ali diagnoza neplodnosti vpliva na njihovo življenje, kako in na katerih ravneh?  

3) Kakšne so njihove psihosocialne potrebe, kako jih zadovoljijo? 

4) Ali je diagnoza neplodnosti oz. spoznanje, da imata težave pri zanositvi, pomembno 

vplivalo na njihov partnerski odnos in kako? 

5) Ali neplodnost v sodobni družbi doživljajo kot tabuizirano in stigmatizirano temo?  

4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 

Za namen raziskovanja sem uporabila kvalitativni pristop. 

 

4.1 Vzorec in postopek izbire 
 

Danes ne obravnavamo samo ženske ali moške neplodnosti, ampak govorimo o neplodnem 

paru kot celoti. Kljub temu pa bom v vzorec vključila tri posameznice, ki se ali pa so se 

soočale z izkušnjo neplodnosti. Moški niso pokazali pripravljenosti za sodelovanje v moji 

raziskavi. Posameznice se med seboj razlikujejo po časovnem obdobju soočanja s težavami 

pri zanositvi. Razlikujejo pa se tudi po starosti, in sicer so stare od 28 do 35 let. Vse 

udeleženke v raziskavi so bile spoznane za neplodne in imajo za sabo različne oblike 

zdravljenja, med drugim tudi postopke umetne oploditve, ena udeleženka pa tudi oploditev z 

darovano celico. Ena intervjuvanka trpi za sekundarno neplodnostjo, medtem ko se drugi 

dve spopadata s primarno neplodnostjo. Dve od udeleženih intervjuvank sta se do danes 

uspešno borili z neplodnostjo in dočakali težko pričakovan otroški jok. Obema so v uspešnem 

postopku vstavili po dva zarodka, ena je donosila oba, medtem ko druga samo enega. 

Slednja se pripravlja tudi na ponovni postopek umetne oploditve, saj bi rada imela še enega 

otroka. Ena udeleženka pa se še vedno bori z neplodnostjo in težko pričakuje pozitiven 

rezultat zdravljenja. Vzroki neplodnosti se razlikujejo, pri enem paru vzroka niso našli, pri 

drugem je vzrok pri ženski, in sicer endometrioza, pri tretjem paru pa je bila primarno 

postavljena diagnoza ženski, med zdravljenjem pa je bil za neplodnega spoznan tudi partner. 
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Vse tri udeleženke živijo v urbanem okolju in imajo redno zaposlitev. Dve udeleženki sta 

zaposleni v naravoslovnih vedah, ena pa v družboslovnem poklicu. Razlikujejo se po stopnji 

izobrazbe, in sicer ima ena udeleženka sedmo stopnjo, ostali dve pa šesto stopnjo izobrazbe. 

Našla sem jih z metodo snežne kepe, za kar sem uporabila svojo osebno družbeno mrežo. 

 

4.2 Raziskovalni instrument in postopek zbiranja podatkov 
 

Podatke sem pridobila na podlagi delno strukturiranih intervjujev. Vnaprej sem si pripravila 

le ključna vprašanja, ki so me zanimala. Glede na razplet intervjuja sem postavila še dodatna, 

ki so se mi zdela koristna kot nabor pomembnih informacij za temo diplomske naloge. 

Vse potrebne informacije sem pridobila s tremi poglobljenimi delno strukturiranimi 

intervjuji. Vse sem s privolitvijo intervjuvank posnela z diktafonom za poznejšo preprostejšo 

transkripcijo in analizo podatkov. Intervjuji so bili različno dolgi (od 30 do 60 minut). Izvajala 

sem jih 16. 3., 28. 3. in 20. 4. 2018. 

 

4.3 Postopek obdelave podatkov 
 

Kot način obdelave podatkov sem uporabila kvalitativno vsebinsko analizo s pomočjo 

kodiranja. Najprej sem v besedilih podčrtala pomembne izjave in jim določila kode prvega 

reda, ki sem jih nato strnila v kode drugega reda. Na koncu sem jih združila v kategorije in 

umestila k posameznim raziskovalnim vprašanjem. Nato sem dobljene rezultate 

interpretirala in povezala s teoretičnimi izhodišči.  

5 INTERPRETACIJA IN REZULTATI 

5.1 Doživljanje in spopadanje z neplodnostjo 
 

V tem poglavju se bom lotila vprašanja, kako posameznice doživljajo neplodnost ter kako se 

spopadajo s svojimi občutki in čustvi. Vse tri intervjuvanke so poročale o občutkih nemoči, 

žalosti ter občutku, da se jim je porušil svet in da se samo one srečujejo s težavami pri 
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zanositvi. Prisotni so občutki izgubljenosti, da niso prave ženske, saj ne morejo izpolniti 

ženske biološke funkcije, torej imeti otroka. Pojavlja se tudi vprašanje smisla življenja in 

obstoja. Poudarile so tudi težavno začetno priznanje, ki so ga opisale kot šok, da se soočajo s 

težavami pri zanositvi. Vse intervjuvanke so poročale o duševnem naporu, ki ga prinašajo 

postopki umetne oploditve in pričakovanje rezultatov.  

Pred postopkom umetne oploditve poročajo o občutkih strahu in dvomov, hkrati pa jih 

obhajajo občutki vznemirjenja in so polne upanja. A vselej ostaja grenak priokus in strah 

pred neuspehom. Med postopkom pravijo, da jih drugi vidijo kot izredno vzkipljive, tečne in 

prestrašene. Same pa poročajo o upanju, strahu in razočaranju, ko med postopkom določene 

stvari prehitevajo ali pa zamujajo na kontrolnih ultrazvokih. Poročale so tudi o hormonskem 

nihanju, ki ga prinaša zdravljenje, in čustvenem vrtiljaku. V enem trenutku so polne upanja in 

optimizma, da se bo tokrat postopek končal pozitivno, v naslednjem pa se borijo s 

pesimizmom in depresijo.  

Po postopku ohranijo še nekaj upanja na pozitiven razplet, da bodo končno le ugledale tisti 

težko pričakovani plus na testu nosečnosti. Obhajajo jih občutki živčnosti zaradi negotovosti. 

Še posebej naporno je pričakovanje menstruacije oziroma rezultata, ali bo pozitiven ali 

negativen. Ena od intervjuvank se je izrazila: »Tisti dnevi so tako dolgi, čas nikamor ne gre. 

Samo razmišljaš, preverjaš, ali je že prišla menstruacija. Na pol ure si na wc-ju. Skoz je 

prisotna neka živčnost in nervoza, kaj bo.« Po prihodu menstruacije oziroma negativnem 

testu nosečnosti nastopijo občutki žalosti, razočaranja, nevrednosti, jok in ponovno privrejo 

na površje vprašanja lastnega obstoja in partnerske zveze. Kakšen smisel ima življenje brez 

otrok? Ali sem sploh ženska, če ne morem imeti svojih otrok? Doživljajo ogromno negativnih 

občutkov, kar povzroči, da se zaprejo vase. Živijo iz postopka v postopek in nekako preživijo. 

Vsak mesec doživijo razočaranje ob prihodu menstruacije, saj je do njenega prihoda prisotno 

vsaj nekaj upanja. Poročajo, da skozi leta razočaranj začenjaš drugače sprejemati in si bolj 

pripravljen na negativen izid. Na nek način se predajo in sprejmejo dejstvo, da bo, ko bo, če 

sploh kdaj bo.  

O podobnih ugotovitvah poročajo tudi številni drugi avtorji. Po Chodorowi in Woodwardovi 

je materinska identiteta osrednji trenutek razvoja in identitete številnih žensk. Po Freudovi 

psihoanalitični teoriji je izkušnja materinstva ključna za psihosocialni razvoj ženske. Oakley 
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(2000, v Stvarnik, 2017) pravi, da ženska izpolni svoj biološki namen s spočetjem, 

nosečnostjo in dojenjem otrok. Pislak Bali (2010) ugotavlja, da je pri neplodnih ženskah 

raven depresivnosti enaka kot pri bolnikih z rakom. Prizadet je občutek ženskosti, 

samopodoba pa spremenjena v negativni smeri. Hammarberg idr. (2001) v svoji raziskavi 

ugotavljajo, da neuspešen postopek pusti čustva žalosti, anksioznosti in depresije. 

Bercko (2010) v svoji raziskavi ugotavlja, da so za večino posameznic duševno in fizično 

najtežji ter najbolj obremenjujoči deli zdravljenja čas po prenosu, čakanje na izid, saj je 

mogoče šele po približno 14 dneh potrditi, ali je prišlo do nosečnosti, in soočenje z 

razočaranjem ob morebitnem neuspehu. Da je to obdobje najbolj stresno v celem postopku 

zdravljenja neplodnosti, dokazujejo tudi številne tuje študije (Hammarberg idr., 2001), ki 

potrjujejo tudi moje ugotovitve. Ule in Kuhar (2003) pojasnjujeta, da so v proces zdravljenja 

ženske dosti bolj vpete kot moški, saj so izpostavljene različnim medicinskim tehnikam in se 

zato soočajo z vzponi in padci; pri tem pa mnoge ženske doživljajo pravi tobogan čustev, o 

čemer so spregovorile tudi intervjuvanke. Epsihologija (2012) poroča, da se ob tem pojavijo 

načeta samozavest, strah, lahko tudi depresija, tesnoba in vprašanja o lastni krivdi, 

odgovornosti in vrednosti. Nenehna skrb in preobremenjenost sta nekaj vsakdanjega, 

posledica je povečan stres, kar se ujema z odgovori, ki so jih podale intervjuvanke.  

 

5.2 Vpliv neplodnosti na življenje 
 

V tem poglavju bom odgovorila na vprašanje, kako neplodnost vpliva na posameznikovo 

življenje. Intervjuvanke so mi podale odgovore, kako vpliva na njihovo družbeno mrežo, 

preživljanje prostega časa, kariero in družino. 

Vse tri intervjuvanke poročajo, da so se na začetku pogovarjale le s svojimi partnerji, 

sorazmerno hitro pa so povedale tudi svoji ožji družini, najprej svojim mamam. Dve 

intervjuvanki nista imeli nobenih zadržkov in sta povedali vsem ožjim družinskim članom, 

medtem ko je ena intervjuvanka poročala o tem, da sta si s partnerjem ustvarila kriterije, po 

katerih sta se odločala, komu bosta povedala, da imata težave pri zanositvi, in komu ne. 

Pravi, da sta se za izključitev odločila zaradi nerazumevanja in obsojanja. Kot pravi sama: 

»Nisva pa povedala določenim ljudem, kjer sva vedela, da bi prišlo do obsojanja, negativnega 
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obsojanja. Zato sva naredila selekcijo, kar se družinskih članov tiče, ti vejo, ti pa ne. Ker so 

določeni bližnji zelo ozkogledni. Ni da bi lepo sprejeli ali pa ponudili pomoč, podporo, karkoli, 

ampak vem, da bi bilo samo obsojanje.« 

Vse tri pa ocenjujejo, da so novico o neplodnosti njihovi bližnji sprejeli dobro. Bili pa so 

prisotni občutki žalosti, sočutja in razočaranja, saj so si sploh babice želele vnukov. Ena od 

intervjuvank, ki trpi za sekundarno neplodnostjo, je poudarila tudi pritiskanje njenega otrok, 

da si želi imeti sorojenca. Pravi: »Tako da kar se tega tiče, mi je blo bistveno težje, ker si je 

ona tako močno želela. Zdej če ona ne bi marala, nevem, če bi rekla nočem več bratca, 

sestrice, pol mogoče tut jaz nebi tko čutla.«  

Zdravljenje neplodnosti je obremenjujoče duševno in fizično, pa tudi časovno, saj zahteva 

pogosto odsotnost z delovnega mesta. Intervjuvanke poročajo, da so na delovnem mestu 

povedale, da imajo težave z zanositvijo. Vse pravijo, da so to njihovi sodelavci in nadrejeni 

pozitivno sprejeli ter da so jim omogočili dopust, ko so bile v postopkih. Ena od intervjuvank 

je povedala, da na začetku ni želela govoriti o težavah in se je izmikala vprašanjem, saj so 

večinoma vsi v njenem delovnem okolju že imeli otroke. Motilo jo je, da se je vsem smilila. 

Drugi dve pa sta povedali, da sta prejeli veliko sočutja in razumevanja ter podpore. Veliko 

sodelavk je namreč prav tako imelo težave pri zanositvi, zato sta imeli nekakšno podporno 

skupino svojih sodelavcev. Ena od intervjuvank dela v medicinskem poklicu, tako daje na 

delovnem mestu dobila tudi potrebne informacije, kako potekajo postopki in kako naporni 

so za žensko in moškega. Z njenimi besedami: »Glede na to, da delam v zdravstvu, so tudi 

zelo realni in razumevajoči. Niti ko sem povedala, da grem, ko sem povedala, da sem prišla 

nazaj, nikoli nič drugega kot suport.« In še »Na delovnem mestu imam tudi podporo, 

svetovanje, da mi punce povejo, kako in kaj.« 

Obravnavane posameznice so glede preživljanja prostega časa povedale, da se ni nič 

drastično spremenilo in niso zanemarjale družbenih stikov. Paziti so začele na prehrano in 

več so se začele gibati. Izogibati so se začele težjemu telesnemu naporu, sploh ko so bile v 

postopkih. »Jaz že tako nisem neki hud adrenalinski tip. V tistem obdobju sem sigurno bolj 

mirovala, mogoče kakšen sprehod, na ta način ja. Bog ne dej kej tazga, kar bi malo treslo, al 

pa kej tazga, da bi se lahko kej poškodovalo, če sem šla recimo v postopek.« Njihove misli in 

dejanja so se večinoma vrtele le okoli želje po otroku, kot pravijo same: »Misli so samo okrog 
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tega okupirane, želje samo okrog tega. Nevem, gledaš slikice, gledaš druge otroke, gledaš 

okrog, tko da, ja.« Preizkušale so razne diete in vraže, ena se je odpovedala glutenu, druga 

pa poskuša pojesti čim več oranžnega.  

Vplivi neplodnosti se na njihovi družbeni mreži po njihovem mnenju ne kažejo, citiram: »Bi 

rekla, da ne. V tistem obdobju se nisem nič manj družila s prijatelji in svojci kot drugače.« Ena 

od intervjuvank je povedala, da se je zaupala ožjemu krogu prijateljev, s katerimi se je zelo 

veliko pogovarjala o neplodnosti. Druga pa je poročala, da je bližnjim prijateljem povedala za 

neplodnost celo prej kot družinskim članom. Skratka, vse se strinjajo s trditvijo ene od 

intervjuvank, in sicer: »Pri prijateljih pa nisva obešala na velik zvon, sva pa povedala, da 

imava težave, če je tema nanesla na to, al pa če je kdo vprašal, kaj pa vidva čakata, kako to, 

da nimata še. Sva povedala, da imava težave in da sva okoli zdravnikov. Je pa tko, eni vejo 

več, eni vejo manj.« Začeti odziv prijateljev, ko so jim povedali, je bil šok, da sploh obstaja 

možnost, da kdo ne more imeti otrok. Ocenjujejo, da so vsi dobro sprejeli, da se jim ni nihče 

začel zaradi tega izogibati. Vsak je želel na nek način pomagati, kar intervjuvanke cenijo, 

vendar poudarjajo, da razna svetovanja in komentarji niso zaželeni. Z besedami 

intervjuvanke: »Ta svetovanja ne pomagajo čisto nič. Takrat ti bom rekla, da bi ga kar v 

glavo brcnu, v ihti, ja, super mi želiš, ampak ne veš, kaj se v meni dogaja.«  

Posledice krize zaradi neplodnosti vplivajo na celotno posameznikovo življenje in se odražajo 

v kakovosti vsakdanjega življenja (Bevc, 2002). Bercko (2010) pravi, da neplodnost prizadene 

vse vidike življenj prizadetih, zlasti še neplodnih žensk, kar se ujema z mojimi ugotovitvami. 

Pawson (2003) pa pravi, da neplodnost predstavlja tabu temo, o kateri se ne morejo prosto 

pogovarjati s prijatelji in družino. Kar do neke mere potrjujejo tudi moji podatki, saj 

intervjuvanke pravijo, da o neplodnosti niso govorile z vsemi in da jim niso razkrivale vseh 

podrobnosti. Ena od intervjuvank se ne more prosto pogovarjati niti z ožjimi družinskimi 

člani, saj pravi, da s partnerjem o izkušnji neplodnosti nista povedala vsem. Do istega 

zaključka je v svoji raziskavi prišla tudi Bercko (2010), ki pravi, da posameznice, ki se soočajo 

z neplodnostjo, o tem sprva govorijo le s svojim partnerjem. Z drugimi o tem, vsaj sprva, ne 

želijo govoriti iz različnih vzrokov. Po določenem času pa o težavah s plodnostjo spregovorijo 

najprej s svojo mamo in nekaj najbližjimi prijateljicami, večinoma z ozkim krogom ljudi. Prav 

tako ugotavlja, da se več posameznic zaradi neplodnosti izogiba družbenim stikom, kar je 

ravno nasprotno od mojih ugotovitev. 
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5.3 Psihosocialne potrebe 
 

Kakšne psihosocialne potrebe imajo posamezniki, ki se soočajo z neplodnostjo, in kako jih 

zadovoljijo, bom odgovorila v tem poglavju.  

Vse sodelujoče v moji raziskavi so povedale, da med zdravljenjem neplodnosti niso bile 

deležne nikakršne psihosocialne pomoči zdravstva. Ocenjujejo, da bi bila takšna pomoč 

nadvse dobrodošla. Predvsem v smislu svetovanja, terapije, tako partnerske kot 

individualne, usmerjanja in pogovora kot možnost, da se izpoveš nekomu, ki razume te stvari 

in ki ti zna tudi podati kakšen strokoven odgovor.  

»Tak, da nekdo, ki bi ti znal svetovati, kako bi se lahko s tem spoprijel in ti pomagal, nevem, 

kakšen psiholog al pa neki tazga, nek svetovalec z njihove strani, da bi bil tam, bi bil 

absolutno dobrodošel. Da ti pomaga čez te občutke, da ti pove, da je normalno, da si 

nesrečen, da ti pove, da je normalno, da si želiš, da bi imel otroka, da je normalno, da si 

razočaran, ker na koncu te okrog tebe tolažijo vsi, sej bo, sej bo naslednjič, ne bit razočarana, 

sej boš še enkrat šla…, ampak v tistem trenutku ti to ne koristi. Tko da ja, nek psiholog, 

svetovalec, terapevt, tega nimajo organiziranega, pa bi bilo super, če bi bilo.« 

Samo ena od vprašanih je mnenja, da takšne pomoči ne bi izkoristila, vendar bi bila vesela 

vsaj možnosti. Intervjuvanke so prav tako mnenja, da nihče ne ponuja rešitev. Kot so se 

izrazile: »O neplodnosti ti po večini bereš samo o stiskah, noben pa ne ponuja nobene rešitve. 

V tej smeri bi potrebovali pomoč. Da bi nekdo povedal rešitve, kakšne so opcije, recimo, kaj se 

da naredit.« Pogrešajo tudi informacije o alternativnih rešitvah, saj, kot pravijo, tega niso 

dobile od medicinskega osebja. Prav tako so izrazile željo po nekakšni ustanovi oziroma 

organizaciji, kjer bi takšne informacije lahko dobile na enem mestu, saj so zdaj zelo 

razpršene.  

Podporno okolje so si ustvarile v partnerju, ožji družini in bližnjih prijateljih. Dve 

intervjuvanki sta povedali, da v težkih trenutkih bereta pozitivna sporočila in se obkrožata s 

čim več pozitivnosti, saj sta polni pesimizma že sami. Samo ena pa je izpostavila tudi 

podporno okolje s pomočjo spletnega foruma in skupine na Facebooku. Pravi: »V tej skupini 

res najdeš podporo. Ne glede na to, ali imaš ti kakšno vprašanje, ki te zanima, razpored 

zdravnikov, ultrazvokov in podobnih zadev, papirologija in psihična pomoč.« Izpostavila pa je 
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še: »Kot skupinsko se ženske, ki se spopadamo s tem, bodrimo ena drugo, želimo srečno, da 

se bo tudi končalo z otroškim jokom. To je ogromno, da veš, da imaš nekoga za sabo in da 

nisi edini v tem, to res ful pomaga.« Drugi dve pa sta povedali, da sta na začetku poti sicer 

nekajkrat iskali podporo in pomoč v tovrstnih skupinah, vendar sta sčasoma idejo opustili, saj 

pravita, da je bilo preveč obremenjujoče.  

Ena od intervjuvank je bila vključena v skupino svetovanja za neplodnost v okviru postopka 

posvojitve. Pravi, da so v tej skupini v glavnem neplodni pari, ki imajo za seboj različne poti in 

izkušnje spopadanja in soočenja z neplodnostjo. V tej skupini se je naučila spopadati z 

neplodnostjo in o njej govoriti. Prav tako ji je pomagalo spoznanje, da ni sama, da se to ne 

dogaja samo njej. »In ko sem jaz o tem začela govorit, vsak, ko me je vprašal, kaj pa ti, kaj 

čakaš, sem do sedaj skoz lagala, pol sem začela pa govort, ej, nemorem zanost. In ko sem jaz 

začela o tem govorit, jaz ti ne morem povedat, kolk žensk se je men odprl.« Tudi drugi dve 

intervjuvanki sta ves čas pogovora poudarjali pomembnost govora o neplodnosti in kako jih 

je govor o tem na nek način osvobodil, da je izrednega pomena, da izraziš svoje občutke: »K 

sem začela govorit, sem videla, da s tem, k govorim, zdravim sebe in pomagam drugim.« 

Pri nas je psihološko svetovanje zakonsko vključeno le v program oploditve z biomedicinsko 

pomočjo z darovano celico in v postopke predimplantacijske genetske diagnostike (Velikonja, 

2007, v Stvarnik, 2012). V ostalih postopkih se posamezniki in pari v psihološko svetovanje 

lahko vključujejo na željo in po dogovoru, tako je vsaj mogoče razbrati s spletnih strani, 

zaključuje Bercko (2010). A hkrati dodaja, da je bila med vsemi sodelujočimi v njeni raziskavi 

ponujena le eni. 

O pomanjkanju informacij o alternativnih rešitvah je Bercko (2010) v svoji raziskavi zapisala, 

da je ugotovila, da je glavni vir informacij svetovni splet. Večina anketiranih je odgovorila, da 

je informacije v zvezi z neplodnostjo in možnostim zdravljenja iskala in dobila na internetu 

ter pri ljudeh s podobnimi težavami, kar se ujema tudi z mojimi ugotovitvami. Bercko (2010) 

v svoji raziskavi prav tako izrecno navaja eno od vprašanih: »Informacije sem iskala pri 

zdravniku specialistu, in ker jih nisem dobila, sem jih iskala v literaturi, na spletu, pri ljudeh s 

podobnimi težavami.« Da so neplodni pari/posamezniki premalo obveščeni, ugotavlja tudi 

Stvarnik (n. p.), ki pravi, da doživljajo mnoge osebne stiske, ki ostajajo nerazrešene in 

nenaslovljene. Posledično neplodni pari/posamezniki ne živijo dovolj kakovostnega življenja. 
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Psihološka pomoč neplodnim parom bi z elementi pozitivne psihologije odprla kognitivno-

vedenjske načine reševanja notranjih konfliktov in posledično omogočila boljše obvladovanje 

stresa neplodnosti. 

Bercko (2010) v svoji raziskavi ugotavlja, da je večina žensk v teh težkih obdobjih podporo 

iskala in dobila pri partnerju. Podporo iščejo tudi v ozkem krogu prijateljev in pri drugih 

ljudeh s podobnimi problemi, nekatere pri svojih starših. Kot zelo pomemben vir podpore pa 

so vse navajale spletne forume, kar se delno ujema z mojimi ugotovitvami. Rezultati se 

razlikujejo le pri iskanju podpore na spletnih forumih. V njenih rezultatih uporabnice spletnih 

forumov poudarjajo njihov pomen kot vir čustvene opore tako v veselih in še posebej v 

žalostnih trenutkih, predvsem pa so forumi sredstvo za medsebojno spodbujanje v obdobju 

težkih preizkušenj, ki spremljajo zdravljenje neplodnosti. Vse te pomene pa je v moji 

raziskavi poudarila tudi edina sodelujoča, ki uporablja takšne forume. Občutke, ki so obhajali 

drugi dve udeleženki v raziskavi, pa pojasnjujeta Ponjaert-Kristoffersen in Baetens (1999), ki 

menita, da stres med drugim povzroča tudi srečevanje parov, ki jim je že uspelo zanositi. 

 

5.4 Vpliv neplodnosti na partnerski odnos 
 

V tem poglavju bom odgovorila na vprašanje, kako neplodnost vpliva na partnerski odnos.  

Vse intervjuvanke poročajo, da se njihov partnerski odnos ni drastično spremenil, ocenjujejo, 

da ju je izkušnja neplodnosti bolj povezala kot oddaljila. Le ena vprašana je odgovorila, da je 

bilo vmesno obdobje, ko sta se oddaljila drug od drugega, vendar meni, da sta si s tem želela 

prihraniti bolečino. Na partnerski odnos diagnoza neplodnosti ni vplivala, so pa zato toliko 

bolj postopki umetne oploditve. 

Zdravljenje neplodnosti prinaša veliko čustveno obremenjenost, žalost in razočaranje. Vse 

intervjuvanke poročajo, da so se v nekem trenutku spraševale, ali bi partnersko zvezo 

prekinile. Vendar na podlagi njihovih odgovorov sklepam, da so o razhodu razmišljale zaradi 

strahu pred zavrnitvijo in zapuščenostjo. Ena od intervjuvank je odgovorila, da če bi bila 

situacija obrnjena in partner ne bi mogel imeti otrok, ne bi ostala z njim: »Jaz priznam, da ne 

bi bila z njim in to sem mu tudi povedala takrat, ko je on meni povedal, da bi ostal z mano. 
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Ampak jaz sem mu rekla, da čist realno, da če bi bila obratna situacija, ne bi ostala z njim. Ker 

jaz sem res hotela otroka, čeprav bi lahko šla mogoče pa na darovano spermo. Zdej k vem, da 

to obstaja, takrat nisem niti vedla, da obstaja kaj takšnega.« Vse intervjuvanke poudarjajo, 

da so jim partnerji zagotovili, da lahko živijo tudi brez otrok, medtem ko same čutijo veliko 

potrebo po materinstvu.  

V partnerskem odnosu se poznajo občutki razočaranja in jeze, ki so povezani z zdravljenjem 

neplodnosti. »Pa sej pravim, ta čustva, žalost. Jaz sem čutila še razočaranje, da sem tut moža 

razočarala, hčerko razočarala, sebe razočarala in se potem v odnosu normalno da pozna.« 

Na odnos pa ne vplivajo le čustva, temveč tudi stres in soočanje z izgubami, ki jih prinaša 

izkušnja neplodnosti. Vprašane pravijo, da se v njihovem partnerskem odnosu ne pozna, 

komu od njiju so postavili diagnozo oziroma na čigavi strani je krivda.  

Neplodnost prav tako vpliva na spolno življenje. Poročajo, da spolnost izgubi spontanost in 

deluje prisiljeno. Ena od intervjuvank je povedala, da si je v določenem obdobju spopadanja 

z neplodnostjo želela, da ne bi nikoli več imela spolnega odnosa z moškim. Vse pa poročajo o 

ogromnem pritisku na spolno življenje. »Na začetku je bilo tudi pri spolnosti,ker sem jaz ful 

težila. Ja zdej prihaja moja ovulacija, zdaj morava. Moški pod prisilo pa veš, kako naredijo, 

nič od nič.«  

Komunikacija v partnerskem odnosu se nanaša pretežno na neplodnost. Ocenjujejo, da se 

različno spopadajo z njo, čutijo veliko potrebo po pogovoru, medtem ko partnerji ne delijo 

svojih občutkov. Moški delijo svoje občutke le z njimi ali pa jih držijo v sebi. Ženske so veliko 

bolj odprte v komunikaciji tudi z drugimi, saj svoje občutke delijo s prijatelji in družino.  

Opažajo razliko v doživljanju neplodnosti, in sicer da so ženske bolj realne in odprte, medtem 

ko so moški optimistični in vstopajo v vsak nov postopek umetne oploditve z mislijo, da bo 

tokrat uspešen. Po zaključenem neuspešnem postopku so moški tisti, ki so na začetku močni, 

ženske pa so zlomljene, vendar se situacija kmalu obrne. Ena od vprašanih ocenjuje, da njega 

negativen rezultat veliko bolj prizadene kot njo, saj je veliko bolj pozitivno naravnan, ona pa 

pravi, da že med postopkom čuti, da bo neuspešen. Druga pa je svojega partnerja doživljala 

kot hladnega, neprizadetega, saj svojih občutkov ni nikoli kazal in je trpel v sebi.  
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Na partnerski odnos diagnoza neplodnosti ni vplivala, so pa zato toliko postopki umetne 

oploditve. Raziskave kažejo, da so pari še posebej nagnjeni k temu, da se zaradi neplodnosti 

njihov partnerski odnos spremeni. To lahko vključuje večjo čustveno odtujenost ali umik iz 

partnerjeve intime. Pojavljajo se lahko občutki žalosti, krivde in samoobtoževanja (Stvarnik, 

2012). 

O strahu pred zapustitvijo govorita tudi študiji Petersona idr. (2009, v Stvarnik, 2012) ter 

Murray idr. (2000, prav tam). Neplodni partner se lahko boji, da ga bo drugi zaradi tega 

zapustil in bo ostal sam. Ljudje se zavestno odločajo, koliko ranljivosti bodo tvegali s 

partnerjem, na podlagi tega, kako močno verjamejo oziroma so prepričani, da jih njihov 

partner vidi in dojema pozitivno. Izražanje pozitivnih občutenj edinstveno vpliva na 

partnerski odnos. 

To potrjujejo tudi ugotovitve Greil (1993, v Bercko, 2010), ki pravi, da potreba po spolnosti 

»po urniku« odnaša vso spontanost in romantiko. Neplodni pari imajo občutek, da si 

zdravljenje neplodnosti prisvaja njihovo zasebnost. Že spolni akt ju vedno znova opominja na 

njuno nesposobnost spočeti otroka. Težave v spolnosti nastopijo zaradi spolnosti na zahtevo 

ali čustvenega odziva na diagnozo neplodnosti. Seks postane obveznost, ni več užitka 

(Pawson, 2003; Ponjaert-Kristoffersen in Baetens, 1999). Pri moškem lahko pride do 

odsotnosti erekcije ali težav pri ejakulaciji, kar povzroča še več napetosti med partnerjema 

(Pawson, 2003), o čemer so spregovorile tudi intervjuvanke. 

Davis in Dearman (1991, v Stvarnik, 2012) pravita, da so pari, ki imajo šibke komunikacijske 

navade, pogosteje podvrženi občutju nezadovoljstva v zakonu, kar je lahko posledica fizičnih, 

čustvenih in finančnih pritiskov, ki so del procesa zdravljenja neplodnosti. 

Velika izpostavljenost duševnim in fizičnim obremenitvam pogosto negativno vpliva na 

doživljanje v partnerskem odnosu in kakovost življenja neplodnega posameznika in para 

(Diamond, Kezur, Meyers, Scharf in Weinshel, 1999, v Stvarnik, 2012). 

O tem so pisali različni avtorji (Descutner in Thelen, 1991; Doi in Thelen, 1993; Gostečnik, 

2008, 2010; Heller, 2009; Heller in Woos, 1998; Thelen, VanderWal in Harmon, 2000, v 

Stvarnik, 2012), mnogi pari doživljajo strah pred intimnostjo v partnerskem odnosu. 
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Partnerju se bojijo razkriti svoje misli, čutenja, potrebe in želje, do takšnega sklepa sem v 

svoji raziskavi prišla tudi sama. 

 

5.5 Sodobna družba in neplodnost 
 

V tem poglavju bom odgovorila na vprašanje, ali neplodnost v sodobni družbi doživljajo kot 

tabuizirano in stigmatizirano temo. 

Sodobno družbo doživljajo kot zelo konservativno, vendar pa se stanje v družbi z leti 

izboljšuje. Neplodnost še vedno obravnavajo kot tabu temo, zato družbo doživljajo kot 

problematično. Ljudje se na neplodnost najprej odzovejo s šokom, saj če se sami niso 

spopadali s težavami pri zanositvi, sploh ne razmišljajo, da je kaj takega mogoče. Sledijo 

občutki prestrašenosti, sramu in umik, saj ne vedo, kako naj se sploh odzovejo. Intervjuvanke 

ocenjujejo, da se drugi ob novici odzovejo tudi z žalostjo. Najbolj pa jih moti, da se drugim 

ljudem smilijo in da pogovori o njihovih težavah potekajo za njihovimi hrbti.  

Tisti, ki so se tudi sami spopadali s težavami pri zanositvi, se zaupajo in delijo svoje težave. To 

pomaga posameznicam videti, da se s težavami, ki jih prinaša neplodnost, ne srečujejo same. 

Prišle so do spoznanja, da jim pomaga, če o težavah govorijo, saj se tako počutijo bolje, kljub 

temu pa je še vedno prisoten občutek sramu in zato težko priznajo družbi, da se soočajo z 

neplodnostjo. 

Že tako labilno čustveno stanje pogosto dodatno zamajejo besede, vprašanja, komentarji 

ljudi, ki za posameznikove težave ne vedo. Ljudje, ki ne vedo, da se posamezniki srečujejo z 

neplodnostjo, velikokrat nezavedno drezajo v njihovo Ahilovo peto. Ena od intervjuvank je 

delila anekdoto: »Recimo, enkrat se spomnm, smo bili v nekem lokalu in je ena izjavila, jo 

samo budale ne morajo otroka narediti, mislm, so totalni nesposobneži. In to me je takrat ful 

prizadelo.« Prav tako bolijo vprašanja, kdaj bosta pa imela otroka, kaj še čakata… Nihče ne 

pomisli, da imajo težave z zanositvijo. Sicer razumejo, da ljudje ne vedo, da drezajo tja, kjer 

najbolj boli, pa vendar bolečina, ki jo čutijo, ni za to nič manjša. Intervjuvanke poročajo, da se 

na takšna vprašanja odzivajo različno. Ena je odkrita in pove, da delajo na tem, vendar imajo 

težave, in potem ljudje ne sprašujejo več, saj jim je nerodno, ker posegajo v njihovo intimo. 
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Druga intervjuvanka pa pravi, da je odvisno od njenega čustvenega stanja in kdo postavlja 

vprašanja. Enim pove več, drugim manj, tretjim pa se izogne. Tretja intervjuvanka pa je 

povedala, da se je na začetku spopadanja z neplodnostjo izogibala vprašanjem in se 

izgovarjala na različne načine. Samo ena je poročala, da jo tovrstni komentarji ne prizadenejo 

preveč, saj priznava, da čeprav se sama sooča z neplodnostjo, postavlja takšna vprašanja. 

Medtem pa drugi dve poročata, da nista nikoli postavljali tovrstnih vprašanj drugim parom. 

Boleč je pogled na druge nosečnice, majhne otroke in vozičke, saj v njih budi vprašanje, kdaj 

bodo one na vrsti, da doživijo takšno srečo. Za tiste, ki se soočajo z neplodnostjo, in za 

odnose v njihovi širši družini so najhujša preizkušnja nosečnosti drugih. Ne obstaja pa 

univerzalni način, kako neplodnim parom sporočiti novico, da so noseči, glede tega so vse 

intervjuvanke enotne. Vsaka novica o nosečnosti je drugačna in jo doživijo drugače. 

Poudarjajo, da si ne želijo, da se jih obravnava kakorkoli drugače kot ostale, in si želijo, da se 

jim o nosečnosti pove tako kot drugim, čeprav temu večkrat ni tako. Čutijo, da je drugim 

težko, nerodno povedati, da pričakujejo otroka, saj jih je strah, kako bodo sprejele novico. 

Ena od intervjuvank je dejala: »Čeprav sem tudi že slišala, jooj, lej, nisem ti hotla razlagat 

zato, ker mi je težko to tebi povedat, ker ti še nimaš, matraš se, pri meni je pa že tretji na 

poti. Ne maram tega, pač povej mi, vesela bom zate in to je to.« Novice o nosečnostih 

spremljajo vprašanja, zakaj oni, zakaj pa jaz ne, kdaj bom na vrsti itd. Spremljajo jih neprijetni 

občutki, prizadetost, bolečina, hkrati pa občutijo veselje za bodoče starše, vendar ima grenak 

priokus. Ti občutki so še intenzivnejši, ko otrok pride na svet in ga obiščejo. »Vesel si zanjo, 

ampak ful si razočaran. Mislm, tko ne, ne moreš bit tolk srečen, pa ji privoščit, ker te zadane 

pol, uno fak, kaj pa jaz? Za vsazga tisto k sm slišala, ej, veš un je noseč, un je noseč, mi je blo 

tko, k da bi mi nekdo nož v srce zabil. Pa sej si za vse vesel, ampak ko pa ti ne moreš, je pa kr 

unu… je psihično je ful to naporno za žensko.« Druga intervjuvanka je povedala: »Ko vidiš 

druge nosečke, ko vidiš vozičke, ko vidiš majhne otroke, bolj te to prizadene, z vprašanjem 

kdaj bom pa jaz na vrsti.« Vendar se kljub občutkom, ki se jim ob tem vzbujajo, ne izogibajo 

srečanju z njimi. 

Burger in ostali (1995) pravijo, da se partnerja pogosto zaradi tega izogibata prijateljem in 

sorodnikom, ki imajo otroke, kar nasprotuje trditvam mojih intervjuvank. Potrjuje pa 

naslednjo trditev, in sicer da je ob pogledu na tuje otroke občutek prikrajšanosti še večji. 
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Repinc (2001) pravi, da danes neplodnost ni več obsojana, ampak je deležna pomilovanja, 

kar so poudarile tudi intervjuvanke.  

Ponjaert-Kristoffersen in Baetens (1999) ugotavljajo, da neplodnim pomaga govoriti o svojih 

težavah, saj se tako počutijo bolje in doživljajo katarzo. Vendar pa so vseeno prisotni občutki 

sramu, zaradi katerih težko priznajo, da se soočajo z neplodnostjo, kar so pokazale tudi 

ugotovitve moje raziskave. Medtem pa Bercko (2010) ugotavlja, da že tako labilno čustveno 

stanje pogosto dodatno zamajejo besede, vprašanja, komentarji ljudi, ki za posameznikove 

težave ne vedo, kar potrjuje tudi moja raziskava. 
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6 SKLEP 
 

Kot je razvidno že iz naslova diplomskega dela, je bil glavni namen raziskati, kako izkušnjo 

neplodnosti doživljajo posamezniki. Pozornost sem usmerila v njihovo doživljanje 

neplodnosti, spopadanje z njo ter njen vpliv na njihovo partnersko zvezo in zasebno ter 

karierno življenje. S tem sem želela čim bolj celostno zajeti obravnavano tematiko. 

V empiričnem delu sem s pomočjo vzorca dobila vpogled v doživljanje neplodnosti in 

empirične ugotovitve podkrepila s teoretičnimi izsledki. Ti so mi bili v pomoč pri oblikovanju 

sklepov. V analizi sem odgovore intervjuvank primerjala med seboj in izpostavila ključne 

razlike in podobnosti.  

Neplodnost ima namreč toliko obrazov, kot je posameznikov, ki se soočajo s tem 

problemom. Vsak posameznik jo namreč sprejema in doživlja drugače, kar je odvisno tako od 

posameznikovih osebnih značilnosti, njegovega družbenega okolja, preteklih izkušenj kot 

vrste težav s plodnostjo. Soočenje z neplodnostjo pomeni za prizadete posameznike sprva 

šok, saj pred tem sploh niso pomislili, da bodo lahko imeli težave z zanositvijo. Skoraj nihče 

na neplodnost namreč ni pripravljen, o njej vnaprej ne razmišlja, večini ljudi se zdi 

samoumevno, da bodo, ko se bodo odločili za starševstvo, brez večjih težav spočeli otroka. 

Nekatere ženske sicer poročajo, da so kljub začetnemu šoku ob spoznanju, da so neplodne, 

nekje globoko v sebi slutile, da se bodo spopadale s težavami pri zanositvi, vendar niso niti 

slutile, da bodo težave tako razsežne, da jim niti sodobna medicina ne bo tako zlahka 

pomagala.  

Spoznanje, da imajo težave s plodnostjo, najpogosteje spremljajo občutki jeze, bolečine, 

prizadetosti, razočaranja, bodisi sebe, partnerja ali družine, krivde, žalosti in obupa. 

Pogostokrat doživljajo strah pred zapustitvijo partnerja in občutek neženskosti, saj ne 

zmorejo opraviti biološke funkcije, torej zanositi in donositi otroka. Čustveno stanje 

prizadetih posameznikov še dodatno poslabšajo neprimerni, čeprav večinoma ne zlonamerni 

komentarji, besede in vprašanja okolice. Neplodni pari v družbi pogosto niso deležni podpore 

in razumevanja, zato o svojih problemih s plodnostjo sprva govorijo le s svojim partnerjem, 

pa tudi kasneje težave ostanejo v ozkem krogu ljudi. Pri soočanju z neplodnostjo in občutki, 

ki jih spremlja, pomaga, če o njih govoriš in jih ne tiščiš v sebi. 
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Glede na ugotovitve, da posamezniki svoje težave s plodnostjo zaupajo le ozkemu krogu 

ljudi, s katerimi so v najtesnejših odnosih, so bili tudi odgovori na vprašanje, kje iščejo 

podporo, enaki. Kot najpomembnejši vir navajajo svoje partnerje in starše, sledi še ozek krog 

prijateljev. 

Soočanje z neplodnostjo ne vpliva pomembno na odnose v posameznikovem družbenem 

omrežju in medsebojni partnerski odnos. Rezultati raziskave so pokazali, da so pri 

neplodnosti največje preizkušnje nosečnosti drugih, saj neplodne postavljajo v hudo 

čustveno stisko. Na medsebojni partnerski odnos pa v večji meri pozitivno vpliva na 

spremembe. Neplodnost partnerja poveže in poglobi njun odnos. Prisotni pa so tudi občutki 

odtujevanja, strah pred izgubo partnerja in slabša komunikacija med partnerjema.  

Postopki zdravljenja neplodnosti so čustveno naporni in stresni za oba partnerja. Zahtevajo 

veliko časa, pri ženskah pa sta prisotna tudi fizična bolečina in vsakodnevno zbadanje z 

iglami. Jemanje spolnih hormonov povzroča pravi čustveni tobogan, kar je naporno tako 

zanjo kot partnerja. Kot najbolj obremenjujoč del zdravljenja pa navajajo duševno naporen 

čas po prenosu zunaj telesa spočetega zarodka v maternico in čakanje na izid testa 

nosečnosti, ki ga je mogoče opraviti šele po približno 14 dneh. 

Zdravstveno osebje ni prvi vir informacij o možnosti zdravljenja neplodnosti ali alternativnih 

možnostih. Posamezniki in pari, ki imajo težave z zanositvijo, so namreč pri iskanju informacij 

o možnostih rešitve svojega problema prepuščeni lastni iznajdljivosti. Glavni vir informacij je 

svetovni splet, sledijo ljudje s podobnimi težavami in literatura. Raziskava je pokazala, da 

uporabniki zdravstvenih storitev na področju zdravljenja neplodnosti ne dobijo strokovne 

psihološke pomoči, kljub temu pa si jo želijo in potrebujejo.  

Zdravljenje neplodnosti je obremenjujoče tudi časovno, saj zahteva pogosto odsotnost z 

delovnega mesta. Rezultati raziskave so pokazali, da ženske same odločajo, kdaj in koliko, če 

sploh, bodo povedale svojim nadrejenim in sodelavcem, da se srečujejo z neplodnostjo. 

Sklepam, da je to v veliki meri odvisno od medsebojnih odnosov, vzdušja in norm, ki jih imajo 

na delovnem mestu. Tiste, ki so se odločile spregovoriti, so naletele na pozitivne odzive, 

podporo. Ugotovile so celo, da se veliko sodelavcev spopada s podobnimi težavami, tako da 

so oblikovale celo neke vrste podporno skupino.  
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Problem te raziskave je v različnosti posameznic, ki so bile vključene vanjo (primarna 

neplodnost, sekundarna neplodnost, ali so uspele v tem času dobiti otroka ...), zato so se 

njihovi odgovori razlikovali. Izpostavila bi tudi možnost, da intervjuvanke niso podale 

resničnih občutkov, morda tudi zato, ker jih ne želijo priznati niti sebi. Prav tako je bil vzorec 

premajhen, zato so rezultati nezanesljivi in jih težko posplošujemo na celotno populacijo 

ljudi, ki se soočajo z neplodnostjo. Ugotovitve raziskave, opravljene za namen diplomskega 

dela, so v veliki meri skladne z izsledki, ki jih navaja uporabljena literatura. 

Naloga je pokazala, da bi bilo za izboljšanje stanja posameznikov in parov, ki se soočajo z 

neplodnostjo, treba poskrbeti za širjenje ozaveščenosti o neplodnosti med prebivalstvom. 

Hkrati pa jo vključiti še v diskurze družbenih strok, da ne bi ostala zgolj v domeni 

medicinskega diskurza. S tem bi prispevali k zmanjšanju njene tabuizacije in stigmatizacije 

neplodnih posameznikov in parov v naši družbi. Prav tako bi bilo treba izboljšati obveščenost 

o zdravljenju neplodnosti in ponuditi informacije tudi o alternativnih rešitvah, saj je zdaj 

odvisna od iznajdljivosti vsakega posameznika. Nadaljnjo preučevanje in možnost za 

napredek vidim tudi v odnosu strokovnih delavcev in institucij do ljudi, ki se soočajo z 

neplodnostjo, saj so vse sodelujoče v raziskavi opozorile na njihov brezoseben odnos do njih, 

v ospredju je bilo le medicinsko zdravljenje, zanemarili pa so odnosni vidik. 

Neplodnost je obremenjujoče in stresno obdobje, in ker je v domeni medicinskega diskurza, 

ki zanemarja odnosni, duševni in čustveni vidik zdravljenja, menim, da lahko socialna 

pedagogika pomembno prispeva k napredku pri pomoči soočenja z težavami s plodnostjo. 

Prispevamo lahko k temu, da bodo imeli ljudje, ki trpijo za neplodnostjo, možnost pogovora 

in svetovanja, ki bi jim pomagala pri premagovanju težav. Poleg individualnega dela s 

posamezniki vidim nalogo socialnih pedagogov tudi na družbeni ravni, saj je neplodnost še 

vedno v veliki meri obravnavana kot težava posameznika oziroma para, zato ti v družbi 

pogosto niso deležni podpore in razumevanja. Negativen družbeni odziv pa še dodatno veča 

pritisk, s katerim se soočajo. Socialna pedagogika lahko pomaga ozaveščati o problematiki in 

razumevanju neplodnosti v sodobni družbi. Prispeva k senzibilizaciji družbenega konteksta, 

tako da opozarja na težave ljudi, ki se soočajo z težavami s plodnostjo, in na odnos družbe do 

neplodnih parov oziroma posameznikov. Z individualnim delom s posamezniki, ki se srečujejo 

s težavami pri zanositvi, prav tako pa s poseganjem v družbeni kontekst lahko socialna 

pedagogika pomembno prispeva k izboljšanju kakovosti njihovega življenja in položaja v 



 

35 
 

družbi. Prispeva pa tudi k večji tolerantnosti in s tem k družbenemu razvoju. Pomen socialne 

pedagogike vidim tudi v ozaveščanju deklet, morda bi se lahko o težavah s plodnostjo 

govorilo tudi v šolah, da bi mlada dekleta vedela, da obstaja tudi možnost težav s plodnostjo. 

Tako bi še dodatno detabuizirali temo, saj bi zajeli celotno populacijo, ki bi pomagala 

sestavljati bolj razumevajočo in senzibilnejšo sodobno družbo glede pojava neplodnosti, ki je 

na žalost vse pogostejši.  
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