
Streszczenie: 

Niepłodność jest chorobą szczególną ponieważ dotyczy zawsze dwojga osób w okresie ich 

największej aktywności życiowej. Zakres metod leczniczych w niepłodności jest szeroki, a 

terapia bywa długotrwała i wpływa na jakość życia kobiety i mężczyzny. Długotrwały proces 

leczniczy może wpłynąć na relacje partnerskie, może zaburzać ich system wartości oraz 

wyznaczone ramy etyczne i moralne. Jakość życia niewątpliwie wpływa na skuteczność 

terapii i może być takim samym jej wyznacznikiem co ocena kliniczna lub funkcjonalna. 

Jakość życia stanowi całościową ocenę pacjenta, jego zdrowie fizyczne, psychiczne oraz 

interakcje ze środowiskiem. 

Celem badań: ocena jakości życia osób leczonych z powodu niepłodności. 

Badania przeprowadzono od stycznia 2017 do czerwca 2018 roku w Centrum medycznym 

OVUM oraz w Gabinecie ginekologiczno-położniczym OVEA. Badaniami objęto 1200 

kobiet i 1200 mężczyzn leczonych z powodu niepłodności. W tym 400 kobiet i 400 mężczyzn 

leczonych bez technik wspomaganego rozrodu (bez ART), 400 kobiet i 400 mężczyzn 

leczonych z wykorzystaniem inseminacji domacicznej (IUI) oraz 400 kobiet i 400 mężczyzn 

leczonych przez zapłodnienie pozaustrojowe (IVF). Grupę kontrolną stanowiło 100 kobiet i 

100 mężczyzn zdrowych posiadających potomstwo. 

Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego 

kwestionariusza ankiety, kwestionariusza WHOQOL-BREF w wersji skróconej oraz 

kwestionariusza FertiQol International w polskiej wersji. Za pomocą autorskiego 

kwestionariusza ankiety dokonano charakterystyki społeczno-demograficznej badanej grupy, 

przeszłości ginekologiczno-położniczej, warunków pracy, stylu życia oraz zachowań 

zdrowotnych. Za pomocą kwestionariusza WHOQOL-BREF dokonano ogólnej oceny jakości 

życia w czterech dziedzinach: fizycznej, psychologicznej, społecznej i środowiskowej. Oceny 

tej dokonano zarówno u osób chorych jak i zdrowych. Z wykorzystaniem kwestionariusza 

FertiQol International zbadano wpływ zaburzeń płodności na sferę emocjonalną, biologiczną, 

partnerską, społeczną, podejście do leczenia i jego wpływ na jakość życia osób leczonych z 

powodu niepłodności. Zebrane dane poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem 

statystycznego programu STATISTICA. Wykresy wykonano w arkuszu kalkulacyjnym 

Microsoft Excel oraz w pakiecie STATISTICA. Przyjęto poziom istotności p<0,05 

wskazujący na istnienie statystycznych różnic. 



Wyniki: Średni wiek badanych kobiet wynosił 32-33 lata, zaś badanych mężczyzn około 35 

lat. Połowa badanych obu płci posiadających potomstwo mieszkała w dużych miastach, zaś 

osób z niepłodnością około 40%. Kobiety były istotnie wyżej wykształcone niż mężczyźni 

(p<0,001). Czas starań o potomstwo nie różnił się istotnie (p>0,05) i wynosił średnio 3,1-3,6 

lat. Jakość życia oceniona za pomocą kwestionariusza WHOQOL-BREF różniła się istotnie 

we wszystkich 4 dziedzinach między osobami płodnymi a leczonymi bez ART., IUI, IVF 

(dziedzina fizyczna p<0,001, psychologiczna p=0,009; społeczna p=0,004; środowiskowa 

p<0,001). Za pomocą kwestionariusza FertiQol porównano 6 podskal (emocjonalną, 

biologiczna, partnerską, społeczną oraz podejście do leczenia i odpowiedź na leczenie). 

Mężczyźni ocenili istotnie lepiej swoją jakość życia w podskali emocjonalnej, biologicznej, 

społecznej oraz odpowiedzi na leczenie (p<0,001). Niektóre czynniki społeczno-

demograficzne, przeszłość ginekologiczno-położnicza oraz warunki pracy różnicują w istotny 

sposób ocenę jakości życia. Metoda leczenia niepłodności wpływała istotnie na jakość życia 

badanych w 4 podskalach: emocjonalnej, biologicznej, partnerskiej oraz podejście do 

leczenia. Osoby leczone bez ART oceniły istotnie niżej swoją jakość życia w podskali 

emocjonalnej (p=0,005), biologicznej (p=0,024), partnerskiej (p<0,001) oraz w podejściu do 

leczenia (p=0,007) niż osoby leczone IVF. 

Dzięki uzyskanym wynikom badań wysunięto następujące wnioski: 

1. Jakość życia jest uzależniona od problemów prokreacyjnych . 

2. Metody leczenia niepłodności istotnie wpływają na jakość życia osób poddanych 

terapii niepłodności.  

3. Jakość życia osób leczonych z powodu niepłodności zależy od ich wieku, miejsca 

zamieszkania jak i wykształcenia . 

4. Wskaźnik masy ciała BMI jest również czynnikiem kształtującym jakość życia.  

5. Występowanie chorób przewlekłych u osób leczonych metodami IUI i IVF 

niekorzystnie wpływa na ocenę ich jakości życia. 

6. Osoby posiadające potomstwo z poprzedniego związku maja lepszą jakość życia niż 

osoby bezdzietne. 

7. Wydłużanie czasu leczenia niepłodności wpływa niekorzystnie na  jakość życia par 

poddanych terapii. 

8. Praca umysłowa, w stałym trybie bez obciążenia czynnikami szkodliwymi korzystnie 

wpływa na ocenę jakości życia par leczonych z powodu niepłodności. 



9. Wśród par poddanych terapii niepłodności religijność wpływała ujemnie na jakość 

życia mężczyzn, a zjawisko to nie dotyczy kobiet. 

10. Obciążenie nałogiem palenia i spożywanie alkoholu nie wpływa na jakość życia osób 

z problemami rozrodu. 

 

 


