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„A legpozitívabb gyermekkori emlékem? Hát például az, hogy mindig nagyon szerettem 

babázni, milyen érdekes. A sors iróniája az, hogy… És karácsonyra, a szüleimtől kaptam egy 

ilyen baba méretű mózeskosarat. Karácsonyra. És ez annyira meghatározó élmény volt az én 

életemben, egyrészt, mert senkinek nem volt olyan, másrészt, mert, szóval, olyan különleges 

volt. Szóval ez a kép nekem nagyon, nagyon sokszor beugrik. És arra emlékszem, hogy ott 

voltak a nagyszülők, nagynéni, nagybácsi, mindenki, és én akkor kaptam meg ezt az 

ajándékot, és hát iszonyatosan boldog voltam. Mentünk át a másik nagyszülőmhöz és hullt a 

hó, vittem magammal. Nagyon, nagyon jó élmény, szóval ez ilyen maradandó.” 

Részlet egy meddőségi problémával küzdő nővel készített interjúból 
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Megtermékenyítésre váró gondolatok 

 

Több éve már, hogy érdeklődésem középpontjába került a meddőség kérdése. Akkor 

szembesültem azzal a ténnyel, hogy míg nemzetközi porondon a termékenységi problémák 

pszichoszociális vonatkozásait széles körben kutatják, addig Magyarországon a biomedikális 

perspektíva egyeduralma jellemző. Pszichológiai vonatkozásokat legfeljebb a szülész-

nőgyógyászat peremterületén, zárójelben említettek meg, azt is főleg a meddőség 

patogenezise kapcsán. Azóta szerencsére változott a kép, egyre több hazai kutatás, publikáció 

lát napvilágot. A téma relevanciáját alátámasztja, hogy mind laikusként, mind segítő 

szakemberként egyre gyakrabban találkozunk meddőségi problémával küzdő párral. A 

statisztikai adatok is alátámasztják, hogy a 21. század társadalmának egyik égető 

problémájával állunk szemben. Azóta nem csak kutatóként, hanem segítő szakemberként is 

találkoztam termékenységi problémával küzdő párokkal. Megismertem azt a színteret és 

eljárást, ami új reményt biztosít a számukra, de új pszichés terhet is jelent egyúttal: a 

meddőségi központot és az asszisztált reprodukciót. Dolgoztam együtt nőgyógyászokkal, 

IVF-specialistákkal annak érdekében, hogy páciens-centrikussá váljon a meddőségi klinika. 

Hiszek abban, hogy a klinikai gyakorlat csak a megfelelő tudományos megalapozottsággal 

válhat igazán professzionális segítséggé, illetve, hogy a kutatómunkához szükséges 

testközelből látni azokat a problémákat, amiket vizsgálunk. 

Doktori disszertációm e kettős érzékenységgel született annak érdekében, hogy segítse 

azokat, akiknek akaratuk ellenére kell lemondaniuk a gyermekvállalás és a szülővé válás 

öröméről.  

Köszönettel tartozom mindenkinek, aki részt vett vizsgálataimban, dr. Rigó Adriennek 

nélkülözhetetlen szakmai támogatásáért és dr. Vass Zoltánnak azért, hogy beengedte az általa 

vezetett meddőségi centrumba a pszichoszociális szemléletet, s ezáltal segítette munkámat.  

Dolgozatom elméleti bevezetője három nagy egységből áll. Első körben a termékenység 

és terméketlenség tágabb kérdéskörét tárgyalom pszichológiai és társadalmi kontextusban. A 

második egység a termékenységi problémák pszichológiai elméleti megközelítéseit mutatja be 

empirikus kutatási eredményekkel alátámasztva. Végül a harmadik rész a meddőségspecifikus 

terápiás módszertanba enged betekintést.  



 

1. A termékenység és a termékenységi problémák 

 
Ebben az átfogó fejezetben a termékenység és a terméketlenség fogalmainak szisztematikus 

körbejárására vállalkozom.  

A termékenység és reprodukciós egészség alfejezetben a termékenység kérdését 

elsősorban nem biomedikális, hanem pszichoszociális és kulturális vonatkozásban elemzem. 

A reprezentációk egészségpszichológiában betöltött szerepének tisztázása után azokat a 

kognitív reprezentációkat mutatom be, amelyek a termékenység témaköréhez szorosan 

kapcsolódnak (termékenységgel és meddőséggel kapcsolatos hiedelmek, anyasággal 

kapcsolatos reprezentációk, gyermekvállalási attitűdök). Ezt követi majd a magyarországi 

termékenységi mutatók rövid bemutatása, ami a kérdés társadalmi relevanciáját támasztja alá. 

Hangsúlyozom az egészségtudatosság és az egészségmagatartás szerepét a reprodukció 

területén, aminek kapcsán bevezetésre kerül a reprodukciós tudatosság fogalma is. A fejezet a 

reproduktív egészségpszichológia, mint interdiszciplináris tudományág rövid ismertetésével 

zárul.  

A termékenységi problémák alfejezetben a termékenységgel kapcsolatos problémák 

biomedikális definíciója helyett egy új, pszichoszociális definíció megalkotására vállalkozom, 

miközben a meddőség számos lelki és társas vonatkozását elemzem. A meddőség nemzetközi 

és hazai előfordulási gyakorisága  a téma aktualitását támasztja alá.  

A meddőség orvosi kezelése: az asszisztált reprodukció alfejezet bemutatja a meddőség 

kezelésének kontextusát. A történeti gyökerek, eljárások, statisztikák és jogi vonatkozások 

bemutatása mellett az ART-tal kapcsolatos pszichológiai dilemmák is megjelennek.  

 

1.1. Termékenység és reprodukciós egészség 

 
1.1.1.  Az egészség-betegség kognitív reprezentációi  

 

A reprezentáció fogalma számos tudományterületen fellelhető, például az antropológiában, az 

orvosi szociológiában, az attribúciókutatásban vagy az egészség szociális konstrukcionista 

megközelítésében. A szociológiában (Calnan, 1993) és az antropológiában (Helman, 2003) 

már évtizedek óta foglalkoznak az egészség és betegség laikus reprezentációival. Ezek a 

kutatások arra keresik a választ, hogy milyen gondolati tartalmakkal rendelkezünk a minket 

körülvevő világról, hogyan alakulnak képzeteink, és milyen módon szervezzük az új 

információkat. Az egészséggel kapcsolatos viselkedés irányításában alapvető szerepet játszik, 



hogy az egyén milyen belső képet, reprezentációt alakított ki egészségéről, illetve 

betegségéről. A személy saját tüneteihez, betegségéhez való viszonyulása, oki tényezőinek 

interpretációja, illetve tudása és hiedelmei a gyógyulási folyamattal kapcsolatosan 

meghatározzák a későbbi viselkedésének irányát (Csabai és Molnár, 2009). 

A pszichológián belül alapvetően kétféle, szociális és mentális (kognitív) 

reprezentációkról beszélünk. A szociális reprezentációk elmélete a társas hatásokat 

hangsúlyozza, míg a kognitív megközelítés az információfeldolgozás módjára fókuszál 

(Csabai és Molnár, 2009). A kognitív reprezentáció fogalma arra utal, hogy a világról alkotott 

nézetek, metaforák, egymással összefüggő rendszerben, dinamikus egységet alkotva aktívan 

vesznek részt a mindennapi viselkedés szervezésében és a tapasztalatok leképezésében. A 

gondolkodás átfogó rendszere ezekből a sémákból és metaforákból épül föl.  

A szociális reprezentáció fogalmát Serge Moscovici (1981) dolgozta ki. Elmélete szerint 

a szociális reprezentáció a mindennapi életben zajló interperszonális kommunikáció során jön 

létre, egyfajta közös valóság, ami leképeződik az emberek gondolkodási tartalmaiban. 

Moscovici szerint a reprezentációk korában élünk, ami azt jelenti, hogy az emberek 

tulajdonképpen nem a valóság történéseire reagálnak, hanem az azzal kapcsolatos nézeteikre, 

hiedelmekre. A betegséggel kapcsolatos elképzelések is ilyen reprezentációk mentén 

szerveződnek, és alakítják az egészséghez, betegséghez való viszonyulást. A társas és 

kulturális jelentésadás szerepe az egészség-betegség fogalmainak viszonylatában tehát 

alapvető fontosságú. A betegség reprezentációk összetett és személyre szabott struktúrái a 

társas helyzetekből származó élményekből származnak, s a korábbi tapasztalatokkal 

összhangban befolyásolják az információfeldolgozást. A tudományos gondolkodásmód az 

individuum betegségről alkotott, szubjektív tapasztalatok mentén szerveződött elképzeléseit 

és élményeit ezért csak részben képes megragadni. A klinikai tapasztalat is sokszor azt erősíti 

meg, hogy a tudomány önmagában nem képes feltárni és magyarázni az egyéni szenvedés 

teljes spektrumát (Csabai és Molnár, 2009).  

Leventhal és munkatársai (1984) hívták fel a figyelmet arra, hogy a beteg személy 

megküzdési módját, viselkedését az irányítja, hogy milyen mértékűnek interpretálja 

egészségének fenyegetettségét. A Leventhal-féle Szelf-regulációs Modell (SLM, Leventhal és 

mtsai, 1980) értelmében a betegségről és annak kezeléséről alkotott kognitív 

reprezentációknak fontos szerepük van a betegséggel való megküzdésben. Ezek a kognitív 

reprezentációk segítenek a megküzdési stílusok kiválasztásában a kezelés során, valamint a 

társuló fizikai és érzelmi válaszokat is irányítják. Az egyén tehát implicit betegségelméleteket 

hoz létre a tünetek megfigyelése során, amelyeknek alapjául betegségsémái szolgálnak. A 



kognitív értékelő folyamatokkal egyidejűleg az egészségfenyegetettség érzelmi válaszokat is 

mozgósít, mely a betegség személyes jelentését hordozza magában. A betegség megjelenhet 

(1) ellenségként, amelyhez az érzelmi viszonyulás a haragos szembenállás, tagadás vagy 

kapituláció; (2) nyereségként, szem előtt tartva annak elsődleges és másodlagos 

betegségelőnyeit; (3) veszteségként, ami gyászreakciós folyamatokat indít be, és érzelmi 

lehangoltsággal, depresszióval járhat együtt; (4) büntetésként, ami harag, félelem, önfeladás 

érzéseit implikálhatja; vagy (5) szégyenként, ami a stigmatizáltság érzését erősíti a 

személyben.  

Termékenységi problémákban Benyamini és munkatársai (2004) IVF kezelésen résztvevő 

női mintán tesztelték azt a hipotézist, hogy a meddőség kognitív percepciója erősen 

meghatározza a meddőséggel való megküzdési módot, a kezeléssel kapcsolatos attitűdöket és 

a meddőséggel kapcsolatos érzelmi válaszokat. Az eredmények alapján közvetett és közvetlen 

kapcsolatokat egyaránt kimutattak a kogníciók és az érzelmi feldolgozás között, és azt 

hangsúlyozták, hogy a meddőséggel kapcsolatos betegségkogníciókat, a pozitív és negatív 

érzelmi válaszokat egyaránt szükséges figyelembe venni a terápiás munka során. 

A betegségsémák és metaforák laikus megközelítéseinek vizsgálatakor a „működés, a 

kauzalitás és a felelősség” kategóriákat is szokták alkalmazni (Mabeck és Olesen, 1997). A 

működés kategória azokat az elképzeléseket, hiedelmeket foglalja magába, amelyek a 

szervezet működéséhez kapcsolódnak.  A nyugati iparosodott világban például a laikusok 

szívesen fordulnak a szervezet felépítésének és működésének leírásában az élettelen 

természet, a mechanika, az informatika terminológiájához (Helman, 2003). Az emberi test 

működését többek között vízvezetékrendszerhez hasonlítják, ahol a különböző belső üregeket 

csőrendszerek kötik össze. A betegség a szabad áramlás elakadása, amelyet tisztítókúrákkal 

lehet újra átjárhatóvá tenni (Helman, 2003). A fogantatással kapcsolatos naiv hiedelmek 

sokszor a szervezet vízvezetékszerű működési elvét feltételezik. Ilyen például, amikor a 

megtermékenyülés elősegítése céljából a gyertya póz felvételét tartják hatékonynak, azt 

feltételezve, hogy a spermium áramlását segítik ezzel a szervezetben.  

A kauzalitás, a tünetek hátterében álló okokra vonatkozó feltételezéseket takarja. A 

betegségek oktulajdonításában jelentős kulturális különbségeket fedezhetünk föl. A nyugati 

kultúra az alapvető biomedikális szemlélet mellett sokszor igen ősi hiedelem maradványokat 

is képes megjeleníteni egy-egy betegség kapcsán. Például a daganatos betegségekkel 

kapcsolatban az orvosi magyarázatok mellett a laikus elképzelések azt sugallják, hogy a rák 

egy fékezhetetlen gonosz erő, amely gátlástalanul pusztítja az élő, egészséges sejteket 

(rosszindulatú vs. jóindulatú daganat). A rákos megbetegedések démoni pusztító képzete 



miatt gyakran fordulnak kétségbeesett betegek olyan alternatív eljárásokhoz, amelyek 

úgymond „kiűzik testükből a gonoszt” (Helman, 2003).  

Végül a felelősség kategóriája az egyéni szerep és felelősség mértékét jelzi a betegség 

kialakulásában és fenntartásában, illetve azt, hogy az egyén mennyire érzi kontrollálhatónak 

saját állapotát. A betegség feletti személyes kontrollnak és felelősségnek kultúrtörténeti 

vonatkozásai vannak. A nyugat európai kultúrában a kereszténység a betegséget (pl. 

meddőség) a bűnösség kontextusában értelmezte, s csak jóval később a 19. századtól, az 

orvostudomány fejlődésével kezdte ez alól felmenteni. Ekkor kezdődött a biomedikális 

szemlélet terjedése, mely a betegségek hátterében a test működészavarait kereste. A teste 

betegségének a személy passzív elszenvedője volt, a saját testi működés feletti kontrollt 

minimálisnak gondolták. A 20. század végétől azonban fokozatosan csökkeni kezdett ez az 

elképzelés, s az egészségre ártalmas életmódbeli rizikótényezők feltárásával egy időben a 

társadalom egyre inkább az egyént kezdte felelősségre vonni egészségi állapotáért.  

Az egészség és betegség fogalompár önmagában is szimbólumértékű, hiszen kulturálisan 

a „jó-rossz” dichotómiája mentén értelmezhető. Az egészség az önmagával foglalkozó, 

tudatos, felelős egyént jelképezi, míg a betegség sokszor a „rossz” szinonimája a köztudatban. 

A beteg sokszor úgy jelenik meg e jelentésadási folyamatokon keresztül, mint éretlen, 

felelőtlen személy, aki nem törődött eleget saját egészségének megőrzésével. Ezáltal könnyen 

stigmatizálttá válhat, ami tovább nehezíti a megváltozott egészségi állapottal való megküzdést 

és regenerálódást. Ez különösen igaz azokra a kórképekre, amelyek eredete ismeretlen, és 

erősen szorongáskeltő tünetekkel járnak együtt, mint amilyen például a meddőség. 

A laikusok betegségmodelljeinek feltárása nagyon sok szempontból lényeges feladat. A 

reprezentációk tudatosítása növelheti az azonos problémákkal küzdők összefogását, 

megküzdési stratégiáit, pszichés jóllétét. Nem csak a stigmatizáció leküzdésében válhat 

hasznos segítséggé, de elősegítheti az egészségmagatartás jobb megértését, javíthatja az 

orvos-beteg kommunikációt, illetve segíthet abban is, hogy személyre szabott és hatékony 

korrektív életmódprogramokat dolgozzanak ki (Csabai és Molnár, 2009).  



 

1.1.2. A termékenységgel kapcsolatos szimbólumok és rituálék 

 

Mind a termékenység elősegítése, mind a terméketlenség miatti aggodalom az emberi élettel 

szorosan összefonódik. A termékenységvarázsló rítusok minden történelmi korban jelen 

voltak, a legtöbb kultúra speciális mágikus eljárásokat, imákat, fejlesztett ki, hogy segítse a 

nőket a kívánt termékenység elérésében, és biztonságosan kísérje őket a szülés folyamatában 

(Helman, 2003). A különböző kulturális közösségek megegyeznek abban, hogy összetett 

hiedelemrendszerrel rendelkeznek fogamzásról, nemzésről, a pre-, és posztnatális viselkedés 

szabályairól. Összességében ezeket szülési kultúrának nevezzük (Helman, 2003). A szülési 

kultúra segíti az egyént abban, hogy lelkileg is felkészüljön azokra az életciklus változásokra, 

amiket a termékenységgel kapcsolatban testileg megél (Varga és Suhai-Hodász, 2002).  

A menstruáció a nemi érettség, a nemiség, a termékenység jelzője, a természet változó 

rendjének megmutatkozása, a fajfenntartás biztosítéka, a nőiség szimbóluma (Deáky és Krász, 

2005). A természeti népeknél számtalan beavatási szertartást találunk, amelyek segítik az 

éretté váló lányokat a kezdődő új életciklussal megküzdeni, a felnőtt női szereppel együtt járó 

biológiai, pszichológiai és társadalmi változásokat elfogadni.  A Dél-Amerikában élő tikuna 

indiánok például avatási rítus keretében ünneplik a lányok szexuálisan éretté válását. Az első 

vérzés jelentkezésekor a lányokat elszigetelik a törzs többi tagjától, majd pálmalevélből 

készített díszes ünnepi ruhába öltöztetik. A szertartás során a fiatal lány bemutatkozik a 

közösség tagjainak, majd maszkot viselő férfiak tánccal próbálják elijeszteni a gonosz 

démonokat és serkenteni a termékenység szellemeit (Oláh, 1986). Más természeti népeknél, 

például a közép-afrikai bantuk körében, az avatási szertartást az idősebb asszonyok szexuális 

tanításával egybekötve tartották. A termékenység növelése céljából a házasság előtt álló 

lányok hüvelyét az ujjaikkal, fahímtaggal, kukoricacsővel igyekeztek tágítani (Oláh, 1986).  

A fogantatással kapcsolatos elképzelések szintén minden kultúrában jelen vannak. A 

megtermékenyülés sok kultúrában transzcendens élmény, élet és halál, föld és víz elemei 

szorosan összefonódnak benne. A fogantatás a transzgenerációs transzmisszió színtere is, az 

ősök szelleme vagyis a családi szellemi örökség is megjelenik általa. Egy japán hiedelem 

szerint a megszületendő gyermek csíra formájában hordozza magában a nagyszülő szellemét, 

aki a lánya méhébe költözött a fogantatás előtt (Varga és Suhai-Hodász, 2002). Varga (2002) 

egy brazíliai törzs példáját is bemutatja, a tapirape törzs várandósággal kapcsolatos 

elképzeléseit. A törzs tagjai szerint a meg nem született lelkek csak próbaidőre költöznek az 

asszonyok méhébe, s annak függvényében maradnak, hogy jól érzik-e magukat. A törzs 



varázslói próbálják mágikus szertartással marasztalni a lelkeket. Varga szerint ez az ősi brazil 

hiedelem több modern pszichológiai elképzelést is megerősít. Egyrészt a kompetens magzattal 

kapcsolatos 20. századi elképzeléseket (a magzat dönt arról, hogy megmaradjon-e a terhesség, 

mégpedig az anya-magzat összhangjának, illeszkedésének függvényében), másrészt a 

varázsló az a segítő szakember, aki pozitív szuggesztiókkal erősíti a várandósban az 

anyasággal kapcsolatos kompetencia-érzését. Ezen felül az is elképzelhető, hogy a tapirape 

törzs fogantatással kapcsolatos hiedelme az esetleges vetélés során fellépő gyászmunkát is 

segíti. A meg nem tartott terhesség ugyanis magyarázható úgy, hogy a meg nem született 

lélek továbbszállt, vagyis még nem jött el az ideje annak, hogy megszülessen a gyermek, 

illetve, hogy nem az asszonynak szánt lélek volt méhében, ezért fontos tovább várakoznia.  

A fogantatás és gyermekszületés után minden kultúrában a nővé érett lányok életének 

legfőbb feladata a gyermekek felnevelése volt, hiszen hosszú évezredeken keresztül a nő 

értékét gyermekeinek számában mérték. A nemileg érett nő csak akkor lehetett a társadalom 

teljes jogú tagja, ha az anyaszerepet felvállalta. A meddő nő marginális helyet foglalt el a 

családi és közösségi rendszerben, erkölcsileg megvetették, mivel nem tudta a család számára 

sem gazdasági, sem szociális szempontból a folytonosságot biztosítani (Deáky és Krász, 

2005).  

Ezek az elképzelések nem tűntek el nyomtalanul a 21. századi posztmodern társadalmunkból 

sem. Miközben a termékenységgel kapcsolatos transzcendentális tudás, illetve a termékeny 

korban lévő nők rítusok mentén történő támogatottsága elhalványult, a termékenység-

terméketlenség értékviszonyának erős polarizáltsága megmaradt.  A terméketlenséggel, 

meddőséggel kapcsolatos stigmatizáció napjainkban is jelen van a kultúrában. E folyamatok 

hátterében meghúzódó reprezentációkat a szociális konstruktum és stigma modell alfejezetben 

mutatom be részletesen.  

 

1.1.3. A termékenység demográfiai mutatói és a gyermekvállalással kapcsolatos attitűdök 

 

2010-es demográfiai adatok alapján Magyarország Európa és a világ egyik legalacsonyabb 

termékenységű országa (Kapitány és Spéder, 2012). Az élve születések száma a második 

évezred elején már az évi 100 ezret sem érte el. Az elmúlt három évben még jelentősebb, 

10%-ot meghaladó termékenységcsökkenés volt megfigyelhető az országban, 2011-ben 88 

050 gyermek született, ez minden idő legalacsonyabb értéke. Magyarországon a 

termékenység 1999 óta stagnál, és míg a többi európai országban megindult némi remisszió, 

Magyarországon csak további csökkenés volt megtapasztalható. A gyermekvállalási attitűdök 



feltérképezése, pszichoszociális oki hátterének feltárása tehát alapvető fontosságú, társadalmi 

relevanciával bíró feladat. 

2011-ben a teljes termékenységi arányszám (TFR) 1.25 körül mozgott, holott ahhoz, hogy 

a népesség pusztán újratermelje magát, ennek az értéknek minimum kettőnek kellene lennie. 

A demográfiai szakirodalom ezt lowest low fertility-nek (szuperalacsony termékenységnek) 

nevezi. Az 1.25 TFR azt jelenti, hogy stabil népesség esetén (ha figyelmen kívül hagyjuk más 

tényezők meghatározó szerepét pl. a bevándorlók arányát), 45 éven belül megfeleződik az 

érintett terület lélekszáma. A radikális csökkenésre tartós javulást csak a termékenység 

növekedése hozhat. Mindezek alapján releváns kérdés, vajon milyen oki háttere lehetséges a 

termékenység ilyen mértékű csökkenésének, valamint, hogyan lehetne elősegíteni a 

termékenységi mutatók növekedését és stabil megtartását.  

Fontos még azt is figyelembe venni, hogy a nők előzetes szándékuk alapján több 

gyermeket terveznek, mint amennyit ténylegesen vállalnak a jövőben. Statisztikai adatok 

alapján, fiatal nők körében az átlagos kívánt gyermekszám kettő és három között van, míg a 

tényleges születés, ahogyan ezt láttuk, ennél jóval alacsonyabb (Kapitány és Spéder, 2012). A 

tervezett gyermekek jelentős része nem születik meg, vagyis rövidtávú gyermekvállalási 

terveit csak az érintettek egyharmada tudja megvalósítani. Ez sokkal rosszabb arány, mint 

Nyugat-Európában. Az, hogy a gyermekvállalási terv és a tényleges megvalósítás között 

eltérés van önmagában nem meglepő. Minél tudatosabb a gyermekvállalás egy országban, 

annál inkább elmondható, hogy a terv haladja meg a konkrét megvalósítást és nem fordítva. 

Ugyanakkor a megvalósulási arány mértéke nem elhanyagolható szempont. Hollandiában 

például a két éven belül tervezett gyermekvállalás három éven belül 75%-ban, míg 

Magyarországon 40%-ban, Bulgáriában 38%-ban valósul meg (Kapitány és Spéder, 2012). A 

gyermektervezés csökkent megvalósulásának okait az adott társadalmi kontextusból érthetjük 

meg. 

A termékenység radikális csökkenésének okai közé első vonatkozásban gazdasági 

tényezőket szoktak sorolni (Kapitány és Spéder, 2012). Nyilvánvaló, hogy a gazdasági 

világválság, az erőteljes GDP visszaesés fontos tényezők, de önmagukban nem magyarázzák 

a jelenség minden aspektusát. A termékenység alakulásában szerepet játszanak a területi 

dimenziók közötti különbségek is, a fejlett és a rurális kistérségek lakói nem egyforma 

mértékben vállalnak gyermeket. Azt is megfigyelték, hogy míg a közepes társadalmi réteg 

gyermekvállalási kedve csökken, addig a felsőbb középosztályé polarizálódik, tehát vagy 

gyermektelen, vagy többgyermekes családmodellt követ. 



A gyermekvállalás kritikusan alacsony szintje szorosan összefügg a gyermekvállalási életkor 

kitolódásával. A gyermekvállalás elhalasztása egész Európában jelen van, a párok nem ritkán 

a 35. életév után vállalják első gyermeküket, figyelmen kívül hagyva, hogy a reproduktív 

kapacitás a 40. életév környékén majdnem a felére csökken (Borsos és Urbancsek, 2007). A 

magyarországi megfigyelések alátámasztják ezt a tendenciát. Míg 1980-ban az anyák átlagos 

életkora az első gyermek születésekor 24,9 év volt, addigra 2005-ben ez már 28,6 évre 

növekedett. Jelenleg nyugat-európai mintákat követve, az első gyermek vállalásának ideje 

Magyarországon elérte a 30-as életévek elejét (Spéder és Kapitány, 2012). A gazdasági és 

demográfiai szempontok mellett pszichoszociális tényezők szintén szerepet játszanak a 

termékenység alakulásában.  

Az elmúlt évtizedekben zajló társadalmi változások megváltoztatták a házassággal, 

családtervezéssel, gyermekvállalással kapcsolatos nézeteket. Ilyen változás például a magasabb 

iskolai végzettség növekedő tendenciája. A felsőfokú intézményekben töltött idő egyre hosszabbá 

vált, a fiatal felnőttek tanulással töltött életszakasza megnőtt, s ezáltal a gyermekvállalásra, a 

családalapításra, illetve az önálló életkezdésre is később kerül sor. Ezzel párhuzamosan a 

serdülőkori életszakasz hossza megnőtt, ami a felnőtt identitás melletti elköteleződés késleltetését 

is maga után vonta (Carver és Scheier, 2006). 

A csökkenő termékenységi arányszám hátterében a nemi szerepekben végbemenő 

változásokat is nyomon követhetjük. A nők társadalmi státuszának megváltozása a család és 

munka összeegyeztethetőségének problémáját, a párkapcsolati rendszerek átalakulását, növekvő 

instabilitását vonta maga után. A házasság intézménye és a kétgyermekes családmodell eltűnőben 

van (Kapitány és Spéder, 2012). A korábbi tradicionális nemi szerepek megváltoztak: a nő már 

nem csak háziasszony, a férfi már nem csak családfenntartó.  

A családalapítást, s annak motivációját nagyban befolyásolja az, hogy a személy milyen 

életcélokat tart igazán lényegesnek megvalósítani. E tekintetben is alapvető kulturális értékrend 

változás figyelhető meg. Az individualista, önmegvalósító szempontok, az autonómiára törekvés 

méginkább felerősödött (Husz, 2006). A 18 és 50 év közötti magyar nők és férfiak 2010-ben 

60%-ban gondolják valamennyire úgy, hogy gyermekvállalás nélkül jobban meg tudják valósítani 

életcéljaikat és 50%-ban valamennyire egyetértenek azzal, hogy a gyermekvállalással túl sok 

kötöttség és gond jár (Kapitány és Spéder, 2012). Összességében a magasan iskolázott nők 

számára fontos életcél az anyaság, ugyanakkor tudattalan szinten mégis hárítják azt, mert szakmai 

karrierjüket és egzisztenciájukat érzik veszélyben (Pál, 1988). 

A magyar reprezentatív mintán végzett ’Hungarostudy 2006’ (Kopp és mtsai, 2008) egyik 

fontos célkitűzése a kulturális értékek változásainak követése volt, amelyet Hofstede kulturális 



dimenziói (hatalmi távolság, individualizmus-kollektivizmus, férfiasság-nőiesség, 

bizonytalanságkerülés, hosszú távú orientáció) mentén végeztek. A vizsgálat egyik fontos 

eredménye, hogy az egzisztenciális bizonytalanságérzet alapvetően befolyásolhatja a nők 

gyermekvállalási hajlandóságát, anyaság iránti motivációját, a gyermekvállalás tervezett 

időpontját, a tervezett gyermekek számát, valamint a karrier és szülői szerep rangsorát a fontos 

életcélok között. A bizonytalanságkerülés magyar lakosság körében megmutatkozó magas aránya 

arra enged következtetni, hogy az előreláthatóság fontos dimenzió a magyarok jövőtervezésével 

kapcsolatosan, ami a bejósolható élethelyzetek iránti igénnyel, a konfliktushelyzetek, kihívások 

kerülésével párosul.  

A kutatás másik eredménye a maszkulinitás-feminitás értékdimenziója vonatkozásában 

rajzolódott ki.  Magyarországon a hagyományos maszkulin értékrend (karrier, anyagi siker, pénz) 

kezd fellazulni, a nemi szerepek nem különülnek már el olyan élesen, mint korábban. Ez 

ugyanakkor nem jelenti azt, hogy minden nemekre vonatkozó társadalmi különbség eltűnt volna, 

a nők alacsonyabb társadalmi státusza, alacsonyabb jövedelme, korlátozottabb lehetőségei 

megmaradtak. Mindemellett a klasszikus női szerepleosztással összhangban a gyermeknevelés 

felelőssége is megmaradt, illetve az anyasággal kapcsolatos idealizált elvárások is a régiek. 

Végül a gyermekvállalási attitűdök jobb megértése szempontjából nem elhanyagolható az a 

vizsgálati eredmény sem, hogy a hosszú távú orientáció dimenziója vonatkozásában 

Magyarországon inkább a jelen-, és múltközpontúság dominál, ami a rövidtávú célokban 

gondolkodás túlsúlyát jelenti (Kopp és mtsai, 2008).  Mindezek a kulturális értékrendbeli 

viszonyulások érdemben magyarázzák a tényleges gyermekvállalás elhalasztását egy-egy adott 

konfliktusos élethelyzet során.  

 

1.1.4. Anyasággal kapcsolatos reprezentációk 

 

A gyermekvállalást és az anyává válás folyamatát minden kultúrában pozitív életeseménynek 

tekintik mind a nő, mind a család életében. Ugyanakkor a gyermekvállalás nem tekinthető 

sztenderd biológiai késztetésnek, vagyis abban is hasonlóak a különféle kultúrák, hogy mindig 

vannak olyan tagjaik, akik lemondanak az utódnemzésről.  Amiben a kultúrák időben és térben 

különböznek, az a szülői kogníció dimenziója (Vajda és Kósa, 2005). Ahogyan azt láttuk, az 

összetett szociális viselkedést kognitív funkciók mediálják, a szociális kognícióknak fontos 

szerep jut az anyasággal, a szülőszereppel, a gyermekneveléssel kapcsolatosan is. Az adott 

személy kognitív-verbális képességei, edukációs szintje meghatározza, hogy milyen képzetekkel 

rendelkezik az anyasággal, szülőséggel kapcsolatosan, illetve, hogy a szocializáció során mire 



nevel. Ezen felül a szülői vélekedések, hitrendszerek jelentősen befolyásolják azt is, hogy a 

gyermek miként kerül kapcsolatba a környezettel. Le Vine szerint (1971, idézi Vajda, 2005) a 

szülők szocializációra vonatkozó elképzeléseit az adott környezeti feltételrendszer keretezi. 

Például a földművelő társadalmakban a gyermekvállalás és a nevelés legalapvetőbb célja a 

túlélés, ezért a megszületendő gyermek az anya kogníciójában eszköz arra, hogy a munkaerő 

megsokszorozódjon. Éppen ezért a legfontosabb nevelési értékek a tekintélytisztelet és az 

engedelmesség lesznek, mivel ezek a felnőtt munkavégzésbe való betagozódást segítik. Ezzel 

ellentétben, a nyugati típusú társadalmakban a gyermekvállalás célja alapvetően megváltozik, az 

egészség, a gazdasági jólét és az önálló életvitel lesznek a nevelés legfontosabb céljai. A tradíciók 

háttérbe szorulnak, és a tudomány, mint központi értékrendszer kerül előtérbe. Az anyasággal 

kapcsolatos kogníciók rugalmas, sokszínű, de sokszor inkoherens, eklektikus struktúrái 

dominálnak.  

Fontos kérdés, hogy milyen forrásból szerzik a nők az anyasággal kapcsolatos ismereteiket, 

képzeteiket. Nyilvánvaló, hogy a családi környezet, a saját anyával való kapcsolat az, ahonnan 

attitűdök nagy része származik. Az anyaság előzetes reprezentációi tudattalanul is hatást 

gyakorolnak későbbi gyermekvállalással kapcsolatos döntésekre. Ezek a reprezentációk pozitív 

vagy negatív értékítéleteket hordoznak magukban. Pozitív értékítélet lehet az anyaságról úgy 

gondolkodni, mint ami a női lét beteljesülésének lehetőségét hordozza magában. Az anyaságot 

kötelező szerepként is meg lehet élni, illetve gondolkodhatunk róla úgy, mint amire tudatosan 

készülni kell. Ugyanakkor negatív jelentést is hordozhat magában, szorongásokat jeleníthet meg, 

például a szüléstől, a szerepelvállalástól, a szabadság korlátozódásától való félelmeket. Egyes 

kutatók (Wasser, 1999) úgy vélekednek, hogy a nők anyasággal, reprodukcióval kapcsolatos 

félelmei evolúciósan kódoltak. Ha a külső vagy belső környezet feltételei nem alkalmasak az utód 

kihordására vagy annak felnevelésére, akkor az anyaságtól való szorongás tulajdonképpen 

evolúciós haszonnal bír. Wasser (1999) ezt nevezi adaptív reprodukciós kudarcnak.  

Vajda (2005) szerint az anyai viselkedés kialakulásában három fontos tényező játszik 

szerepet.  Az öröklött késztetés, a korai tanulás szerepe, valamint a kultúra által formált attitűdök. 

Ennek értelmében biopszichoszociális kontextusban érdemes gondolkodni az anyaságról, hiszen 

az öröklött késztetés a biológiai alapokat, a korai tanulás a pszichológiai dimenziót, a kultúra által 

meghatározott beállítódások a szociális keretet biztosítják. A modell kiegészíthető az egyéni 

személyiségkülönbségek dimenziójával, ami szintén befolyásolhatja az anyai viselkedés egyéni 

konstellációját.  

Mercer (1986, idézi Vajda és Kósa, 2005) szerint az anyaságra való ráhangolódás kognitív és 

affektív komponenseken keresztül megy végbe, az anyai identitás a mimikri, a fantáziabeli 



szerepjátékok, az introjekciók során jön létre. Ennek fényében az anyává válás pszichológiai 

értelemben már a terhességnél is korábban elkezdődhet, az anyaságreprezentációk ráhangoló, 

előkészítő sajátosságai révén. A gyermekvállalási attitűdök mögött meghúzódó fiatalkori 

anyaságreprezentációk feltérképezése segítséget nyújthat a későbbi reprodukciós viselkedés, 

családtervezés pontosabb bejóslása szempontjából.  

Empirikus kutatásokat mindezidáig keveset végeztek ebben a tárgykörben. Egyik kivétel egy 

holland kutatás (Ex és Janssens, 2000), amelyben fiatal nők anyasággal kapcsolatos 

reprezentációit nézték két egymásra épülő vizsgálatban. Első körben Kelly (1955) szereprepertoár 

tesztjét felhasználva mélyinterjúkat vettek fel, majd tartalomelemzéssel négy anyasággal 

kapcsolatos kategóriát különítettek el. (1) Az anyaság tradíció-központú szemlélete, ami a nő 

családcentrikus beállítottságát, alárendelődő viselkedését hangsúlyozza. (2) Az anyaság 

gyermekközpontú megközelítése, ami az anyai viselkedés lényegét a gyermek felé irányuló 

pozitív attitűdökben látja. Legfontosabb értékei a tudás és a hit átadása a következő generáció 

számára. (3) Az anya asszertív célkitűzéseinek hangsúlyozása, ami az ambíció, a 

problémamegoldás, az önérvényesítés fontosságát veti fel. (4) Az anya szociális képességeinek 

fontosságát kiemelő kategória (pl. humorérzék, társasági élet összefogása).  Az eredmények azt 

mutatták, hogy a tradíció-központú szemlélet az idősebb, magasan iskolázott nők körében, illetve 

a fiatalabb, de alacsonyabb iskolázottságú nők körében gyakoribb. A fiatalabb nők fontosabbnak 

ítélték az anyaság gyermekközpontú megközelítését, mint az idősebb vizsgálati személyek. Az 

idősebb nők inkább az anyák autonómia-szükségletét hangsúlyozták. Végül a magasabb iskolai 

végzettség összességében nagyobb önérvényesítő igénnyel párosult. A négy kategórián 

faktoranalízist végeztek, ami két egymástól eltérő anyaság-orientációt eredményezett. Az egyik a 

tradicionális orientáció, a másik az önérvényesítő, társas kapcsolatok felé nyitó orientáció. A 

kutatás második fázisában e két anyai orientáció mentén kellett a vizsgálati személyeknek 

önmagukat és saját édesanyjukat értékelniük. Az eredmények azt mutatták, hogy a fiatal nők 

önmagukra és édesanyjukra vonatkozó értékelései együtt mozogtak, vagyis az anyaság-orientáció 

jelentős része transzgenerációs örökség. Ugyanakkor kulturális változás is megfigyelhető a 

generációk között, mivel a fiatal nők összességében kevésbé tradicionális jövőbeli attitűdöket 

feltételeztek önmagukkal kapcsolatosan a saját anyjukhoz képest.  

A perinatális időszakra jellemző szülői attitűdökkel kapcsolatban Hadházi (2000) végzett 

kutatást magyar női mintán. Vizsgálatában gyermekvállalás előtt álló, szülőszerepét újonnan 

tanuló, illetve rutinos szülők szerepeltek.  Az eredmények azt mutatták, hogy háromféle szülői 

attitűdöt különböztethetünk meg: (1) az örömközpontú anyát, aki úgy érzi, anyai identitásában 

tud kiteljesedni; (2) a realitásvezérelt anyát, akire érzelmi ambivalencia jellemző, mivel egyszerre 



vágyik a gyermekre, de nem szereti a változásokat; valamint a (3) tiltakozó anyát, aki áldozatot 

lát az anyaságban, mivel a terhességet és az anyaságot a nők életében jelenlévő imperatívusznak 

tekinti. Az egyes típusok kialakulásába szerepe van a tudattalan szocializációs folyamatoknak és 

a különböző identifikációk egymásra vetülésének az anya, apa, magzat hármas 

viszonyrendszerében (Hadházi, 2000). 

Saját vizsgálatban is igyekeztem feltárni (Pápay, Rigó, 2010) a termékenységi korban lévő 

egyetemista nők anyaságreprezentációinak gyermekvállalási szándékra gyakorolt hatását.  A 

vizsgálat számos pszichoszociális változó mellett azokra a lehetséges személyiségvonásokra is 

rákérdezett, amik szerepet játszhatnak a gyermekvállalási attitűd formálódásában. Ezeknek a 

kognitív reprezentációknak a feltérképezése segíthet a gyermekvállalási szándék kiszámíthatóbb 

bejóslásában is, holisztikus keretben értelmezve a termékenység iránti attitűdök problematikáját. 

A vizsgálat eredményeiről az empirikus részben számolok be.  

 

1.1.5.  Az egészségmagatartás és a reproduktív tudatosság  

 

A salutogenikus nézőpont szerint az ember természetes igénye, hogy egészséges legyen. Kasl 

és Cobb (1966, idézi Urbán, 2001) korai definíciója értelmében az egészségmagatartás 

minden olyan viselkedéses megnyilvánulás, amit a személy hite szerint az egészsége 

érdekében a tünetmentes időszakban megtesz annak érdekében, hogy egy betegséget 

elkerüljön. Ugyanakkor a betegség elkerülésének szándéka nem elég az egészséges 

életvitelhez. Az egészségmagatartás e korai definíciója nem teljesen helytálló, mivel nem 

foglalkozik azokkal a viselkedésformákkal, amik elősegítik az egészséget. Szükséges tehát 

különválasztani az egészségmagatartás felosztásában az egészségvédő illetve 

egészségkárosító viselkedésformákat. Míg az előbbi minden olyan viselkedés, amely 

tudományosan is igazolt módon befolyásolja kedvező irányban az egészséget, illetve amely 

segít elkerülni a betegségeket vagy testi károsodást, addig az egészségkárosító magatartás 

minden olyan viselkedés, amelynek mai tudásunk szerint káros hatása lehet az egészségre 

(Urbán, 2001).  

Az egészségmagatartás szempontjából lényeges kérdés, hogy a betegség vagy egészség 

hátterében milyen okokat feltételezünk. A betegségattribúciók azokra a kognitív folyamatokra 

vonatkoznak, amelyek a betegség oki hátterét próbálják feltérképezni (Csabai és Molnár, 

2009). Az attribúciók természetének ismerete hozzájárulhat a különböző betegségek 

megelőzéséhez, hiszen az egészségmagatartást a betegségről kialakított kép, az észlelt 

sérülékenység, valamint a preventív magatartással kapcsolatos elképzelések is befolyásolják. 

Az egészséggel kapcsolatos implicit elméleteket, a betegségattribúciókat számos 



pszichoszociális tényező befolyásolja. Ilyen például a szocioökönómiai státusz, a személyes 

életesemények, személyiségvonások. A korai vizsgálatokban azt találták, hogy a személyek a 

környezeti tényezők jelentőségét hangsúlyozzák a betegség értelmezése során (Herzlich, 

1973, idézi Csabai és Molnár, 2009), míg az újabb kutatásokban azt erősítették meg, hogy a 

laikus értelmezésekben helyet kapnak az életmódbeli tényezők is, mint amilyen a stressz vagy 

a táplálkozási szokások (Lau és Hartman, 1989).  

A rizikótényezők ismerete egyre szélesebb körben elterjedt a tudományos kutatások 

expanziójának és a média közvetítő szerepének köszönhetően, ugyanakkor az emberek 

sokszor mégsem vonatkoztatják magukra az így szerzett információkat, gyakran alkalmaznak 

olyan megküzdési stratégiát, mint a hárítás vagy a „velem ez nem történhet meg” 

gondolkodási séma, különösen a szűrővizsgálatokat illetve a rizikóviselkedéseket illetően 

(Csabai és Molnár, 2009). Ez a jelenség a termékenység, meddőség vonatkozásában is jelen 

van, különösen a fiatalok körében. Az emberek a termékenységgel kapcsolatos adottságaikat, 

akárcsak egészségi állapotukat állandónak, sérthetetlennek gondolják, különösen addig, amíg 

a gyermekvállalás kérdése nem válik központi kérdéssé életükben. Kevesen számolnak 

esetleges jövőbeli meddőségi problémával, miközben Magyarországon is egyre több a 

meddőségi problémával küzdők száma (Szabó és Bauer, 2009). 

 A preventív gondolkodás fontos szerepet játszik az egészség megőrzésében a 

reprodukció területén is. A reproduktív tudatosság a női és férfi reprodukciós rendszer 

működéséről, a termékenység biológiai folyamatairól való pontos tudást, a termékenységet 

veszélyeztető rizikófaktorok ismeretét, a termékenységet elősegítő egészségmagatartás 

gyakorlatát foglalja magába. Terminológiailag fontos elkülöníteni a reproduktív tudatosság 

fogalmát a termékenység tudatosság fogalmától. Ez utóbbi az alternatív családtervezésben 

használatos kifejezés azokra a módszerekre, amelyek a természetes fogamzásgátlást és 

családtervezést teszik lehetővé (Sinal és mtsai, 2006). A módszer lényege, hogy a női 

menstruációs ciklus folyamatos monitorozásával, az ivarsejtek életképességének figyelembe 

vételével meghatározzák a fogamzó képesség optimális időpontját, az ún. termékenységi 

ablakot. Ezzel szemben a reproduktív tudatosság egy komplex kognitív és viselkedéses 

elemekből álló konstruktum: információs készlet a termékenység valós jellegzetességeiről és 

tényleges folyamatairól, téves hiedelmek felismerésére való képesség, valamint cselekvési 

terv a reproduktív egészség megőrzése és a rizikófaktorok beazonosítása céljából.  

A termékenységi mutatók utóbbi pár évtizedben mutatott erőteljes csökkenése (Lampi, 

2006, Kapitány és Spéder, 2012) és a meddőségi problémák számának emelkedése a kutatók 

figyelmét a reprodukciós egészségmagatartás hátterében lévő demográfiai és pszichoszociális 



tényezők feltérképezésére irányította. Lampic és munkatársai (2006) kutatásukban a szülői 

szereppel kapcsolatos attitűdök és a reproduktív tudatosság mértékét vizsgálták svéd 

egyetemisták körében. Eredményeik alapján a legtöbb egyetemista pozitív attitűddel 

rendelkezik a gyermekvállalással kapcsolatban, mindemellett az európai trenddel összhangban 

a gyermekvállalást tanulmányaik befejezése utánra tervezik. A termékenységgel kapcsolatos 

ismeretek tekintetében a vizsgálatban résztvevő személyek kis hányada ismerte ténylegesen a 

női termékenység pontos változásait és mind a nők, mind a férfiak alapvetően túlbecsülték a 

fiatal nők fogamzásra való képességét és az asszisztált reprodukciós eljárások átlagos 

sikerességének arányát. Ezzel ellentétben alábecsülték a 40 év feletti nők termékenységének 

valószínűségét. A fenti eredmények kapcsán Lampic (2006) felhívta a figyelmet arra, hogy a 

fiatalok optimista elképzelései saját későbbi termékenységükkel kapcsolatosan, illetve a 

fertilitás rizikótényezőinek csekély ismerete hozzájárulhatnak a gyermekvállalás 

elhalasztásához. A vizsgálatból azt a következtetést vonták le, hogy az életkorral együttjáró 

természetes fertilitásváltozások ismerete és tudatosítása kiemelt fontosságú lehet a fiatalok 

reprodukciós magatartásának alakulásában. A saját termékenység túlbecslése és az 

optimizmus közötti összefüggést más vizsgálatban is megerősítették.  

Trent és munkatársai (2003) policisztás ovárium szindrómával küzdő fiatal lányok 

életminőségét és a reproduktív egészségükkel való törődést vizsgálták. Eredményeik azt 

mutatták, hogy a PCOS-val küzdő lányok jobban aggódnak saját termékenységi 

potenciáljukkal kapcsolatban kortársaikhoz képest. Az eredményeket úgy interpretálják a 

szerzők, hogy a termékenységre kedvezőtlenül ható krónikus betegségekkel való együttélés 

(pl. egyes pajzsmirigy rendellenességek, diabétesz, inzulin rezisztencia, endometriózis) 

nagyobb reproduktív tudatossággal és kedvezőbb egészségmagatartással párosulhat, mivel a 

veszélyeztetettség észlelt súlyossága és valószínűsége ezekben az esetekben magas, így 

hamarabb tesznek a személyek lépéseket a reprodukciós egészség megőrzése céljából.  

Bunting és Boivin (2008) vizsgálatukban a fertilitásról való tudás különböző aspektusait 

térképezték fel egyetemista fiatal nők körében. Arra keresték a választ, vajon mennyire pontos 

ismeretekkel rendelkeznek vizsgálati személyeik a termékenységet befolyásoló 

rizikótényezőkről (dohányzás, alkoholfogyasztás, szexuális úton terjedő betegségek, elhízás, 

stresszes életforma), illetve mennyire tudják elkülöníteni a tudományos ismereteket azoktól a 

termékenységgel kapcsolatos hiedelmektől, amik téves vélekedésen alapulnak. Ilyen hiedelem 

például a köztudatban az, hogy a vidéken töltött idő kedvezőbb a termékenység 

szempontjából, mint a nagyvárosi lét, vagy, hogy egy örökbefogadott gyermek után mindenki 

könnyebben esik teherbe. De ilyenek például a teherbeesés elősegítése céljából végzett, a 



szexuális aktus köré szerveződő modernkori rituálék is (pl. szex után fekve maradni, nem 

zuhanyozni, vagy a "gyertya póz" felvétele). Végül azokra az egészségmagatartással 

kapcsolatos nézetekre is rákérdeztek, amelyeknek általában fertilitásjavító hatást 

tulajdonítanak az emberek. A rendszeres testmozgás, a dohányzás, az alkoholmentes 

életforma, valamint az egészséges táplálkozás termékenységben betöltött szerepét ugyanis 

általában tévesen felértékelik az emberek. Holott ezek a viselkedésformák nem fokozzák a 

reprodukciós sikeresség valószínűségét, miközben indirekt módon ronthatják a termékenység-

mutatókat, amennyiben az általuk kivédett káros magatartás mégis érvényre jut. Vagyis a 

testmozgás, a zöldség-, és gyümölcsfogyasztás nem javítja a teherbeesési valószínűséget, 

miközben az elhízás bizonyítottan rontja, a dohányzás mellőzése nem javít a 

fertilitásmutatókon, miközben az egyik legmeghatározóbb rizikófaktornak az intenzív 

dohányzás bizonyult. Végül az alkoholfogyasztás elkerülése szintén nem emeli a reprodukciós 

sikerességet, miközben több kutatás is az alkoholfogyasztás kedvezőtlen hatásáról számolt be 

(Boivin és Bunting, 2008). A kutatás eredményei arra hívják fel a figyelmet, hogy miközben 

az egyetemista fiatalok tisztában vannak a termékenység életmódbeli rizikótényezőivel, nagy 

arányban hisznek a különböző termékenység mítoszokban és az egészséges szokások 

termékenységjavító képzelt előnyeiben.  

Mindezek alapján látható, hogy a termékenység-terméketlenség kérdéseivel foglalkozó 

kutatásoknak fontos társadalmi relevanciája van, elengedhetetlen, hogy a társadalmi és 

pszichológiai kutatások középpontjába kerüljenek. Fontos feltárni a termékenységhez, a 

terméketlenséghez való viszonyulásokat, megérteni a velük kapcsolatos attitűdök 

mozgatórugóit, a hozzájuk társuló hiedelemrendszerek természetét, valamint bővíteni a velük 

kapcsolatos tudást. A reprodukciós folyamatok biológiai hátterének, a termékenységhez 

kapcsolódó védőfaktoroknak és rizikótényezőknek ismerete elengedhetetlen feltétel ahhoz, 

hogy az egyén saját fertilitási képességét, határait fel tudja mérni, és preventív eszközökkel 

gondoskodni tudjon azokról (Bunting és Boivin, 2008). A termékenységről való megalapozott 

tudás és a közhiedelemben élő mítoszok elkülönítése szintén hozzájárulhat a termékenységgel 

kapcsolatos tudatosság növeléséhez. Ehhez elengedhetetlen feltétel, hogy a jövőben 

reprodukciós egészséggel kapcsolatos prevenciós programokat dolgozzanak ki és 

széleskörben alkalmazzák azokat.  

 

1.1.6. Reprodukciós egészségpszichológia 

 

A reprodukcióval kapcsolatos egészség mentális és szociális aspektusait az utóbbi pár 

évtizedben kezdték el szisztematikusan kutatni egy új interdiszciplináris tudományág, a 



reprodukciós egészségpszichológia keretében (WHO, 2009). A reprodukciós egészség 

biopszichoszociális értelmezésében a fogalom nem pusztán a reprodukcióra való képességet, 

vagy a szexuális egészséget foglalja magába, hanem a humán reprodukcióval kapcsolatos 

pszichológiai és szociális tényezőket is. A pszichológia és a reprodukció keresztmetszetében 

arra a kettős kérdésre keresi a választ, hogy a termékenységgel, szexualitással kapcsolatos 

nehézségek hogyan hatnak a lelki egészségre (például a perinatális időszak pszichológiai 

sérülékenysége), és viszont (például a mentális problémák a fogamzásgátlók nem 

következetes szedésével, a rizikós szexuális magatartás nagyobb gyakoriságával járhatnak 

együtt).  

A reproduktív egészségnek jogi vonatkozásai is vannak (WHO, 2009), mivel eléréséhez 

számos reprodukcióval kapcsolatos döntés meghozatala szükséges. Ide tartozik többek között 

a biztonságos családtervezés, a megfelelő egészségügyi szolgáltatások, illetve azok a 

magatartásformáknak a választása, amelyek elősegítik az egészséges gyermek születését. E 

döntések meghozatalához elengedhetetlen feltétel a reprodukciós egészséghez való jog 

tiszteletben tartása. A reprodukciós egészséghez való jog a következőket foglalja magába:  

(1) az élethez, egészséghez való jog;  

(2) a test integritásához és biztonságához való jog  

(pl. szexuális erőszakkal, kényszerabortusszal, sterilizációval szemben);  

(3) az intim szexualitáshoz való jog;  

(4) a tudományos fejlődésből származó ismeretekhez való jog  

(pl. reprodukció feletti kontroll);  

(5) az informált döntéshez való jog (pl. asszisztált reprodukció területén,  

vagy nőgyógyászati megbetegedések esetében);  

(6) jog a tanuláshoz (pl. szexualitás tekintetében);  

(7) nemi egyenlőséghez való jog mind a házasságban, mind a válás során.   

A reprodukciós jog korlátozása felelős a reproduktív korban lévő nők mortalitásának és 

morbiditásának növekedéséért, illetve a depresszió és egyéb emocionális distressz 

kialakulásáért is (WHO, 2009).  

A reprodukciós egészségpszichológia nem fedi le teljes mértékben a hagyományos 

szülészet-nőgyógyászati pszichológia területeit, de azért onnan is átemel egy-két fontos 

vonatkozást. Ez leginkább abban mutatkozik meg, hogy a reprodukciós egészségpszichológia 

a női életciklus valamennyi fázisát körbejárja. Ilyen területek a menstruációs ciklus, a 

perinatális időszak, a posztpartum periódus, valamint a perimenopauza időszaka. Ezen felül a 

terhességszabályozás pszichoszociális aspektusai, a vetélés, halvaszülés lelki és társas 



következményei, valamint a nőgyógyászati megbetegedések, fertőzések, daganatos 

megbetegedések pszichés konzekvenciái is gyakran a vizsgálatok középpontjába kerülnek. 

Nézzünk egy-két példát ezekről a területekről! 

A perinatális időszak vizsgálatakor például azok a pszichoszociális rizikófaktorok vannak 

előtérben, amelyek az anyaság, az anyává válás folyamata során a nők életében 

megjelenhetnek (Fisher, 2009; Varga, Suhai-Hodász, 2002). Vizsgálták a mentális egészség 

és a perinatális időszakra eső mortalitás közötti összefüggéseket is, melynek során 

megállapították, hogy a terhesség alatti anyai elhalálozás vezető oka a szuicidum, gyakoribb, 

mint a magas vérnyomásból fakadó súlyos komplikációk. A terhesség és posztpartum során 

ezért kitüntetett figyelmet kell szentelni a depressziónak, de a szorongásos zavarok, 

pszichózis, családi erőszak, evészavarok szerepe is lényeges lehet (Fisher, 2009). 

Egy másik példa a fogamzásgátlás, melynek mentális egészségre gyakorolt hatását 

elsősorban abból a szempontból tekinti át a szakirodalom, hogy vajon mennyire képesek a 

nők ezen a területen független döntéseket hozni, és hogy ezek hiányában miképp változik 

emocionális jóllétük a partnerkapcsolaton belül. A férfiak családtervezésben való 

felelősségteljes részvétele szintén lényeges determináns a nők mentális egészségének 

alakulásában (Astbury, 2009a). 

A menopauzával kapcsolatos vizsgálatokban sokszor felmerül a kérdés, vajon a negatív 

hangulati változások mögött milyen pszichoszociális tényezők állhatnak. Az eddigi 

eredmények alapján idesorolhatóak a stresszteli életesemények, a negatív elvárások az 

öregedéssel kapcsolatban, a gyerekkori traumatikus élmények, a társas támogatás vagy 

partner hiánya, obezitás vagy a dohányzás szerepe (Astbury, 2009b).  

A kutatások száma egyre több, ugyanakkor kevés az empirikusan jól megalapozott, 

összegző kutatási eredmény. Másik probléma, hogy a reprodukcióval kapcsolatos 

gondolkodás területén a test lélek dualizmus még mindig erőteljes, sokszor hiányzik a 

holisztikus szemlélet. Probléma az is, hogy a kutatások egy-egy favorizált részterületre 

fókuszálnak, miközben más fontos területek elhanyagoltak. Kevés a kultúrközi vizsgálat, a 

különböző országokban végzett kutatások eredményeit nem összegezték, a fejlődő 

országokból pedig gyakorlatilag nem állnak rendelkezésre adatok. Ezen felül fontos 

megjegyezni, hogy az eddigi empirikus kutatások a reprodukciós egészség-betegség kérdését 

szűk kereteken belül tárgyalták. A vizsgált populációt leggyakrabban a házas, termékeny 

korban lévő nők tették ki, míg a férfiak, az egyedülállók vagy a termékeny koron kívül esők 

problémáit kevésbé vizsgálták. Összességében tehát szükséges tágabb nézőpontból tekinteni a 



reprodukciós mentális egészség kérdésére. Ezen felül fontos távlati cél a reproduktív 

egészséggel kapcsolatos szolgáltatások és intézmények integratív átalakulásának elősegítése. 

A reprodukciós egészségpszichológián belül kitüntetett helyet kapnak a termékenységi 

problémával, meddőséggel kapcsolatos kutatások. Fontos terület a meddőség kezelése, az 

asszisztált reprodukció, valamint a női termékenységi problémák mellett a férfiak 

reprodukciós mentális egészségének jellegzetességei is (Pook és Krause, 2005). A 

továbbiakban a termékenységi problémák pszichoszociális vonatkozásai állnak a dolgozat 

középpontjában.  

 

1.2. Termékenységi problémák 

 

1.2.1. A meddőségi probléma orvosi és pszichoszociális definíciója 

 

Meddőségről a hétköznapi és nőgyógyászati értelemben akkor beszélünk, ha rendszeres, 

legalább egy éve tartó, fogamzásgátlás mentes nemi élet ellenére egy nő nem képes teherbe 

esni (American Society for Reproductive Medicine, 1993. in: Covington, Burns, 2006). A fenti 

definíció sok tekintetben elnagyolt, annak ellenére, hogy a nőgyógyászati szakrendelőkben a 

legtöbb esetben ezt használják diagnosztikus kritériumként, illetve a párok saját helyzetüket is 

sokszor ez alapján definiálják. A definíció pontatlansága abból fakad, hogy nem számol a 

termékenységi probléma számos fontos aspektusával. A meddőségi probléma az orvosi 

dimenziónál sokkal komplexebb megközelítést igényel. Hogy jobban megértsük 

komplexitását, nézzük meg, milyen aspektusokat kell számba venni egy differenciáltabb 

pszichoszociális definíció megalkotásához.  

 

A termékenységi problémák párkapcsolati jellege  

 

Elsőként fontos észrevenni, hogy az orvosi definíció nőgyógyászati problémaként közelít a 

meddőséghez. Ugyanakkor a meddőség korántsem pusztán nőgyógyászati probléma, hiszen 

az esetek kb. 30%-ban férfi eredetű hátteret diagnosztizálnak. A háttérben meghúzódó női 

biológiai okok megléte szintén az esetek 30%-ban jellemző, míg kb. 15% annak a 

valószínűsége, hogy mindkét félnél találnak diszfunkciót, s szintén 15% hogy egyiküknél sem 

(Bernard és Krizsa, 2006). Ez utóbbi a megmagyarázhatatlan vagy funkcionális meddőség, 

vagyis ha egyik félnél sincs diagnosztizálható orvosi probléma. Az előbbi megfogalmazás 

(megmagyarázhatatlan meddőség) inkább biomedikális szempontból közelít, azt sugalmazva, 



hogy az orvosi okot még nem találták meg, míg a másik (funkcionális meddőség) klinikai 

nézőpontból, a szomatizációs betegségekhez sorolva a meddőséget. 

A meddőség diagnózisának összetettségéből az is következik, hogy komplex egészségügyi-

orvosi ellátást igényel már a diagnózis felállítása is, hiszen a nőgyógyászat mellett az 

andrológia, az endokrinológia, a genetika is fontos szerepet kap, s az orvos-team kooperatív 

munkája elengedhetetlen feltétele a sikeres kezelési terv felállításának.  

A férfi meddőség jóval később került az érdeklődés fókuszába, kevesebb ismeret és 

pszichoszociális kutatás áll rendelkezésünkre. Ennek elsősorban kultúrtörténeti vonatkozásai 

vannak, a meddőségi problémáért a nyugati kultúrában mindig a nőket hibáztatták.  Hosszú 

évszázadokon keresztül tartotta magát a nézet, hogy a nő életének legfontosabb feladata a 

gyermekszülés (Deáky és Krász, 2005). A férfi meddőségnek kevésbé voltak társadalmi vagy 

erkölcsi vonatkozásai (illetve ezeket eltakarta az a tény, hogy férfi meddőség esetében is a nő 

az, aki nem esett teherbe). Sokáig úgy gondolták, hogy a férfiak kevesebb érzelmi és pszichés 

problémát élnek át a meddőségi élethelyzetben. A férfi meddőséget kísérő pszichoszociális 

stresszt vizsgáló kutatások ezt a feltételezést már sok vonatkozásban megcáfolták (Pook és 

Krause, 2005). 

Saját korábbi vizsgálatomban (Pápay, 2007) a párkapcsolati meddőségspecifikus distressz 

annak függvényében változott, hogy milyen diagnózist kaptak a meddő párok. Bár a nők 

minden esetben több pszichés feszültséget éltek át, mint a férfiak; a férfi eredetű probléma 

esetén mindkét félnél közel másfélszer nagyobb volt a stressz mennyisége, mint női eredetű 

probléma esetén. Vagyis a férfimeddőség összességében nagyobb lelki teherrel jár a 

párkapcsolaton belül, mellyel szükség esetén párterápia keretében is érdemes foglalkozni.  

Másfelől, akármelyik félnél találnak szervi vagy hormonális diszfunkciót, a meddőség 

sohasem pusztán az egyik fél „betegsége”, hiszen mindig a pár, mint egység az, akinek nem 

lehet gyermeke. Éppen ezért minden esetben a párkapcsolati rendszer a meddőségi probléma 

hordozója. Ennek fényében kell mind a kezeléseket, mind a pszichoszociális támasznyújtás 

lehetőségeit mérlegelni.  

 

 Teherbeesési idő és az életkor szerepe a meddőségi diagnózis felállításában 

 

A fenti orvosi definícióban a diagnózis felállításához szükséges sikertelen próbálkozási idő 

egy év. A WHO 1975 előtt még két év teherbeesési időt javasolt, amit azzal indokolt, hogy a 

hosszabb időtartam további létrejött terhességekre adhat lehetőséget (problémamentes 

körülmények között 99%-ban létrejön a terhesség). Ugyanakkor a teherbeesés 



valószínűségének növekedése egy év és két év próbálkozási idő között nem jelentős (már egy 

év után is 95%-os teherbeesési valószínűséggel számolhatunk), így az egy év próbálkozási idő 

ökonomikusabb a diagnózis felállítása, és a kezelések időben történő elkezdése céljából.  

Az eddigi felmérések szerint a reprodukciós életszakaszban lévő 25 év alatti nők 4 %-nak, a 

25-35 közöttiek 13%-nak, míg a 35-44 év felettiek 30%-nak vannak meddőségi problémái 

(Mosher, 1991, idézi Bernard és Krizsa, 2006). A legújabb KSH adatok értelmében 

Magyarországon hasonló trendek uralkodnak: az aktívan tervezett, de be nem következett 

gyermekvállalás (involuntary childlessness) aránya 30 évesek között 7-12%, 35 éves korban 

13-22%, míg 40 éves korra ez már 24-46%-ot is elérheti. Magyarországon 2011-ben a 

gyermektelen nők száma 213000 fő (Kapitány, Spéder, 2012). 

A sikeres asszisztált reprodukciós beavatkozások felső korhatára női oldalról 40 év körüli, 

amely életkor felett rohamosan csökken a teherbeesés valószínűsége és megnövekszik a 

beavatkozások költsége (Evers, 2009). A nők esetében a biológiai életciklus természetes 

körülmények között is határt szab a megtermékenyülésnek. Henri Leidon, francia demográfus 

modellszámításai alapján egy átlagos 30 év körüli nőnek 75% az esélye, hogy egy év alatt 

teherbe essen, 35 évesnek már csak 66%, míg 40 éves korra 44% alá csökken az esély 

(Kapitány, Spéder, 2012). A menopauza beállta után nincs többé mód arra, hogy egy nő 

természetes körülmények között megfoganjon. Ugyanakkor az orvostudomány az asszisztált 

reprodukciós beavatkozásokkal képes menopauzában lévő nőknek menstruációs ciklust 

visszaállítani, így a posztmenopauzális időszakban is van példa kihordott terhességre, 

élveszülésre. Egyelőre megválaszolatlan kérdés, hogy az ilyen beavatkozások széleskörű 

alkalmazása milyen etikai, pszichológiai, társadalmi kérdéseket von maga után, s miképp 

alakítja át a jövő generációi közötti kapcsolatrendszereket.  

Az életkori korlátokból az következik, hogy a meddőség definícióját érdemes átalakítani 

az idői feltételek szempontjából. Egyre gyakoribb a fertilizációs klinikák konszenzusa arra 

vonatkozóan, hogy 35 év felett a hat hónapos próbálkozási intervallum elégséges feltétel a 

meddőségi diagnózis felállításához és a szükséges kezelések megkezdéséhez.  

 

A meddőségi probléma  fajtái  

 

A meddőség fogalma nem homogén (Habbema és mtsai, 2004; Homburg, 2005). Az angol 

terminológiában megkülönböztetik egymástól a meddőség (infertility) és a terméketlenség 

(infecundity) fogalmait (Schmidt és Münster, 1995).
 
A meddőség (infertility) azt jelenti, hogy 

nem történik meg a teherbeesés, míg a terméketlenség (infecundity) az élveszülés 



képtelenségére vonatkozik. Mindkét fogalmat tovább differenciálhatjuk elsődleges és 

másodlagos meddőségre/terméketlenségre. Az elsődleges meddőség/terméketlenség azt 

jelenti, hogy sohasem jött létre terhesség/élveszülés, míg a másodlagos 

meddőség/terméketlenség egy második nehezített terhességre/élveszülésre vonatkozik 

(Schmidt és Münster, 1995).  

Látható, hogy a meddőség fogalma magába foglalja a terméketlenség fogalmát, hiszen a 

teherbeesésre való képtelenség eleve kizárja az élveszülés lehetőségét. Fordítva mindez nem 

igaz, a sikeres teherbeesés nem von maga után sikeresen kihordott terhességet is (Hershlag és 

Lobel, 2001). Ez a különbségtétel az asszisztált reprodukciós kezelés alkalmazásakor klinikai 

értelemben is jelentős relevanciával bír, hiszen ennek alapján lehet különbséget tenni az ART 

(asszisztált reprodukciós technikák) sikeresség és a sikeres élveszülés között. Nem hagyható 

figyelmen kívül az a tény, hogy a terhességek 25-30%-a (a természetes úton létrejött 

terhességeket is beleszámítva) vetéléssel végződik, és ezek a terhességek az esetek 

többségében, evolúciós értelemben, nem voltak „egészséges” terhességek. Az ART 

beavatkozások arra szolgálnak tehát, hogy a megtermékenyülés folyamatát korrigálják, de 

arra nem, hogy a nem egészséges utódok kiszűrését szolgáló természetes szelekciót 

befolyásolják ( Hershlag és Lobel 2001). 

 

A meddőség, mint nem kívánt gyermektelenség 

 

Definíció szempontjából még van egy fontos tisztázandó vonatkozás, ez pedig a meddő pár 

gyermek iránti explicit és ugyanakkor beteljesületlen vágyával kapcsolatos. A meddőség 

ugyanis nem feltétlen azonos a gyermektelenséggel. A legtöbb demográfiai és szociológiai 

megközelítésben a meddőség egyet jelent azzal, ha nincs élveszülés egy meghatározott 

időintervallumon belül, anélkül, hogy figyelembe vennék e gyermektelenség szándékolt vagy 

önkéntes voltát, illetve a születés feletti kontroll jelenlétét vagy hiányát (Homburg, 2005). 

Annak, hogy egy pár miért gyermektelen, a meddőségen kívül számos egyéb oka lehet. 

Előfordul, hogy a pár nem akar gyermeket, vagy az is elképzelhető, hogy a gyermek 

társadalmilag nem elfogadott, illetve, hogy egyéb életcélok felülírják a gyermekvállalás 

igényét. Vagyis a meddőség alapvetően a személy szándékával ellentétes gyermektelenség 

állapota. Másfelől, a meddőséggel küzdő nők és partnereik közül sokan nem gyermek nélkül 

élik az életüket: lehet örökbefogadott gyermekük, illetve élhetnek együtt egy háztartásban 

partnerük előző kapcsolatából származó gyermekkel is.  

 



A meddőség pszichoszociális definíciója 

 

Lényeges kérdés az is, minek címkézzük a meddőséget. Betegségnek, a szervezet 

diszfunkciójának, vagy komplex, biopszichoszociális értelemben vett működészavarnak, 

esetleg életkrízisnek? Azt semmiképp sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a 

meddőség krónikus természetű probléma, s éppen ezért indokolt holisztikus, pszichoszociális 

keretben értelmezni. Bár a legtöbb esetben organikus vagy hormonális diszfunkciót találnak a 

kivizsgálások során, időben elhúzódó jellege miatt intrapszichés, párkapcsolati és társas-

környezeti színtereken egyaránt okozhat életminőséget tartósan rontó nehézségeket.  

A fent leírt jellegzetességeket figyelembe véve, a meddőség komplex, pszichoszociális 

definíciójára tett javaslatom: 

A meddőség olyan termékeny korban lévő, explicit gyermekvállalási szándékkal 

rendelkező pár közös működészavara, akik esetében igaz, hogy a rendszeres, legalább egy éve 

tartó (35 éven felüliek esetében hat hónap), fogamzásgátlás mentes nemi élet ellenére sem 

történik meg a kívánt terhesség, illetve a terhességet nem sikerül élveszüléssel kihordani. Ez 

az időben elhúzódó működészavar intrapszichés, párkapcsolati és társas színtereken egyaránt 

kifejti hatását, s ennek értelmében csak egy biopszichoszociális kontextusban értelmezhető. 

 

1.2.2. A meddőség nemzetközi prevalenciája és a magyarországi adatok  

 

Schmidt és Münster 1995-ös metaanalízise alapján, a fejlett ipari országokban meddőségi 

problémák előfordulási gyakorisága a következőképpen alakul: 

(1) A deklarált gyermekvállalási szándékkal rendelkező nők 10-16% tapasztalja 

meg az elsődleges infertilitást;  

(2) 16-17% a másodlagos infertilitást; 

(3) körülbelül 24% küzd elsődleges és/vagy másodlagos infertilitással;  

(4) körülbelül 4% nem képes élveszülést kihordani (elsődleges infekunditás); 

(5) további 4-6% azok aránya, akiknek egy második terhességből nem következik 

élveszülés (másodlagos infekunditás).  

Fontos megjegyezni, hogy a prevalencia értékeket módosíthatja, hogy milyen operacionalizált 

definíciót használnak a meddőségre, hogy milyen populációra vonatkoztatva vizsgálódnak, 

illetve, hogy melyik típusú prevalenciát veszik alapul. Például alacsonyabb a prevalencia 

érték akkor, ha a meddőségi diagnózishoz a két év próbálkozási periódust vesszük alapul, 

vagy ha csak azokat a nőket vesszük figyelembe, akik orvosi segítséghez fordulnak 



(könnyebben elérhető csoportja a meddőséggel küzdő személyeknek, így gyakran az ő 

demográfiai és pszichoszociális jellegzetességeiket veszik alapul a meddőség 

meghatározásában). Ugyanakkor magasabb értékeket várhatunk akkor, ha nem a pillanatnyi 

prevalenciát, hanem az élettartam prevalenciát vesszük figyelembe (a vizsgált személyek 

összes, akár múltbeli, akár pillanatnyilag fennálló meddőségi problémájának előfordulási 

gyakorisága). A definíció értelmében valós life-time prevalenciát csak a reprodukciós 

életszakaszukon túllépő nőktől kaphatunk (Schmidt és Münster, 1995). Larsen (2005) öt 

különféle meddőségdefiníció mentén 5,5%-12,1% közötti prevalencia értékeket talált, míg 

Marchbanks és munkatársai (1989) 6,1%-32,6% között mozgó prevalencia értékeket 

rögzítettek. 

Magyarországon a gyermektelenség aránya a termékeny korban lévők közül kb. 20%, 

ebből szándékosan gyermektelen mindössze 2% (Bánki, 1980). Egy 1981-es tankönyvi adat 

ezt az értéket jóval alacsonyabbra 8-10%-ra becsüli (Bernard és Krizsa, 2006). A 

magyarországi infertilitás prevalenciája Bernard és Krizsa (2006) szerint napjainkban 

emelkedő tendenciát mutat, és nagyjából a nemzetközi viszonylatokat tükrözi (10-15%). 

2009-es adatok szerint Magyarországon a biológiai okokból gyermektelen meddő nők aránya 

a teljes, nem csak reproduktív korban lévő női populációhoz viszonyítva 4-5% (Kapitány és 

Spéder, 2009), vagyis megközelítőleg 150.000 párt érint a probléma.  

 

1.3. A meddőség orvosi kezelése: az asszisztált reprodukció  

 

A hetvenes évek közepétől a szülészet-nőgyógyászat egy új részterülettel, az asszisztált 

reprodukcióval gazdagodott. Az ART (Assistant Reproductive Technology) gyűjtőneve az 

összes olyan beavatkozásnak, ami célzottan a meddőség kezelésére irányul. A meddőség 

pszichoszociális jellegzetességének megértéséhez szükséges a legfontosabb fogalmakkal, az 

eljárás menetével, illetve az aktuális statisztikai adatokkal megismerkednünk. Végül rövid 

áttekintést nyújtunk az asszisztált reprodukció jogi szabályozásának hátteréről is.  

 

1.3.1. Az ART történeti gyökerei  

 

Az utóbbi két évtizedben az asszisztált reprodukciós orvoslás robbanásszerű fejlődésnek 

indult és pillanatnyilag aranykorát éli. Ehhez arra volt elsősorban szükség, hogy az 

alapkutatások eredményeit és klinikai tapasztalatait olyan átfogó módon összegezzék, hogy 

azokat humán vonatkozásban eredményesen alkalmazni lehessen. A női ivarsejtet Niels 

Steensen 1668-ban írta le, Van Leeuwenhoek pedig 1677-ben a sperma mikroszkópikus 



vizsgálata során felfedezte a spermatozoát (Schmidt, 2006). A 19. század elején azonosították 

a női menstruációs ciklust szabályozó hormonokat, s a humán reprodukcióban betöltött 

lényegi szerepüket. Gregory Pincus 1934-es közleményében jelenik meg az in vitro kifejezés 

elsőként egy olyan új zélandi nyúl kapcsán, akin IVF-et hajtottak végre, vagyis lombikban 

megtermékenyített petesejtjét visszaültették petevezetékébe. Humán vonatkozásban, az első 

női testen kívüli petesejt megtermékenyítést 1944-ben végezték el sikerrel (Marsh és Ronner, 

1996). Az első „lombikbébi”, Louise Brown, 1978-ban született (Steptoe és Edwards, 1978); 

édesanyjánál petevezeték elzáródás következtében nem jött létre a terhesség, ezért került sor 

asszisztált reprodukcióra. A beavatkozás során a laparoszkóposan nyert petesejtet in vitro 

megtermékenyítés után 2,5 nap múlva ültették vissza.  

Sokáig a súlyosabb státuszú férfi meddőség esetében csupán donor inszeminációval 

lehetett megtermékenyítést létrehozni. Végül 1992-ben született az első gyermek egy 

csökkent spermiumszámmal rendelkező férfi spermatozoájának petesejtbe injektálása (ICSI) 

eredményeképp (Schmidt, 2006). Az 1950-es években a gonadotropinokat a menopauzális 

vizeletből vonták ki, az 1990-es évektől már géntechnológiával előállított modern 

rekombináns készítményeket alkalmaznak, melyeket a kínai aranyhörcsög klónozott 

petefészeksejtjei segítségével állítanak elő.  

 

1.3.2. A mesterséges megtermékenyítés fogalmi apparátusa és az eljárás menete 

 

Az asszisztált reprodukció legfontosabb fogalmai a következőek (CIRIS, 2012):  

IUI (intrauterin inszemináció): A tüszőrepedés időpontjában az előkezelt ondót egy 

vékony műanyag katéter segítségével a hüvely felől a méh üregébe juttatják. Esetleges 

tüszőérési zavar esetén ilyenkor is gyógyszeresen serkentik a petefészek működését. Az 

inszemináció történhet saját spermiummal (AIH), de indokolt esetben  lehetőség van donor 

spermával történő megtermékenyítésre is (AID).  

IVF-ET (in vitro fertilizáció-embrió transzfer): Laboratóriumi körülmények között 

történő mesterséges megtermékenyítés.  Az IVF az asszisztált reprodukciós eljárások 

legfejlettebb, legbonyolultabb, legnagyobb felkészülést és műszerezettséget igénylő, de ennek 

megfelelően leghatékonyabb módja. Indikációi lehetnek  endometriózis, a nő emelkedett 

életkora, gyógyszerrel vagy műtéttel nem rendezhető spermium-rendellenességek, többszöri 

sikertelen inszemináció. Az eljárás lényege, hogy a petefészek működés gyógyszeres 

serkentése (stimulációja) után az érett tüszőkből a petesejteket ultrahang-vezérlés mellett 

(vénás altatásban) leszívják (punkció), majd a kezelt spermiummal megtermékenyítik. A 



megtermékenyített petesejtekből első napon zigóták, majd laboratóriumi körülmények között 

preembriók  fejlődnek. Az embriók  3-5 napig tenyészthetők  mesterséges körülmények 

között. Az embrió transzfer (ET) az IVF utolsó állomása, az embrió hüvelyi úton történő 

visszaültetése. Az embrió transzfer (visszahelyezés) során  ultrahangos irányítást 

alkalmaznak. 

ICSI (intracitoplazmatikus spermium injekció): A tüszőpunkció során leszívott 

petesejtekbe mikromanipulációs úton közvetlenül juttatják be vékony kapilláris segítségével a 

spermiumot. Akkor használják, ha a spermiumok mennyisége vagy motilitása nem megfelelő, 

illetve ha súlyos, más módon nem kezelhető morfológiai eltérést mutatnak.  

PICSI: az ICSI eljárás hatékonyságát tovább növelő, a megtermékenyítésre szánt 

spermium kiválasztását segítő módszer. 

AHA (asszisztált hatching): A petesejt burkát (zona pellucida)  meghasítva az embrió  

könnyebben szabadul ki. Az eljárás növeli a megtapadás eredményességét. Indikációi 

többszöri  sikertelen IVF-ET, igen vastag zóna pellucida, 35 év feletti anyai életkor, 

fagyasztás- felengedés  utáni embrió beültetés. 

D+módszer: Embriótenyésztés speciális táptalajban. Az eljárásnak köszönhetően 

jelentősen meg lehet növelni a beágyazódás valószínűségét, mivel az akár 4-5 napig is eltartó 

sejtosztódásnak (blasztocita állapotig) köszönhetően az embrió életképessége hatványozódik. 

MESA (microsurgical epididymal sperm aspiration): Mikrosebészeti eljárással 

közvetlenül a mellékheréből nyernek hímivarsejtet; ezt az eljárást az ICSI-vel kombinálva 

végzik. 

EG (egg donation): Petesejt donor segítségével történő ART (létezik természetesen 

spermadonor segítségével végzett ART is). 

FER (frozen embryo transfer): Mélyfagyasztással tárolt embrió visszaültetése ART 

segítségével.  

Az asszisztált reprodukciós beavatkozásokat megelőzi egy többlépcsős kivizsgálási folyamat, 

amely során a pár reproduktív egészségét felmérik. A későbbi kezelés protokollját az alapján 

választják ki, hogy ez a reproduktív profil milyen jellegzetességeket mutat. A vizsgálatok (a 

teljesség igénye nélkül) a következő lépéseket tartalmazzák: nőgyógyászati vizsgálat, 

rákszűrés, hüvelyváladék-tenyésztés, szexuális úton terjedő betegségek vizsgálata, ultrahang-

vizsgálat, a méhüreg és a petevezetékek átjárhatóságának vizsgálata, hormonprofil készítése 

(FSH, LH, oestradiol, prolactin, TSH, progesteron, AMH, mellékvese hormonok), 

szénhidrátháztartás ellenőrzése (terheléses vércukor, inzulin-rezisztencia vizsgálat), 

véralvadási vizsgálatok (esetleges öröklődő fokozott véralvadási hajlam), genetikai tanácsadás 



és vizsgálat (esetleges öröklődő betegségek, kromoszóma-rendellenességek gyanúja esetén), 

endokrinológiai kivizsgálás, immunológiai konzílium (ismételt spontán vetélések), 

andrológiai kivizsgálás (spermiogramm, ondó tenyésztés, ultrahang-vizsgálat), stb.  

A felsoroltakból két következtetést vonhatunk le. Egyrészt fontos látni, hogy a meddőség 

kezelése a körültekintő diagnosztikai módszereknek és a fejlett mikrobiológiai eljárásoknak 

köszönhetően megsokszorozza a meddőségi problémával küzdők gyermekvállalási esélyeit, 

ugyanakkor az is egyértelmű, hogy beteg-státuszba helyezi az egyébként egészséges, 

tevékeny életet élő párt. A meddőség klinikák nem számolnak ezzel, és nem biztosítanak 

megfelelő pszichológiai támogatást pácienseik számára, amelynek számos negatív 

pszichoszociális következményei lehetnek: a kedvezőtlen érzelmi válaszoktól kezdődően a 

kezelések félbehagyásáig (Boivin, 2009).   

 

1.3.3. A mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatos magyarországi adatok 

 

Magyarországon az első ART terhesség 1987-ben történt, s az első ART gyermek 1989-ben 

született. A 90-es évektől kezdve hazánkban is egyre több beavatkozást végeznek (évente kb. 

5-6000), és több tízezer gyermek született ennek az eljárásnak köszönhetően. A legfrissebb 

nemzetközi adatok alapján (Mouzon és mtsai, ESHRE, 2010) Magyarországon 2006-ban 

5429 asszisztált reprodukciós beavatkozást végeztek, összesen tíz humánreprodukciós 

intézetben. A beavatkozásokból összesen 1050 ART gyermek született, ami a 2006-os 

élveszületések számának (99871 fő, KSH, 2006) 1,05%-át tette ki. Az asszisztált reprodukciós 

beavatkozások sikeressége (beültetett embriók száma/élveszülés aránya) IVF-ICSI esetén 

2006-ban kb. 22 %, vagyis a kezelések kevesebb, mint egyharmada mondható sikeresnek. 

Kimutatás alapján a magyarországi sikeres kezelések aránya az európai élvonalban van 

(ESHRE, 2006, 2010).  

Ugyanakkor fontos látni, hogy a sikeresen kihordott terhességek aránya nem csupán az 

ART beavatkozást végző intézmények szakmai és technológiai felkészültségén múlik. A 

természetes szelekció folyamata az ART terhességekre is vonatkozik, vagyis a spontán vetélés 

kockázata itt sem elhanyagolható, akárcsak a természetes úton létrejött terhességek esetében. 

Másfelől, az ART kezelésen résztvevő pár életkora is jelentősen befolyásolja a kimenetel 

sikerességét, különösen a nők esetében (Mosher, 1991, idézi Bernard és Krizsa, 2006). A 

sikeres beavatkozások felső korhatára női oldalról 40-42 év körüli, e fölött drasztikusan 

csökken a teherbeesés valószínűsége és a kezelések költségei is megsokszorozódnak. 

Ráadásul egészséges gyermek szülésére a 35 év feletti nő esélye 50%-kal kevesebb, mint egy 



25 évesé (van Noord-Zaadstra, 1991, idézi Bernard és Krizsa, 2006).  Természetesen a sikeres 

kimenetel hátterében egyéb, főként pszichoszociális tényezők is szerepet játszanak. Ezek a 

következő fejezetek során részletesen bemutatásra kerülnek. 

 

1.3.4. Az asszisztált reprodukció jogi szabályozása 

 

A humán reprodukcióra irányuló különleges eljárásokat az 1997. évi CLIV. Törvény, IX. 

fejezete szabályozza. A törvény tartalmazza az embriókkal és ivarsejtekkel végzett eljárások 

feltételeit, a kutatások szabályozását, az ivarsejt adományozás és letét törvényes kereteit és a 

művi meddővé tétel szabályait. Meghatározza továbbá a Humán Reprodukciós Bizottság 

jogkörét és feladatait. Az egészségügyi miniszter 50/2001.(XII. 28.) EüM. rendeletben 

módosította az 1997. évi törvényt. A módosítás alapján a meddő párok számára változatlanul 

öt beavatkozás ingyenes, de az első gyermek megszületése után is van lehetőség újabb 

terhesség vállalására az öt finanszírozott beavatkozásig. Az ART kezelés kérelmezése a nő 

joga, vagyis ő dönti el, hogy az öt alkalmat egy vagy több párkapcsolatban használja-e fel.  

Amennyiben az öt eljárást igénybe vette, térítés ellenében elvégeztethet további ART 

kezeléseket is. Az IVF eljárások során alkalmazott gyógyszerek támogatása 2011-ben 75 %-

os volt. Az eljárásokat az OEP finanszírozás 90 naponként teszi lehetővé az ET dátumát 

figyelembe véve. Egyéb fontos rendelkezések a meddőséggel kapcsolatban csak 2000 után 

történtek. 2005-ben az Országgyűlés javaslatot tett a meddőséggel kapcsolatos problémák 

átfogó kezelésére vonatkozó intézkedési terv kialakítására (62/2005. VI.28. OGY. Határozat 

In: Magyar Közlöny, 2005). A határozat a meddőséget társadalmi problémának címkézi és 

javaslatokat tesz a meddőségi protokoll, illetve szakmai eljárási rend kidolgozásával 

kapcsolatosan. A határozat javasolja olyan felvilágosító kampányok szervezését, amelyek 

célja a meddőség problémájával, a meddővé válás rizikótényezőivel megismertetni a lakosság 

széles körét. Ennek keretében (1) a családalapítás előtt álló, fiatal korosztályok részére 

szükséges biztosítani a meddőséggel kapcsolatos felvilágosítást a közoktatás részeként; (2) 

meg kell szervezni a meddőség megelőzésében és kezelésében érintett szakemberek 

felvilágosítását, folyamatos képzését; (3) fel kell tárni a meddővé válás egészségügyi, 

életmódbeli, fogyasztói szokásokra, környezetszennyezési, valamint pszichés tényezőkre 

visszavezethető okait. A határozat megvalósításával kapcsolatban nincs publikált 

dokumentáció. Ráadásul, a 2005-ös határozat irányelveinek némiképp ellentmond a Szülészeti 

és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium által 2010-ben elkészített szakmai protokoll a 

meddőségi ellátásról, asszisztált reprodukcióról, in vitro fertilizációról, illetve a kivizsgálás és 



a kezelés általános lehetőségeiről. Az Egészségügyi Minisztérium által támogatott szakmai 

protokoll ugyanis nem tesz említést pszichoszociális tényezőkről, azok figyelembevételének 

szükségességéről a meddőségi kezelés során. Alapvető hiányosság tehát, hogy míg az ART 

kezelés alkalmazásában nemzetközi trendeket követ az ország, a pszichoszociális 

támasznyújtás lehetőségei teljes mértékben hiányoznak a szabályozásból.  

 

1.3.5. A mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatos dilemmák 

 

Az IVF-ET mára a leggyakrabban alkalmazott asszisztált reprodukciós eljárássá nőtte ki 

magát; az 1978 óta világszerte megszületett gyermekek száma elérte a másfél milliót, holott 

ez a szám 1995-ben még csak 150 000 körül mozgott (Gáti, 1995, 2006). Egyes szerzők 

szerint egyenesen lombikbébi iparról beszélhetünk (Gáti, 2003), vagyis a mesterséges 

megtermékenyítés nagy bevétellel járó rutineljárássá vált. A kezdeti etikai dilemmákat a 

törvényi szabályozás részben megoldotta, részben elcsendesítette. Úgy vélhetjük, az ART 

kezelések legitimációjához a meddőség magas prevalenciája önmagában elégséges, hiszen 

több ezer meddő pár életét képes radikálisan megváltoztatni, mikor családépítő funkciót 

betöltve gyermekhez segíti őket.  

A meddőségi központok fenntartása tehát egyéni és társadalmi érdek is egyben, 

ugyanakkor nem volna szabad elfeledkeznünk a kezelésekkel együttjáró negatív pszichés 

konzekvenciákról sem. Néhány szerző (pl. Andrew, 2004) radikálisan kritizálja mindezért az 

ART technológiákat. Andrew úgy véli, hogy a mesterséges megtermékenyítés destruktív 

szakadást hoz létre test és lélek között. Véleménye szerint az ART nem tudománya sem a 

meddőségnek, sem a termékenységnek, hanem sokkal inkább a fogamzás mesterséges 

elemeire bontása, és az azokkal való mechanikus zsonglőrködés. Lényegesnek tartaná a test és 

lélek egységének újrateremtését a mesterséges megtermékenyítés kontextusában. Ilyen 

például a szülői mivolt szimbolikus elfogadása olyan esetekben, ahol donor spermiummal 

vagy petesejttel dolgoznak, vagy a megtermékenyítés és az anyává válás intimitás-

élményének elvesztése okozta problémák feldolgozása.  

Annyi bizonyos, hogy az individuum perspektívájából újfajta pszichés problémákat 

implikálnak az ART kezelések. Az ART folyamatában a hormonális kezelés, a petesejt műtéti 

körülmények között történő leszívása, a külső megtermékenyítés majd az embrió 

visszajuttatása az anya testébe megváltoztatják és felparcellázzák az anyává válás spontán 

folyamatát. A természetes reprodukciót helyettesítő művi beavatkozások elidegenítik a 

megtermékenyülés eredendően meghitt, zárt struktúrájú élményét, mivel leválasztják a 



nemzés aktusát a fogantatástól. Ezek pszichés következményeivel szembe kell néznie azoknak 

a pároknak, akik gyermek utáni vágyukat csak asszisztált reprodukció útján valósíthatják meg. 



 

2. A meddőség pszichoszociális elméleti modelljei 

 

Ebben az átfogó fejezetben a meddőségi problémák pszichoszociális elméleti megközelítéseit 

járom körbe. A meddőséggel kapcsolatos nézőpontváltások történeti vázlata után 

témaspecifikusan mutatom be a létező legfontosabb teoretikus kereteket: a stressz és coping 

modellt, az egészségpszichológiai modellt és az egészségmagatartás legfontosabb 

meddőségspecifikus területeit, a meddőséggel kapcsolatos személyiség és 

identitáselméleteket, a család-rendszer modell megközelítését, a szociális konstruktum és 

stigma modellt, valamint azt a megközelítést, ami a meddőséget alapvetően 

veszteségélményként értelmezi. Valamennyi teoretikus modell a területen végzett 

legalapvetőbb empirikus kutatásokkal kerül bemutatásra. 

 

2.1. A meddőség elméleti megközelítésének történeti állomásai  

 

A termékenységi problémákkal kapcsolatos legkorábbi teoretikus megközelítések a 

meddőséget vagy teljes mértékben pszichogén eredetűnek, vagy kizárólag testi betegségként 

értelmezik. Mindkét magyarázó modell önálló terminológiai apparátussal rendelkezik, bár 

mind konceptuálisan, mind módszerüket, mind alkalmazási területüket tekintve igen eltérőek, 

közös bennük az a vonás, hogy a meddőség problémáját reduktív módon, lineáris ok-okozati 

sémában helyezik el. A pszichogén eredetet feltételező modell a freudi pszichoanalitikus 

iskola előfeltevéseiből indul ki, míg a biomedikális modell az orvostudomány eredményeire 

épít.  

 

2.1.1.  Pszichogenikus hipotézis: a meddőség pszichoanalitikus megközelítése 

 

A freudi pszichoanalitikus iskola megközelítésében a megmagyarázhatatlan meddőségi 

problémák hátterében súlyos pszichopatológiai történések állnak, melyek az érintett nők 

megoldatlan személyes konfliktusaiban gyökereznek (Burns és Covington, 2006). A 

pszichodinamikus kereten belül gondolkodók beazonosítottak számos oki tényezőt a 

meddőség kialakulásának hátterében, különös hangsúllyal a női szereppel kapcsolatos elfojtott 

ellenérzésekre, melyek elsősorban a függőségtől, az anyaszereptől és felnőtté válástól, a 

gyermekgondozástól való félelemben öltenek testet (Kikendall, 1994). Sétan (2001) az 

ödipális konfliktus megoldatlanságát, az ideális énnel való konfliktust, a saját testtel 



kapcsolatos fantáziák felerősödését, a kora gyermekkori traumák jelenlétét hangsúlyozza, 

illetve rámutat a pár zárt szimbiotikus kapcsolatára, melyet a gyermek születése felborítana. 

Bydlowski (2003) a megmagyarázhatatlan meddőséget egy lehetséges teherbeesés elleni 

komplex tudattalan védekezési mechanizmusként értelmezi. Három lehetséges 

hatásmechanizmust feltételez:  

(1)  Poszt-traumatikus meddőségről akkor beszél, ha azt egy gyermekkori trauma előzi meg. 

(2) Megkülönböztet neurotikus meddőséget, amelynek során a személy elakad egy korábbi 

pszichoszexuális fejlődési stádiumban. Ilyenkor a teherbeesés az apával kapcsolatos 

incesztuózus fantáziákat valósítaná meg, ezért a személy meddőséggel védekezik a 

konfrontáció ellen. Bydlowski szerint előfordul az is, hogy a meddő nő anyjával tart fenn 

kóros kapcsolatot. Szüléskor megváltozik saját anyánkhoz való pszichés viszonyulásunk, az ő 

helyébe lépünk, őt pedig elengedjük az öregség felé. A neurotikus meddőséggel küzdő nő 

képtelen erre az elengedésre, tudattalanul védi az anya régi imágóját, magát ezzel alárendelt, 

infantilis viszonyban tartva. 

(3). A meddő személyek gyakran zavart testképpel rendelkeznek (pl. reprodukciós szerveikről 

nem a valóságnak megfelelő elképzelések), vagy idegenként élik meg saját testüket, melyet 

folyamatos kontroll alatt kell tartani (pl. anorexia nervosában). A terhesség méginkább 

fokozná ezt az idegenkedést, ezért azt a meddőség segítségével tudattalanul elkerülik.  

Fischer tanulmányában (1953) a meddőséggel küzdő nők két személyiségtípusát 

különböztette meg: az érzelmileg éretlen, szubmisszív típust, és az ambíciózus, maszkulin, 

agresszív és domináns karrierista típust. Az éretlen típus nem tud anyjától elszakadni, 

közvetlen módon kifejezni irányába negatív indulatait, vagy irracionális félelmet érez a 

szexualitással, terhességgel, anyasággal kapcsolatban, s mindez a reproduktív készségének 

gátlását eredményezi.  Az ambiciózus típus pedig azért meddő, mert számára az anyaság a női 

princípiumot testi meg, amivel képtelen azonosulni.  

Néhány analitikusan orientált megközelítés (C. Molnár, 2006) a megmagyarázhatatlan 

meddőség kialakulását párkapcsolati játszmaként értelmezi, feltételezve, hogy a hátterében 

szerepzavarral terhelt párkapcsolati egyensúly rögzült, vagyis a felek nem egymással 

egyenrangú férfi-női szerepet töltenek be, hanem egyikük a másik fölé helyezkedve 

szimbolikus szülői szerepben van. A másik fél ennek függvényében a „gyermek”, aki ebből 

kifolyólag alkalmatlan a szülőszerep betöltésére, illetve tudattalanul nem is kíván az lenni, 

hiszen számára egy esetlegesen megszületendő gyermek riválisként mutatkozna.  

  A pszichoanalitikus megközelítés a 60-as évekig élte virágkorát, mivel akkoriban a 

fertilitásproblémák közel 50%-ra nem találtak orvosi magyarázatot (Burns és Covington, 



2006). Az utóbbi évtizedekben azonban a megmagyarázhatatlan meddőség előfordulási 

gyakorisága 15% alá csökkent, s ezáltal az analitikus megközelítés egyre inkább háttérbe 

szorult. Érvényességét módszertani szempontból is kérdőre vonhatjuk, mivel állításait kevés 

számú klinikai esettanulmánnyal támasztja alá, illetve nem használ empirikusan jól kontrollált 

vizsgálatokat. Egy-két terápiás esetleírásból azonban nem lehet teljes betegcsoportokra 

vonatkoztatva következtetéseket levonni. Végül Epstein (2003) szerint a pszichoanalitikus 

magyarázó modell azért sem helytálló, mert felelőssé tehető a meddőség bűnösség-

elméletének kulturális átörökítéséért, felerősítve az egyébként is nehéz élethelyzetben lévő 

meddő nők társadalmi megbélyegzését. A pszichoanalitikus elmélet leginkább azért vitatható, 

mert a meddőséggel küzdő nők bűntudatának individuális és társadalmi megalapozásához 

vezetett anélkül, hogy ehhez megfelelő mértékű empirikus megalapozottsággal rendelkezett 

volna. 

 

2.1.2. A biomedikális perspektíva 

 

A biomedikális modell a meddőségre kizárólag szomatikus magyarázatot keres, fennállását a 

szervezet hibás működésével magyarázza. Ebben a vonatkozásban a meddőség hátterében 

legtöbbször vagy organikus elváltozásokat találunk (pl. a külső és a belső nemi szervek nem 

átjárhatóak) vagy funkcionális problémákat, amelyeket alapvetően hormonális 

rendellenességek okoznak. A 60-as évektől az orvosbiológiai kutatások folyamatos 

előrehaladást mutatnak e szomatikus tényezők beazonosításában (pl. Adler és  mtsai, 1991; 

Garcia és mtsai, 1988; Rabe és mtsai, 1997).  

Ugyanakkor azt is fontos látni, hogy a biomedikális modell reduktív értelmezési keretet nyújt, 

mivel a biológiai tényezők szerepét úgy hangsúlyozza, hogy közben a pszichés tényezőket 

másodlagossá, vagy teljesen zárójelezetté teszi. Felelőssé tehető a reprodukció területén 

érvényesülő test-lélek dualizmusért, holott közel sem lehet mindent pusztán biológiai 

adottságok mentén értelmezni. A művi beavatkozások például sokszor a pontos biológiai oki 

tényező beazonosítása ellenére sem járnak sikerrel. Ennek magyarázatát abban láthatjuk, hogy 

a biomedikális perspektíva lineáris ok-okozati sémájában figyelmen kívül marad számos 

lehetséges pszichoszociális faktor, melyek a biológiai tényezőkkel kölcsönhatásban 

érvényesülnek.  

Másik alapvető probléma, hogy a biomedikális modellben általában az egyén testi tüneteire 

fókuszálnak, miközben a meddőség párkapcsolati zavar, vagyis számos személyközi 

kölcsönhatással is számolni kell az értelmezésben. Ráadásul ezek az interperszonális tényezők 

http://gateway.ut.ovid.com/gw1/ovidweb.cgi?S=IDNJHKJKEEOONN00D&Search+Link=%22Adler%2c+Nancy+E%22.au.
http://gateway.ut.ovid.com/gw1/ovidweb.cgi?S=IDNJHKJKEEOONN00D&Search+Link=%22Keyes%2c+Susan%22.au.


nem biológiai természetűek, ezért aztán nem, vagy nem könnyen tesztelhetők 

laboratóriumban, így hatásmechanizmusuk is sokkal kiszámíthatatlanabb. Ezért fordulhat elő, 

hogy orvosi szempontból nagy eséllyel induló pár esetében is sokszor elmarad a várt siker, 

vagy éppen fordítva, viszonylag súlyos deficiencia ellenére, több sikertelen művi beavatkozás 

után, akár spontán módon is létrejön a terhesség. 

Láthatjuk tehát, hogy a meddőség oki tényezőinek beazonosításában történetileg alapvetően 

reduktív, egy okra visszavezető értelmezési keretek uralkodtak, mint amilyen a 

pszichodinamikus vagy biomedikális modell. Ugyanakkor olyan komplex fiziológiai és 

pszichoszociális komponensekből álló problémával állunk szemben, amely egyértelműen 

megkívánja a rendszerszemléletű, biopszichoszociális nézőpontból való megközelítés 

szükségességét. 

 

2.1.3. Pszichológiai következmény hipotézis 

 

A 70-es évektől a kutatások jelentős része az eddigiekkel ellentétes hipotézisből indul ki, 

mikor a kedvezőtlen pszichoszociális faktorokat, elsősorban a distressz különböző formáit, 

nem a meddőséget kiváltó oki tényezőként értelmezi, hanem a gyermektelenség állapotát 

kísérő következményként (Menning, 1980, Greil, 1997).  

A meddőség pszichoszociális következményeire fókuszálás fontosságát alátámasztja, 

hogy a párok közül sokan életük legmegrázóbb életeseményének tekintik a meddőséget, s 

közel 90%-uk érzi szükségét valamilyen pszichológiai intervenciónak (Freeman és mtsai, 

1985, Kikendall, 1994). Ebből a perspektívából a meddőséget életkrízisként definiálhatjuk, 

éppen ezért fontos szerepet kapnak azok a megküzdési stratégiák, illetve terápiás lehetőségek, 

amelyek hatékonyan képesek az infertilitásból fakadó distressz állapotot csökkenteni.  

Az utóbbi pár évtizedben egyre differenciáltabb elméleti megközelítések születtek a 

pszichológiai következmény hipotézis keretén belül. Ezek közül a legfontosabb a cirkuláris 

hipotézis, a pszichológiai kimenetel hipotézis, valamint a pszichoszociális kontextus modell. 

 



Cirkuláris  hipotézis 

 

A cirkuláris hipotézis értelmében a meddőségi élethelyzet növeli a pszichoszociális distresszt, 

a distressz indukálta fiziológiai változások (elsősorban neuroendokrin folyamatokon 

keresztül) pedig kedvezőtlenül befolyásolják a kezelés sikerességét, s ezáltal a meddőségi 

állapot fenntartásában lényegi szerepet töltenek be. A cirkuláris hipotézis tehát feltételezi, 

hogy a pszichoszociális tényezőknek biológiai következményük van, s ez a következmény 

befolyásolja a meddőség kimenetelét. Így a meddőségi élethelyzet során megtapasztalt 

pszichoszociális distressz képes tartósan fenntartani a meddőségi állapotot. Számos recens 

kutatás foglalkozik e hipotézis empirikus tesztelésével, illetve annak meghatározásával, vajon 

a distressz szintnek milyen fajtája és mennyisége akadályozza a teherbeesést (Wischmann, 

2003).  

 

 Pszichológiai kimenetel hipotézis 

 

A pszichológiai kimenetel hipotézis a cirkuláris hipotézisre építve olyan keretben 

gondolkodik a meddőségről, amely integrálni képes a test-lélek vonatkozásokat. Arra a 

koncepcióra épít, hogy a pszichobiológiai tényezők (pl. stressz) összetett módon hatnak a 

megtermékenyülésre és a kezelés sikerességére. A kutatások középpontjában pszichoszociális 

terápiás intervenciók kidolgozása áll, melyek kedvezően képesek befolyásolni a teherbeesést a 

distressz csökkentésén keresztül. A pszichológiai kimenetel hipotézis megvalósulására jó 

példa a Heidelberg Modell (Wischmann és mtsai, 2002), amely probléma-fókuszú 

tanácsadáson keresztül a magas stresszreaktivitású pácienseknél tudta a teherbeesési arányt 

szignifikánsan javítani.  

 

Pszichoszociális kontextus megközelítés 

 

A pszichoszociális kontextus megközelítés segít leginkább abban, hogy a meddőségi 

élethelyzetről differenciált képet kaphassunk (Covington és Burns, 2006). Holisztikus 

szempontból közelít a meddőséghez, mivel feltételezi, hogy az nem csak individuális, hanem 

társas tapasztalat is egyben. A meddőségi probléma szociokulturális közegére összpontosítva 

számos társas színtéren vizsgálódik, megfigyeli a párkapcsolati történéseket, a családi 

kommunikációt, a közösségek reakcióit vagy a kultúra befolyását. Számol azokkal a 

kulturális, vallási és környezeti tényezőkkel, amelyek súlyosbíthatják a meddőségi 



tapasztalatot. Foglalkozik a meddőségi kezelés intézményesült formáinak hatásával 

(meddőségi központok szolgáltatásának minősége, infertilitás-turizmus, mentálhigiéné, 

családtervezési alternatívák stb.). Mindezekkel hozzájárul a meddőséggel küzdő személyek 

pszichés jóllétének és reprodukciós sikerességük növeléséhez. 

Látható, hogy a pszichológiai következmény hipotézisen belül létrejövő elméleti 

modellek a pszichogenikus hipotézis reduktív megközelítésével szemben egyre holisztikusabb 

szemléletűek, s ezáltal egyre átfogóbban képesek a meddőség problémáját megragadni. A 

következmény hipotézis legkidolgozottabb formája a pszichoszociális kontextus modell, 

amely ötvözi az orvosbiológiai ismereteket a pszichoszociális klinikai tapasztalattal, az 

empirikus kutatások eredményeivel a társas miliő kontextusában. A következmény 

hipotézisen belül számos specifikus elméleti megközelítés is helyet kaphat. A témaspecifikus 

elméleti megközelítések egy-egy fontos pszichológiai konstruktum mentén próbálják a 

meddőségi élethelyzetet értelmezni. Ezek a megközelítési szempontok nagyon termékenynek 

bizonyultak, és számos empirikus eredménnyel gazdagították a meddőségről való tudást. A 

tematikus modelleket a legfontosabb empirikus eredményekkel együtt mutatom be. 

 

2.2. Témaspecifikus elméleti megközelítések 

 
A témaspecifikus elméleti megközelítések közül kiemelt fontosságúak a következő 

megközelítések: 

(1) stressz és coping teóriák 

(2) egészségpszichológiai modell 

(3) személyes identitás elméletek  

(4) családrendszer-modell 

(5) szociális kontruktum és stigma modell 

(6) meddőség, mint veszteség-teória 

 

2.2.1. Stressz és coping teóriák 

 

Az egyik legfontosabb meddőségi helyzetre illeszthető elméleti magyarázó modell a 

pszichoszociális stressz modell. A meddőségi állapot, mint krízis számos pszichoszociális 

problémát implikál, melyeket összességében meddőségspecifikus distresszként foglal össze a 

szakirodalom (Greil, 1997). A meddőségspecifikus distresszt két szempontból vizsgálják a 



kutatók: egyrészt a pszichés jóllétre és alkalmazkodásra gyakorolt hatását, másrészt a 

reproduktív sikerességgel kapcsolatos összefüggéseit.  

 

Meddőségspecifikus distressz és pszichés jóllét 

 

Klinikai tapasztalatok megerősítették, hogy a meddőségi állapot és kezelése distressz 

állapottal jár együtt (Greil, 2007). A leíró tanulmányok beszámolói alapján a meddőséggel 

küzdő személyek szomorúságot, reményvesztettséget, haragot, lehangoltságot, szorongást, a 

kontroll-érzés elvesztését, valamint önértékelési problémákat élhetnek át, s a párok közel 

90%-a érzi szükségét valamilyen pszichés támogatásnak (Dunkel-Schetter és Lobel, 1991, 

Kikendall, 1994, Greil 2007).  

A klinikai tapasztalatok ellenére az empirikus eredmények ellentmondásosak: a 

tanulmányok többsége nem talált distressz tekintetében jelentős szignifikáns eltérést a 

publikált normákhoz vagy kontrollcsoportokhoz képest (pl. Leiblum és mtsai, 1987, Daniluk, 

1988, Edelmann és mtsai, 1994, Burns és Covington, 2006). Mindössze néhány általános 

klinikai mérőeszközöket használó empirikus kutatás tudta szignifikáns eredményekkel 

alátámasztani a magasabb distressz szintet a meddőséggel küzdők csoportjában (pl. Domar és 

mtsai, 1992). Ugyanakkor szinte valamennyi tanulmány beszámolt mérsékelt eltérésről, vagy 

legalább egy-egy alskálában megmutatkozó különbségről. Ilyen volt pl. Connolly és mtsai 

(1992) vizsgálata, amelyben meddő csoport vonásszorongás (STAI-T, Spielberger és mtsai, 

1983) és depresszió (BDI, Beck, 1961) pontszámait hasonlították össze normatív értékekkel. 

Bár az infertil csoport több depressziós és szorongásos tünetet mutatott, és összességében 

nagyobb pszichés distresszről számolt be, ugyanakkor sem a szorongás sem a depresszió 

értékei nem mutattak klinikailag szignifikáns eltérést.  

A pszichológiai distresszt vizsgáló empirikus kutatások és a leíró, klinikai tapasztalatokon 

nyugvó irodalom közötti ellentmondásosság részben feloldható, ha figyelembe vesszük a 

vizsgálatokban megmutatkozó módszertani hiányosságokat. 

(1) A vizsgálatok, amelyek nem mutattak ki distresszbeli eltéréseket, általában nagyon kis 

mintával dolgoztak (pl. Downey és mtsai, 1989). 

(2)  A vizsgálati csoportok többnyire csak női páciensekből álltak (pl. Adler és mtsai, 1991).  

(3) A minták nem bizonyultak reprezentatívnak, mivel az adatgyűjtés szinte kizárólag 

meddőségi központokban történt, olyan személyekkel, akik meddőségi problémájuk 

kezelésére orvosi segítséget kerestek. Több vizsgálat is alátámasztja, hogy az IVF alatt a 

meddő párok átlagosan kevesebb distresszt mutatnak a többi infertil csoporthoz képest (pl. 



Callan, 1987). Ráadásul a meddőségi kezelésre nem jelentkező, de infertilitással küzdő 

személyek distressz állapotáról nagyon keveset tudunk, miközben ezek a személyek a 

gyermektelen populáció jelentős százalékát, egyes tanulmányok szerint legalább a felét 

(Mosher és Pratt, 1990) teszik ki. A kapott eredményeket ezért nem általánosíthatjuk a 

meddőséggel küzdők egészére. Ez a probléma még egy módszertani nehézséget implikál: a 

meddőségi kezelésre jelentkezők felülreprezentáltsága következtében nem igazán lehet 

különbséget tenni a meddőségből, illetve annak kezeléséből fakadó pszichés problémák 

között. 

(4) Az adatgyűjtés önbeszámolós kérdőívek segítségével történt, ezért számolni kell a 

szociális kívánatosság torzító hatásával is. O’Moore és munkatársai (1983) rámutattak arra, 

hogy a szociális elvárásoknak való megfelelés igénye a meddő vizsgálati csoportra különösen 

jellemző. Az infertilitással küzdő személyek jelentős százaléka törekszik arra, hogy 

pszichológiai értelemben nem mutasson eltérést a normál átlaghoz képest, bízván abban, hogy 

a pusztán orvosi eredetűnek címkézett meddőségi probléma jobban értelmezhető és kezelhető 

az egészségügyi ellátás keretében és a társas kapcsolatokban is jobban elfogadott.  

(5) Fontos kiemelni a mérőeszközök túlságosan általános jellegét is. Az eddig tárgyalt 

kérdőíves vizsgálatok olyan mérőeszközökkel dolgoztak, amelyeket nem kifejezetten 

meddőséggel küzdők számára dolgoztak ki, hanem egyéb betegcsoportokra, főként klinikai 

diagnosztizálás céljából. Az általános mérőeszközök nem tudták a meddőségi probléma 

jellegzetességeit pontosan operacionalizálni. Egyértelművé vált, hogy sokkal inkább olyan 

mérőeszközökre volna szükség, melyek ténylegesen le tudják képezni a meddőség specifikus 

természetét. Ennek következtében a későbbi kutatásokban meddőségspecifikus 

mérőeszközöket dolgoztak ki, amelyek segítségével a meddőség speciális élethelyzetével 

együtt járó distressz sokkal hatékonyabban mérhető (Abbey és mtsai, 1991, Newton és mtsai, 

1999, Schmidt és mtsai, 2003a). Az ilyen kutatások középpontjában nem a normatív kontroll-

csoportokkal való összehasonlítás állt, hanem a meddőség, mint különösen stresszes 

élethelyzet jobb megértése (Schmidt és mtsai, 2005a, 2006, Panagopoulou és mtsai, 2006). Az 

egyik legtöbbet használt mérőeszközt a dán COMPI kutatócsoport dolgozta ki. A COMPI 

Meddőségspecifikus Distressz Kérdőív (Schmidt és mtsai, 2003a) három alskálája a 

pszichoszociális distresszt az élet három színterén vizsgálja: intrapszichés, párkapcsolati és 

társas vonatkozásban.  

(6) Végül a legtöbb vizsgálat longitudinális helyett keresztmetszeti kutatási design-t 

alkalmazott, holott egyértelmű, hogy a meddőség pszichés következményei időben 

változhatnak (Schmidt és mtsai, 2005a). A meddőség nem egy stabil állapot, amelyben a 



distressz mértéke állandó, hanem egy bizonytalan kimenetelű, folyton változó folyamat, 

amelynek különböző stádiumaiban eltérő mennyiségű distresszt él át a személy. Éppen ezért 

nem mindegy, hogy a meddőségi állapot folyamatába melyik ponton kapcsolódik be a 

keresztmetszeti vizsgálat. Domar és munkatársai (1992) szerint a meddőségspecifikus 

distressz mennyisége nem egyenesen arányos az idő előrehaladtával. Eredményei alapján ez 

az összefüggés inkább fordított U alakú görbére emlékeztet: a meddőségi probléma 2-3 éves 

fennállásakor tapasztalható a legtöbb distressz, míg a meddőség kezdetén (1-2 éves 

előtörténet), illetve tartós fennállásakor (több mint 6 éves fennállás) lényegesen kevesebb. 

Domar azzal magyarázza eredményeit, hogy a meddőség kezdetén több a reprodukciós 

kimenetellel kapcsolatos pozitív elvárás, melyet még nem cáfoltak meg a kudarcok, s ez 

védelmet biztosít a depressziós, és egyéb negatív pszichés következményekkel szemben. A 

hat évnél hosszabb meddőségi probléma esetén pedig elképzelhető, hogy egyéb életcélokat, 

adaptívabb megküzdési stratégiákat is képesek mozgósítani a személyek, ami szintén 

védőfaktor a stresszel szemben (Domar és mtsai, 1992).  

Greil (1997) középutat talált a meddőség pszichés következményeit tárgyaló, deskriptív 

kontra empirikus irodalom vitájában. Érvelésének középpontjában az áll, hogy az 

ellentmondó eredmények abból fakadnak, hogy a leíró tanulmányok a meddőséget 

önmagában vizsgálják, és az egyedi tapasztalati élményekből szűrik le azt a következtetést, 

hogy a meddőség stresszteli életesemény. Az empirikus tanulmányok viszont 

összehasonlításokból indulnak ki, és ez alapján azt állítják, hogy a meddőség megtapasztalása 

nem jár nagyobb klinikai értelemben szignifikáns pszichés distresszel a normatív adatokhoz, 

vagy kontrollcsoportokhoz képest. Következésképpen az empirikus eredmények fókusza más, 

így tulajdonképpen azok sem cáfolják a meddőség stresszteli életeseményként való 

megtapasztalását.   

 

Meddőségspecifikus distressz és a reproduktív sikeresség 

 

A meddőségspecifikus distressznek nem csak a pszichés jóllétre és az alkalmazkodásra lehet 

kedvezőtlen hatása. A meddőségspecifikus distressz olyan kedvezőtlen környezeti feltételeket 

teremt, ami jelentősen hozzájárulhat a reprodukciós mutatók romlásához is. A pszichés 

distressz reprodukciós rendszerre gyakorolt kedvezőtlen hatását neuroendokrin történésekkel 

magyarázzák. A reprodukciós rendszer (hipotalamusz-hipofízis-gonádikus-HPG tengely) 

integráltan működik a környezet kihívásaira válaszoló stresszrendszerrel (hipotalamusz-

hipofízis-mellékvese-HPA tengely). A folyamat lényege, hogy a HPA-tengely az utódok 



létrehozására alkalmatlan környezeti feltételeket monitorozza, s veszélyes környezeti 

feltételek észlelése esetén a HPG-tengely gonádikus hormonjai gátlás alá kerülhetnek 

(Chrousos és mtsai, 1998). Mivel a stresszhormonok gátolhatják a reproduktív rendszer 

működését, aktivitásuknak fontos szerepe lehet a meddőség fenntartásában (Cwikel és mtsai, 

2004). Ugyanakkor az ART kezelések során, a farmakológiai beavatkozások hatására a GnRH 

(Gonadotropic releasing hormone) gátlás alatt van, így a HPA tengely intenzívebb működése 

két alternatív úton keresztül érvényesülhet, vagy az LH túl korai (premature releasing) 

felszabadításán keresztül, ami a petesejtszámra hat kedvezőtlenül (Lancastle és Boivin, 2005), 

vagy azáltal, hogy túlzottan lecsökkenti az ösztradiol-szintet, ami kezelés sikerességét 

akadályozhatja meg (Chrousos és mtsai, 1998).  

  A stresszrendszer válasza nem csupán külső környezeti veszély, hanem belső 

kedvezőtlen pszichés állapot hatására is működésbe léphet. Számos vizsgálatban nézték a 

kezelést megelőző negatív affektivitás (emelkedett szorongásszint, depresszió, neuroticizmus) 

reprodukciós mutatókra gyakorolt hatását. Az eredmények több vizsgálatban megerősítették, 

hogy a neuroticizmus a reproduktív működést kedvezőtlenül befolyásolja (pl. Lapane és 

mtsai, 1995, Facchinetti és mtsai, 1997, Sanders és Bruce, 1997). Lapane és munkatársai 

(1995) kontrollált vizsgálatában az előzetes depresszív tünetekről beszámoló nőknek kétszer 

nagyobb esélyük volt későbbi ovulációs problémákra, Facchinetti és munkatársai (1997) 

magas stressz-reaktivitású nőknél regisztrált kedvezőtlenebb reprodukciós mutatókat, Sanders 

és Bruce (1997) pedig kedvezőbb hangulati állapotot figyelt meg a teherbeeséssel járó 

ciklusban, mint a sikertelen ciklusok során. Az újabb kutatások is megerősítették ezeket az 

eredményeket (pl. Smeenk és mtsai, 2001, Klonoff-Cohen és mtsai, 2001, Lancastle, Boivin, 

2005). Smeenk és munkatársai (2001) vizsgálatában a kezelést megelőző állapotszorongás 

mértéke bejósolta az IVF/ICSI utáni reproduktív sikerességet. Klonoff-Cohen és munkatársai 

(2001) alacsonyabb élveszülési arányt találtak a kezelést megelőző magasabb alapszorongás 

fennállásakor,míg Lancastle és Boivin (2005) szintén a neuroticizmus kedvezőtlen hatását 

mutatta ki a reprodukciós mutatókra vonatkozóan.  

Másfelől nem minden vizsgálat támasztotta alá a fenti eredményeket (pl. Anderheim és 

mtsai, 2005, Lintsen és mtsai, 2009). Anderheim és munkatársai (2005) prospektív 

vizsgálatában egyetlen pszichológiai változó sem gyakorolt szignifikáns hatást az ART utáni 

teherbeesés gyakoriságára. A sikeres terhességet kizárólag egyetlen nem-pszichológiai 

változó, a jó minőségű beültetett embriók száma jósolta be.  Lintsen és munkatársai (2009) azt 

találták, hogy a szorongás és a depresszió kezelés előtti és közben regisztrált értékei nem 

jósolják be szignifikánsan a teherbeesési gyakoriságot.  



Voltak olyan, az eddigiekkel ellentétes vizsgálati eredmények is, amely azt mutatták, 

hogy a nagyobb teherbeesési gyakoriságot épp a nagyobb meddőségspecifikus distressz 

jósolja be (Cooper és mtsai, 2007, de Klerk és mtsai, 2008). Cooper és munkatársai 

vizsgálatában azoknál a nőknél, akik esetében a terhesség élveszüléssel végződött, a gyermek 

nélküli életforma erőteljesebb negatív megítélése és az anyaság iránti szükséglet 

hangsúlyosabb mivolta volt jellemző, vagyis az ART sikeresség együttjárt a pszichológiai 

distressz bizonyos mértékű emelkedésével. A szerzők eredményeiket konzisztensnek látják a 

Yerkes-Dodson-féle stressz-elmélettel (1908), melynek értelmében az optimális hatékonyság 

eléréséhez szükség van közepes mennyiségű stressz átélésére. De Klerk és munkatársai 

(2008) szintén pozitív együttjárást találtak a negatív emóciók közepes mértékű kifejezése és a 

nagyobb élveszülési arány között.  

 

Nemi különbségek a meddőségspecifikus distressz megélésében 

 

Több tanulmány fókuszál a pszichés distressz területén mutatott nemi különbségek 

feltérképezésére. Egy spanyol vizsgálatban (Seger és Seger, 2003) azt találták, hogy 

közvetlenül a petesejt leszívás, illetve spermiumadás előtt a nők szignifikánsan magasabb 

szorongás szintet mutattak a férfiakkal szemben. Az eredmény számos demográfiai (pl. 

életkor, nemzetiség, foglalkozás, iskolai végzettség, vallási hovatartozás, havi jövedelem, 

családi állapot, házasság fennállásának időtartama) és reprodukciós előtörténetre vonatkozó (a 

meddőség fennállásának időtartama, a már meglévő vérszerinti vagy adoptált gyermekek 

száma, a meddőség kezelésére eddig igénybevett beavatkozások fajtái) háttérváltozó 

kontrollálása mellett is szignifikáns maradt.  

Egy régebbi vizsgálatban Newton (1993) irodalmi áttekintést nyújt a meddőségkezelésre 

adott pszichológiai válaszokban mutatott nemi különbségekről. Megállapítja, hogy a 

kedvezőtlenebb pszichés distressz értékek (depresszió, önértékelés, pszichés jóllét) mellett a 

kezelés során a nők általában (1) több információt gyűjtenek a meddőséggel kapcsolatban, (2) 

nagyobb személyes felelősségről számolnak be, (3) inkább vállalnak aktív szerepet a kezelés 

során, (4) jobban megviseli őket a kezelés sikertelensége, mint a férfiakat. A férfiak 

érzelmileg kevésbé érintettek, inkább elkerülő stratégiát folytatnak. Mindezekből az 

következik, hogy a stresszcsökkentő stratégiákat nemekhez illesztve kell kidolgozni. 

Összességében látható, hogy a stressz és a reproduktív működés összefüggései komplexek 

és sokszor ellentmondásosak. Erre egy lehetséges válaszként több vizsgálatban azt találták, 

hogy az emocionális distressz mellett a megküzdési stratégiák is fontos szerepet töltenek be a 



meddőségi élethelyzetben (Stanton és Dunkel-Schetter, 1991), feltételezhetően úgy, hogy a 

megküzdési stratégiákon keresztül érvényesülve csökkentik vagy növelik a teherbeesési 

valószínűséget (pl. Demyttaneare és mtsai, 1998, Panagopoulou és mtsai, 2006, Kirchner és 

mtsai, 2011).  

 

Coping stratégiák meddőségben 

 

A kognitív-tranzakcionalista megküzdés modell (Lazarus és Folkman, 1984) keretében 

gondolkodva a meddőség olyan krónikusan fennálló stresszállapot, amely nehezített 

alkalmazkodási feltételeket teremt. A Lazarus-féle coping-modellben központi helyet foglal el 

a kognitív kiértékelés fogalma, vagyis a választott megküzdési stratégia annak függvénye, 

hogy az egyén milyennek értékeli saját helyzetét. Lazarus és Folkman a helyzet kiértékelése 

szempontjából megkülönbözet két alapvető stratégiát. A probléma-fókuszú megküzdés akkor 

hatékony, amikor a körülmények megváltoztatása lehetségesnek tűnik, míg az emóció-fókuszú 

megküzdést akkor érdemes használni, mikor kívülről irányítottnak értékeljük a történéseket. 

Mivel a meddőségi probléma alacsony kontrollt biztosító stresszhelyzet, ezért inkább az 

emoció-fókuszú megküzdés tűnik adaptív stratégiának, a közvetlen problémamegoldó 

stratégia helyett (Verhaak és mtsai, 2007). Terry és Hynes (1998) ugyanakkor tovább 

differenciálják a Lazarus-féle megküzdés modellt. A problémafókuszú megküzdésen belül 

megkülönböztetnek problémakezelő stratégiákat (konkrét viselkedéses próbálkozások a 

helyzet megváltoztatására) és probléma-újraértékelő stratégiákat (a stresszteli esemény 

kognitív újraértékelése).  Vizsgálatukban (Terry és Hynes, 1998) azt találták, hogy a 

probléma-újraértékelő stratégiák alkalmazása bejósolja a meddőségi élethelyzethez való 

kedvezőbb pszichológiai alkalmazkodást.  

Az emóció-fókuszú copingon belül elkerülő stratégiákat (pl. csodavárás vagy álmodozó 

gondolkodás) és megközelítő stratégiákat (pl. támaszkeresés, érzelmek megosztása) 

különböztetnek meg (Terry és Hynes, 1998). Több kutatásban is felhívták a figyelmet arra, 

hogy a megközelítő stratégia gyakori alkalmazása pozitív összefüggésben áll az alacsonyabb 

distressz szinttel, valamint a kedvezőbb pszichés jólléttel (Berghuis és Stanton, 2002, Terry és 

Hynes, 1998). Schmidt és munkatársai (2005a) vizsgálatukban azt találták, hogy a férfiak által 

alkalmazott érzelemkifejező stratégia a partnerkapcsolat területén kevesebb meddőséggel 

kapcsolatos stresszel járt együtt, míg nőknél a jelentésadó megküzdési stratégia (pl. a 

meddőségi probléma személyes jelentésének keresése) gyakoribb használata jósolta be az 

alacsonyabb meddőségspecifikus distressz-szintet intrapszichés és párkapcsolati 



vonatkozásban egyaránt. Másfelől ezek a vizsgálatok azt is megerősítették, hogy az elkerülő 

megküzdési stílus valóban több meddőségspecifikus distresszt von maga után (Terry és 

Hynes, 1998, Berghuis és Stanton, 2002, Schmidt és mtsai, 2005a).  

Az eddig bemutatott kutatások a megküzdési stratégiák hatását egy pszichés változóra, a 

meddőségspecifikus distresszre vonatkoztatva vizsgálták, miközben a reprodukciós 

sikerességre gyakorolt hatást kevesebben kutatták. Panagopoulou és munkatársai (2006) IVF 

előtt álló nők esetében nézték a reproduktív sikeresség és a megküzdési stratégiák 

összefüggéseit. Eredményeik alapján az egyetlen teherbeesést bejósló tényezőnek az 

érzelemkifejező megküzdés ritkább használata bizonyult, vagyis azok a nők, akik érzelmeik 

kifejezésével küzdöttek a meddőségi distressz ellen, kevésbé valószínűleg estek teherbe. 

Panagopoulou és munkatársai (2006) azt a következtetést vonják le eredményeikből, hogy 

bizonyos helyzetekben az érzelmek visszatartása kifizetődőnek tűnik. Ezeket az eredményeket 

más vizsgálat is megerősítette. Demyttenaere és munkatársai (1998) rámutattak arra, hogy a 

teherbe nem eső nők körében jobban jellemző az érzelmek kifejezése, bár ők kifejezetten a 

negatív érzelmek kifejezését értették alatta. Vagyis elképzelhető, hogy az érzelemkifejező 

stratégia reproduktív rendszerre gyakorolt kedvezőtlen hatása a negatív emocionalitással függ 

össze.  

Egyéb coping stratégiákkal kapcsolatban Kirschner és munkatársai (2011) azt találták, 

hogy a meddőségi helyzet optimista kiértékelése és a reményteljes várakozás kedvezőbb 

reprodukciós mutatókkal párosul.  Más kutatási eredmények is alátámasztották, hogy a dolgok 

kedvező kimenetelében való reménykedés és a diszpozicionális optimizmus fontos védőfaktor 

számos krónikus betegséggel szembeni megküzdésben (Nes és Segerstrom, 2006). 

 

Szocioökonómiai státusz és a megküzdési stratégiák  

 

A meddőség során alkalmazott megküzdési stratégiák választását a szocioökonómiai státusz is 

befolyásolhatja. Schmidt és munkatársai (2005b) feltételezik, hogy a meddőség során 

alkalmazott megküzdési stratégia tanult folyamat eredménye, az alkalmazott coping-stílusokat 

a társas miliőből mintakövetés útján vesszük át. Vizsgálatukban, az eddigi eredményekkel 

ellentétben (pl. Grossi, 1999), a magasabb szociális osztályba tartozó személyek 

szignifikánsan kevesebb megközelítő megküzdő stratégiát (pl. mások támogatásának keresése 

vagy információgyűjtés a meddőséggel kapcsolatosan) használtak az alacsonyabb szociális 

státuszú személyekhez képest. A szerzők szerint ez a különbség szocializációs 

különbségekben rejlik, mivel a magasabb társadalmi osztályba tartozó személyek több 



előzetes információval rendelkeztek a meddőségről már a kezelések előtt is. Vagyis azért 

számoltak be kevesebb információgyűjtésről, mivel eleve birtokában voltak a legalapvetőbb 

ismereteknek. 

 A passzív-elkerülő coping-stratégiát (pl. csodára várni) szintén a középosztálybeliek 

használták szignifikánsan többet, szemben a magas szocioökonómiai státusszal rendelkező 

személyekkel, míg az elkerülő stratégia esetében (pl. elkerülni a terhesekkel való kontaktust) 

pont fordítottak voltak az eredmények. Erre több magyarázattal is szolgáltak a szerzők. 

Egyrészt, az elkerülő stratégia tartalmazott olyan tételt, ami a munkába temetkezésre 

vonatkozott. Elképzelhető, hogy a magasabb szocioökonómiai státusszal rendelkezők 

munkaköre kreatívabb és rugalmasabb, így alkalmasabb az ilyen típusú elkerülő stratégia 

színterévé válni. Másfelől, a magasabb szociális státuszban lévők kapcsolatrendszerében 

kevesebb a gyermekkel rendelkező barát, családtag, munkatárs, mivel a gyermekvállalás 

ebben a társadalmi osztályban jelentősen kitolódik. Ezért elképzelhető, hogy az alacsonyabb 

státuszúak „jobban kondicionáltak” a gyermekekkel való együttlétre. Ennek a vizsgálatnak 

érdeme, hogy kijelöl egy lehetséges útvonalat, amin keresztül a társas környezeti feltételek és 

a szocioökonómiai státusz a meddőséggel való megküzdési stratégiák alkalmazásán keresztül 

befolyással lehet a meddőségspecifikus stresszre, és a meddő párok pszichés jóllétére.   

 

2.2.2. Egészségpszichológiai modell 

 

A meddőség egészségpszichológiai megközelítése sok szempontból épít a stressz és coping 

elméletekre. Biopszichoszociális megközelítésében a pszichobiológiai mechanizmusok társas 

kontextusban kerülnek a vizsgálatok középpontjába. Fontos szerepet kap az egyén 

pszichoszociális támogatása, szükségleteinek feltérképezése, a páciens-centrikus ellátás 

hangsúlyozása, illetve azoknak az életmódbeli tényezőknek a megismerése, amelyek szerepet 

játszanak a termékenység-meddőség kontextusában. Taymor és Bresnick (1979) definiálta 

elsőként a meddőséget biopszichoszociális krízisként. Biológiai vonatkozásban azokra a testi 

vonatkozásra utaltak ezzel, amelyek a meddőség fizikai állapotáért felelősek, s amelyeket az 

orvosi beavatkozásokkal próbálnak kezelni, pszichológiai vonatkozásban a személyes 

karakterisztikumok, végül szociális vonatkozásban a környezet meddőségre adott reakciója 

tölt be lényegi szerepet.  

A meddőség csak kevés pár számára átmeneti jellegű, a többség krónikus állapotként éli 

meg. S mint minden krónikus probléma, alkalmazkodást, újrastrukturálódást kíván az 

egyéntől fiziológiai, pszichológiai és társas szinteken egyaránt.  Krónikus distressz jellege a 



kezelés invazív természetéből is adódik, amely mind fizikailag, mind emocionálisan 

megterhelő, ezen felül a kezelés eredményességének bizonytalansága, a meddőségi probléma 

feletti kontroll hiánya, valamint a reményvesztettség megélése is hozzájárul a tartós 

stresszállapot fennmaradásához. Sok infertilitással küzdő személy ugyanakkor úgy 

alkalmazkodik a meddőség állapotához, hogy megpróbál nem alkalmazkodni, vagyis minden 

szintéren megfelelni társas szerepeinek úgy, ahogyan azt a meddőségi probléma előtt tette. 

Ennek oka egyrészt, hogy a meddőséget nem tekintik a páciensek (vagy a környezet) 

betegségségnek, sokszor az orvosi diagnózis is teljesen hiányzik. Ugyanakkor a meddőség 

kezelése intenzív orvosi beavatkozásokkal jár együtt, főleg a női szervezetre ható hormonális 

hatásokkal, amelyek sokszor periodikusan ismétlődnek, pénz és időigényesek. Gyakran a 

beavatkozásokat mégsem tekintik veszélyesnek vagy megerőltetőnek, s a kezeléseken 

résztvevők nem kapnak sem lelki, sem fizikai értelemben vett támogatást.  

Verhaak és Burns (2006) a biopszichoszociális megközelítésre és a stressz-coping 

modellre építve kidolgozták a meddőség biopszichoszociális modelljét. A modellben a belső 

intrapszichés faktorok (pl. személyiségtényezők) és a külső tényezők (pl. szociális támogatás, 

külső stresszorok) határozzák meg, hogy a személy a helyzet kiértékelésén keresztül milyen 

coping stratégiákat fog alkalmazni, illetve, hogy milyen reprezentációi lesznek meddőségi 

állapotáról. Ezt követően, a meddőségről alkotott kogníciók és a személy megküzdési 

stratégiái a viselkedéses (egészségmagatartás) és fiziológiai (hormonális és immun) 

válaszokon keresztül befolyásolják a meddőségi élethelyzet biológiai (reproduktív sikeresség) 

és pszichológiai (pszichés jóllét) kimenetelét.  



 

1. Ábra. A meddőség biopszichoszociális modellje. Verhaak és Burns, 2006.  

 

A Verhaak és Burns-féle modell különbséget tesz a meddőséget meghatározó diszpozicionális 

(belső és stabil) faktorok és a külső, nem álladó tényezők (életesemények, társas kapcsolatok 

minősége, meddőségspecifikus stresszorok) között. A megküzdés során a meddőséghez, mint 

krónikus stresszorhoz kell alkalmazkodni. A megküzdés legfontosabb lépéseit Verhaak és 

Burns (2006) a következő fázisokban látja megvalósulni: (1) érzelmi egyensúly megtalálása, 

(2) pozitív jelentésű szelf-kép kialakítása, a „meddő vagyok” szelf-rész integrálása a 

személyiségbe, (3) működő kapcsolat kialakítása a családdal és a barátokkal, (4) felkészülés a 

jövőre, alternatív életcélok megfogalmazása vagy a partnerkapcsolat újrastrukturálása a 

gyermektelenség elfogadása tükrében.  

A meddőségről kialakított reprezentációk és kogníciók meghatározzák a személy 

meddőséggel kapcsolatos egészségmagatartását is. Az egészségmagatartás lényegi szerepet 

tölthet be a termékenység alakulásában. A viselkedéses faktorokkal kapcsolatosan 

megállapították, hogy a reproduktív funkciót mindkét nem esetében negatívan befolyásolják 

bizonyos életmódbeli tényezők (Vartiainen és mtsai, 1994). Bizonyított a testsúlyproblémák, a 

dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, a drogabúzus valamint a nemi úton terjedő betegségek 

fertilitást csökkentő hatása. Ezen felül, bár az eredmények sokszor ellentmondásosak, a 

reprodukciós rendszer kedvezőtlen működésével hozzák összefüggésbe az egészségtelen 

táplálkozást, a testmozgás hiányát, a környezeti ártalmakat, valamint a kávéfogyasztás túlzott 

mértékét is. Ezeket a rizikófaktorokat tekintjük át a következő alfejezetekben.  
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Testsúlyproblémák és infertilitás  

 

Empirikus vizsgálatokkal alátámasztották, hogy szoros összefüggés van a testsúlyproblémák, 

az evészavarok és a reprodukciós zavarok között, különösen nők esetében (Hassan és mtsai, 

2004; Cogswell és mtsai, 2001). A felmerülő termékenységi problémák között lehet a 

meddőség megnövekedett esélye, a rendszertelen vagy elmaradt menstruáció, a vetélés, és az 

ART kezelések csökkent sikerességi aránya.  

Egy lehetséges magyarázatként felvetették, hogy a testsúlyproblémák és a meddőség 

közötti összefüggésekért a liposztatikus szabályozás tehető felelőssé. Ez egy olyan hormonális 

szabályozórendszer, amely a szervezet által raktározott zsír mennyiségére érzékeny, s 

amelynek fő regulátora a leptin, egy 167 aminosavból álló polipeptid. Táplálékfelvételkor 

növekszik a zsírszövetek leptin szintje, s a leptin folyamatosan visszajelzéseket küld a tárolt 

zsír mennyiségéről a hipotalamusznak. A rendszer negatív visszacsatolásként működik, 

vagyis a magas leptinszint csökkenti az étvágyat, növeli az energia-leadást, míg az alacsony 

leptinszint ezzel ellentétes folyamatokat indít be (Zhang és mtsai, 1994, idézi Túry, 2000).   

 
Táplálékhiányos állapot és meddőségi problémák 

 

A liposztatikus szabályozás reprodukcióval kapcsolatos összefüggéseit vizsgálva 

megállapították, hogy míg a megfelelő mennyiségű táplálékfelvétel képes serkenteni a 

gonadikus tengely működését, addig a táplálékhiány erős gátló tényezője lehet. Súlyos 

evészavarban, mint amilyen az anorexia nervosa, az amenorrhea, vagyis a menstruáció hiánya 

diagnosztikus kritériumként szerepel (Túry, 2000). Az evolúciós pszichológia ezt azzal 

magyarázza, hogy intenzív táplálékmegvonáskor az utód kihordásához és felneveléséhez 

szükséges energiaforrások nem biztosítottak (pl. éhezés vagy háború esetén), ezért a szervezet 

a fertilitás blokkolásával válaszol (Szendi, 2002). Ezt az elképzelést a nemi éréssel 

kapcsolatos folyamatok is alátámasztják: a szexuálisan korábban érő nők leptin szintje 

magasabb, mint a későn érőké, illetve, az első menstruáció jelentkezésének feltétele egy 

kritikus zsírmennyiség (Túry, 2000). Vagyis a leptin bizonyos értelemben „motorja” a 

reprodukciós készséggel szoros összefüggésben lévő nemi érés beindulásának.  

19-nél kevesebb BMI-vel (Body Mass Index, WHO, 1980) rendelkező nők esetében 

gyakrabban fordul elő ovulációs probléma és IVF kezelés tekintetében is alacsonyabbak az 

esélyek. Ráadásul az ideálisnál alacsonyabb testsúly több perinatális komplikációval jár 

együtt (Van der Spuy és Jacobs, 1983). 



 

Obezitás és reprodukciós zavarok 

 

Az obezitás (BMI>30) a reprodukciós zavarok egyik legnagyobb rizikófaktora. A meddőségi 

problémák mellett perinatális komplikációkkal is együttjárhat, magas vérnyomással, 

diabetesszel, születési rendellenességgel, magas születési testsúllyal, a császármetszések 

megemelkedett számával. Ugyanakkor ilyen esetekben a testsúly 5-10%-os csökkentése 

jelentősen javíthatja a termékenységi mutatókat (Verhaak és Burns, 2006).  

A túlsúly és a fertilitásproblémák közötti összefüggés egyik példája a Policisztás Ovárium 

Szindróma (PCOS), amely megnövekedett androgén szinttel és inzulinrezisztenciával jár 

együtt. Stein és Leventhal (1934; idézi Crosignani, 2006) ismerték fel először a kórképet, 

melyet fokozott szőrnövekedéssel (hirsutismus), amenorrheával, többszörösen cisztás 

ováriumokkal, fokozott inzulintermeléssel és elhízással jellemeztek. PCOS-s személyeknél a 

testsúlycsökkentő programok már a testsúly 20-30 BMI közötti tartása esetén is csökkentik az 

androgénszintet és növelik az ovulációs és reprodukciós esélyeket  (Hollmann és mtsai, 

1996).  

Az elhízás és a gonádok működése közötti negatív kapcsolat (Matkovic és mtsai, 1997, 

idézi Túry, 2000) egyik magyarázata, hogy túlsúlyos személyeknél centrális leptin-

rezisztencia alakulhat ki, vagyis a hipotalamusz egy idő után nem értesül a zsírszövetben lévő 

leptin mennyiségéről. Állatkísérletekkel is igazolták az elhízást kísérő leptinzavar 

reprodukcióra gyakorolt negatív hatásait. Beazonosítottak egy olyan egértörzset (ob/ob egér), 

amelyiknél génhiba következtében a leptinreceptor nem képes a leptin érzékelésére. A 

nagymértékű elhízás és anyagcserezavar mellett a reproduktív funkciók súlyos zavarát is 

megfigyelték az egértörzsnél (Zhang és mtsai, 1994, idézi Túry, 2000).  

Humán vonatkozásban még két dolgot érdemes szem előtt tartani. Egyrészt, hogy centrális 

leptin-rezisztencia nem csak elhízott nőknél okozhat meddőséget, hanem férfiaknál is 

csökkent spermium-termeléshez vezethet (Steinman és mtsai, 2001). Másfelől, terápiás 

szempontból lényeges, hogy testsúlycsökkentő programokkal az obezitással küzdő személyek 

reproduktív mutatói jelentős mértékben javíthatóak. Ezen a területen elengedhetetlen feladat a 

megfelelő pszichoedukációs és terápiás programok kidolgozása. Az obezitás legfontosabb 

terápiás célkitűzései a kalória bevitel csökkentésén keresztül elért súlycsökkenés, a fizikai 

aktivitás gyakoriságának növelése, valamint a pszichoszociális támogatás. Clark és mtsai 

(1995) direkt pozitív együttjárást mutatott ki a testsúlycsökkentő programok és a reproduktív 

mutatók javulása között.  



 

Egészséges táplálkozás 

 

A kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozás előnyös az általános jóllét és a szervezet optimális 

működése szempontjából, ugyanakkor a táplálkozási szokások és a fogamzás kapcsolatát 

kevés vizsgálatban kutatták (Homan és mtsai, 2007). Az eredmények ellentmondásosak, míg 

bizonyos tanulmányokban a diéta jótékony hatását hangsúlyozzák a terhességet megelőző 

időszakban (Moore és Davies, 2005), addig mások megkérdőjelezik az egészséges táplálkozás 

termékenységet befolyásoló közvetlen szerepét (Blenner, 1990).  

Bunting és Boivin (2008) fiatal egyetemisták termékenységgel és meddőséggel 

kapcsolatos reprezentációit tárták fel. Kutatásukban többek között azokat a hiedelmeket is 

kutatták, amelyek az egészségmegőrző magatartásnak tévesen fertilitásjavító hatást 

tulajdonítanak.  Azt találták, hogy az egészséges táplálkozás, pl. a napi rendszeres gyümölcs-, 

és zöldségfogyasztás a fiatal egyetemisták megítélésében erősen fertilitásjavító hatású, vagyis 

egészségmegőrző szerepét túlértékelve termékenységjavító hatással is felruházták az 

egészséges táplálkozást. 

 

Testmozgás 

 

A rendszeres testmozgás jótékonyan befolyásolja az általános egészségi állapotot a fizikai és 

pszichés jóllétet, és protektív tényezőnek bizonyul az elhízás, a diabétesz és egyéb betegségek 

megelőzésében (Homan, 2007). A testmozgás növeli a sejtek inzulin érzékenységét, serkentve 

ezzel a petefészek funkciókat (Norman és Clark, 1998). Rich-Edwards és munkatársai (2002) 

vizsgálatukban a fizikai aktivitás rendszeressége és az ovulációs problémák előfordulási 

gyakorisága között fordított együttjárást találtak. Eredményeik alapján, minden egyes 

testedzéssel eltöltött óra a hét során, a kísérleti személyek BMI indexét kontrollálva, 5%-os 

relatív kockázatcsökkenést eredményezett. Ezzel megerősítették, hogy a fizikai aktivitás a 

testtömeg indextől függetlenül lehet védőfaktora a petefészek megfelelő működésének.  

Ugyanakkor a testmozgás vonatkozásában a mértékletesség alapvető, mivel túlságosan 

intenzív formája megterhelő a szervezet számára és másodlagos amenorrheához vezethet. 

Maffulli és munkatársai (2002) sportágtól függetlenül azt találták, hogy a sportoló nők 4-66 

%-nál jelentkeznek menstruációs zavarok a szervezet túlzott igénybevétele következtében.  

Eredményeiket azzal magyarázzák, hogy a túlzott testmozgás anovulációt és egyéb 

hormonális zavarokat okozhat a gonádikus tengely működésében. A túlzott testedzés tehát a 



hormonháztartás felborításán keresztül funkcionális zavarokkal jár együtt, kedvezőtlenül 

hatva a reproduktív működésre.  

Bunting és Boivin (2008) fent említett kutatásukban a téves hiedelmekhez sorolják a 

testmozgás gyakorlásával kapcsolatos fertilitásjavító nézeteket. Látható, hogy a kutatási 

eredmények tükrében ez részben mindenképp igaz: a megterhelő testmozgást akár 

rizikófaktorként is számon tarthatjuk, míg a közepes vagy enyhe testmozgás fertilitáshatású 

lehet. A szakembereknek pszichoedukációs feladata, hogy reprodukciós problémák esetén a 

testedzéssel kapcsolatos pontos ismereteket átadják. 

 

Dohányzás  

 

A túlsúly mellett a dohányzásnak is bizonyítottan kedvezőtlen hatása van a reprodukciós 

mutatókra, nőknél és férfiaknál egyaránt. Egy amerikai vizsgálatban (The Practice Committee 

of the American Society for Reproductive Medicine, 2004) a meddőség kialakulásában 

szerepet játszó, legfontosabb rizikótényezőként tárgyalják. A dohányzás reproduktív 

egészségre gyakorolt hatását következőképen foglalhatjuk össze:  

(1) A dohányzás a fertilitás problémák kialakulásának több mint 13%-ban szerepet 

játszik. 

(2) Nőknél gyorsítja a reproduktív funkciók elvesztését, a menopauza kezdetét 1-4 

évvel előre hozhatja. 

(3) Összefüggésbe hozható a spontán abortuszok és a méhen kívüli terhességek 

előfordulási gyakoriságának megnövekedett rizikójával.  

(4) Reprodukciós rendszerre gyakorolt káros hatása több vonatkozásban is 

megmutatkozhat: az ivarsejtek mutációján (gamete mutagenesis) keresztül 

befolyásolhatja a petesejtek minőségét, csökkentheti a petesejt-stimuláció 

hatékonyságát, a megtermékenyülést, a beültetés sikerességének valószínűségét, 

valamint a terhesség kihordását.  

(5) A dohányzás passzív formájának is vannak negatív következményei. Azoknak 

a nem dohányosoknak, akik rendszeresen ki vannak téve nagy mennyiségű 

dohányfüstnek, hasonló negatív reprodukciós következményekkel kell 

szembenézniük, mint a dohányosoknak. 

(6) A dohányzás a spermafunkciók mutatóinak értékeit és az IVF/ICSI 

beavatkozások sikerességét is negatív irányban befolyásolja. 



(7) A dohányosoknak majdnem kétszer több asszisztált reprodukciós 

beavatkozásra van szükségük a sikeres teherbeesés eléréséhez, mint a nem 

dohányosoknak.  

Lintsen és munkatársai (2005) IVF-en átesett személyek egészségmagatartását vizsgálva 

hasonló eredményekre jutottak. Azt találták, hogy a dohányzás (és a túlsúly is) kedvezőtlenül 

befolyásolja a reprodukciós kimenetelt mind a teherbeesési gyakoriság, mind az élveszülési 

arány tekintetében. Akárcsak a testsúlycsökkentés esetében, a dohányzás visszaszorítására is 

fontos edukációs programokat kidolgozni és alkalmazni a termékenységmutatók javítása 

érdekében.  

 

Marihuána fogyasztása 

 

A marihuánafogyasztás humán reprodukcióra gyakorolt hatását egyre több kutatás vizsgálja. 

A szakirodalom abban megegyezik, hogy a cannabis fogyasztás terhesség alatt veszélyezteti a 

magzatot, kedvezőtlenül hat a beágyazódásra és spontán vetéléshez vezethet (Park, 2004). 

Egyes kutatások egyenesen az elsődleges infertilitás emelkedett arányával hozták 

összefüggésbe (Mueller és mtsai, 1990). Park és munkatársai (2004) azt találták, hogy a 

marihuána hatóanyaga, a THC befolyásolja a hipotalamusz és hipofízis által irányított 

hormonok és nemi szteroidok kiválasztását, ezért mind a két nem esetében kihat a reproduktív 

folyamatokra. A nők esetében a menstruációs ciklus természetes lefolyását változtatja meg, a 

luteális fázis és menstruáció rövidülését eredményezi a rendszeres, heti 3 alkalomnál 

gyakoribb használat fennállásakor. A THC alapvetően a luteinizáló hormon (LH) 

szupressziójához vezet. Park és munkatársai vizsgálatában (2004) a luteális fázis alatt 

fogyasztott marihuána 30%-os LH plazma szupressziót eredményezett, eközben a follicularis 

fázis alatti fogyasztás nem vezetett változáshoz. A marihuána fogyasztás a férfiak reproduktív 

működésére is kihathat, csökkentheti a tesztoszteron szintet, a spermiumszámot és a 

motilitást, ezen kívül fogyasztását az abnormális ondósejtek arányának növekedése kísérheti 

(Chang és mtsai, 1993, Whan és mtsai, 2006).  A kutatások kevés számát tekintve azonban 

óvatosan kell bánni az eredmények széleskörű általánosításával. 

 



Alkoholfogyasztás 

 

Az alkohol teratogén hatása jól ismert, túlzott alkoholfogyasztás a terhesség időszakában 

kifejezetten veszélyes a magzatra (Goransson és mtsai, 2003).  

Rendszeres és intenzív fogyasztását több vizsgálat is kapcsolatba hozta a 

fertilitásproblémákkal, bár az eredmények nem midig egyértelműek (Verhaak és Burns, 

2006). Nőknél a szervezetbe kerülő alkohol növeli az ösztrogén szintet, amely csökkenti az 

FSH hormon szekrécióját, gátolva a tüszőérés és ovuláció bekövetkezését (Eggert és mtsai, 

2004). Férfiaknál az intenzív alkoholfogyasztást összefüggésbe hozták az impotenciával, 

meddőséggel, csökkent tesztoszteron szinttel, valamint az ondósejtek érésének deficitjével 

(Emanuele és Emanuele, 1998).  

A mérsékelt alkoholfogyasztással kapcsolatban az eredmények ambivalensek. Windham és 

munkatársai (1992) már a mérsékelt alkoholfogyasztás mellett (heti 7-8 ital) is a 

termékenységi esélyek csökkenését és a spontán vetélés kockázatának növekedését találták. 

Egy svéd longitudinális vizsgálatban (Eggert, 2004) azt találták, hogy azok a nők, akiknél a 

heti alkoholfogyasztás mértéke meghaladta a 140 grammot, nagyobb valószínűséggel vettek 

részt meddőségi vizsgálaton, mint akik hetente 50 gramm alkoholnál kevesebbet 

fogyasztottak. Olsen és munkatársai (1997) nemzetközi vizsgálatukban csak a legnagyobb 

mértékű alkoholfogyasztás esetén regisztráltak összefüggést a csökkent termékenységgel. 

Volt olyan kutatás is, amelyben nem volt szignifikáns kapcsolat az alkoholfogyasztás és a 

termékenység, valamint a spontán vetélések előfordulása között (Curtis és mtsai, 1997). Az 

inkonzisztens eredmények ellenére, a kutatások többsége megerősíti az alkoholfogyasztás 

termékenységet kedvezőtlenül befolyásoló hatását, ezért az alkoholfogyasztás mennyiségének 

csökkentését, illetve teljes mellőzését ajánlják a gyermekvállalásban gondolkodó, vagy 

meddőséggel küzdő személyeknek (Homan és mtsai, 2007). 

 

Kávéfogyasztás 

 

A kávéfogyasztás és a női reprodukció összefüggéseit kevesen vizsgálták. Klonoff-Cohen és 

munkatársai (2002) kutatási eredményei alapján a koffein megnyújtja a teherbeesés idejét, 

valószínűleg a hormonális szint és az ovuláció módosítása révén. Egy korábbi vizsgálatban is 

megállapították, hogy a nagyobb mennyiségű koffeinbevitel csökkenti a teherbeesés 

valószínűségét. Azok a nők, akik nem fogyasztottak kávét, kétszer nagyobb eséllyel estek 

teherbe a kávéfogyasztókhoz képest (Wilcox és mtsai, 1988). Egy nemzetközi kutatásban 



pedig azoknak a nőknek, akiknek napi koffeinbevitele meghaladta az 500mg-ot, nagyobb 

valószínűséggel jelentkeztek meddőségi problémáik (Bolumar és mtsai, 1997). A 

koffeinfogyasztást összefüggésbe hozták még az endometriózis kialakulásával, a petevezeték 

módosulásaival, és a spontán vetélések előfordulásával is (Grodstein és mtsai, 1993).  

 

 Környezeti ártalmak 

 

A reproduktív rendszer különösen érzékeny a környezet változásaira. Több vizsgálati 

eredmény is megerősíti a környezetben lévő vegyi anyagok reprodukciós képességre 

gyakorolt kedvezőtlen hatását, amely a hormonháztartás egyensúlyának megzavarásán 

keresztül érvényesül (Kulim és Shakkebaek, 1995). A növényvédő-, rovarirtó-, és 

oldószereknek való kitettség, legfőképp az ösztrogénszerű vegyületek alkalmazása férfiak 

esetében ronthatja a spermatogenezist és a morfológiát, valamint csökkentheti a spermiumok 

mennyiségét, és motilitását (Oliva és mtsai, 2001). 

 

Rizikós szexuális magatartás és a szexuális úton terjedő betegségek  

 

A rizikós szexuális magatartás szintén káros hatással lehet a fertilitásra. A promiszkuus 

magatartásformák nagyobb esélyt adnak a szexuális úton terjedő fertőzéseknek és 

betegségeknek. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a fertőzések sokszor nem okoznak 

jól detektálható tüneteket, ezért a személy nem fordul orvoshoz, és mint fertőzőforrás másokat 

is megfertőz, elsősorban nemi úton (Barabás és Simon, 2006). A gonorrhoea, chlamydia és 

egyéb kismedencei gyulladásokat okozó megbetegedések a méhkürtöket károsítják, ezzel 

meddőséget is okozhatnak (Arya, 2005, idézi Bernard és Krizsa, 2006). Becslések szerint az 

Egyesült Államokban a meddőségi problémák kb. 15%-a hátterében kezeletlen nemi úton 

terjedő betegségek állnak, miközben az érintett nők fele nincs is tudatában a fertőzésnek 

(Trent és mtsai, 2003). A figyelmen kívül hagyott fertőzés perinatális problémákkal is 

együttjár. Koraszüléshez, alacsony születési súlyhoz, de akár halálhoz vezető újszülöttkori 

herpesz fertőzéshez is vezethet (Barabás és Simon, 2006).  

 

Az egészségmagatartással kapcsolatos vizsgálatokból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 

számos életmódbeli tényező potenciálisan módosíthatja a termékenység mutatóit, összetett 

hatásuk pedig a termékenység még erőteljesebb csökkenéséhez vezethet. Hassan és Killick 

(2004) vizsgálatukban több mint kétezer állapotos nőt kérdeztek meg életmódjukról, és a 



sikeres megtermékenyülésig eltelt idő hosszáról. A teherbeeséshez szükséges időtartam és a 

negatív életmód-változók számának növekedése között szignifikáns pozitív együttjárást 

találtak. Ezek a kutatások felhívják a figyelmet arra is, hogy a szubfertilitással rendelkező 

párok életmódváltással sok esetben maguk is javíthatnak fertilitási mutatóikon. Ez azért is 

lényeges, mivel a magas meddőségspecifikus distressz hátterében sokszor a helyzet feletti 

kontroll hiánya áll. Az egészségmegőrzés fertilitásvédő stratégiái egyúttal problémafókuszú 

megküzdési stratégiák lehetőségeként is szolgálhatnak a meddő párok számára.  

 

Létezik-e meddőségspecifikus pszichoszociális  profil? 

 

A fent vizsgált viselkedéses tényezők egyenként mind fontosak a meddőségi problémákkal 

szembeni prevencióban, nyitott kérdés maradt ugyanakkor, vajon van-e sajátos mintázatuk, 

amely meddőségspecifikus lenne. Vagyis, rendelkeznek-e a meddő párok sajátos, nem meddő 

csoporttól jól megkülönböztethető pszichoszociális profillal az egészségmagatartás 

vonatkozásában. Számos szigorú módszertani feltételekkel dolgozó vizsgálat próbált ilyen 

meddőségspecifikus pszichológiai mintázatot beazonosítani, a legtöbb esetben sikertelenül 

(pl. Dunkel-Schetter és Lobel, 1991; Wischmann és mtsai, 2001).  

Kivételt képez Vartiainen és munkatársai (1994) prospektív vizsgálata, amelyben 

megpróbálták pontosan meghatározni azokat a pszichoszociális faktorokat, amelyeket 

értelmezhetünk bizonyos szempontból „pszichológiai fertilitás-mutatókként”. A vizsgálat első 

fázisában egészségügyi szempontból problémamentes nőket vizsgáltak számos pszichológiai 

változó mentén. A későbbiekben azoknál a személyeknél regisztráltak jobb fertilitási 

mutatókat, akikre a következő pszichoszociális és viselkedéses mintázat volt jellemző: kevés 

pszichés distressz, pszichoszomatikus tünetek alacsony előfordulása, fóbiás tünetek hiánya, 

kevés előzetes negatív életesemény, dohányzás és alkoholfogyasztás mellőzése, illetve napi öt 

csészénél nem több kávéfogyasztás, a testsúlyingadozás hiánya a terhességet megelőzően, 

valamint rendszeres vallásgyakorlat. Mindezeken felül még azoknál a nőknél volt nagyobb a 

teherbeesési arány, akik fiatalabbnak látszottak koruknál. Ez a szerzők szerint, a pozitív 

biológiai vitalitás és pozitív emocionalitás kisugárzásából adódott össze, és a nők 7%-ra volt 

jellemző (Vartiainen és mtsai, 1994). 



 

2.2.3.  Személyiség és identitás elméletek 

 

Személyiségvonások és a meddőség  

 

A pszichoszociális kutatások nem csak viselkedéses mintázatokat kerestek, hanem felmerült 

annak a kérdése is, vajon van-e a meddőség hátterében sajátos személyiségprofil. Míg a 

pszichogenikus hipotézisen belül a személyiségváltozók inkább oki tényezőkként merültek 

fel, addig más kutatások a személyiség megküzdésben betöltött szerepét vizsgálták. Az egyéni 

különbségeket a legtöbb esetben Eysenck-féle Személyiségkérdőívvel (pl. Brinsmead, 1986; 

Edelmann, 1994) vagy MMPI-val (Freeman és mtsai, 1987) mérték.  

Az oki hátteret kutatva az empirikus vizsgálatok többsége nem talált jelentős különbséget a 

meddő és nem meddő vizsgálati csoportok között a személyiségvonások tekintetében. 

Brinsmead és munkatársai (1986) a Neuroticizmus skálán találtak a meddő csoportnál 

valamivel magasabb értékeket a normatív értékekhez képest szubklinikai szinten. O’Moore és 

munkatársai (1983) az Introverzió és a Bűntudat (16SF, Cattell, 1976) skálákon regisztráltak 

magasabb értékeket a meddő csoportnál, a bűntudat érzése viszont autogén tréning hatására 

csökkenő tendenciát mutatott. Stoleru és munkatársai egy prospektív vizsgálatban (1996) azt 

találták, hogy azoknál a nőknél volt valamivel nagyobb esély a teherbeesésre, akik nyitottak 

voltak, optimista módon viszonyultak meddőségükhöz, és az anyasággal kapcsolatban inkább 

voltak pozitív elvárásaik.  

Egy 2002-es vizsgálatban, Fassino és munkatársai (2002) TCI (Temperament and 

Character Inventory, Cloninger, 1994) segítségével hasonlítottak össze funkcionális és 

organikus meddőséggel küzdő nőket és férfiakat egészséges kontroll csoportokkal. 

Eredményeik alapján a meddő nők szignifikánsan alacsonyabb pontszámot értek el az 

Együttműködés skálán, mint a kontroll csoport, s ez a pontszám a funkcionális meddőséggel 

küzdők körében volt a legalacsonyabb. A funkcionális meddő csoportba tartozó férfiak pedig 

kevesebb pontszámot értek el az Újdonságkeresés skálán, mint az organikus csoportba 

tartozók. Ezen felül, mind a férfi, mind a női funkcionális meddő személyekre nagyobb 

Fájdalomkerülés volt jellemző az organikus meddő csoporttal, és a kontrollcsoporttal 

összehasonlítva.  

Magyar vonatkozásban Szőnyi Magda egy korai vizsgálatban (1970) többszörös 

habituális vetélő nők személyiségszerkezetét nézte projektív tesztek felhasználásával. 

Eredményül azt kapta, hogy az organikus háttérrel nem rendelkező vetélés mögött sajátos 



személyiségkonstelláció áll. A vizsgált nők nem csak terhességüket nem tudják kihordani, de 

az élet számos egyéb területén sem tudják megvalósítani önmagukat. Nem valósulnak meg 

pályaelképzeléseik, párkapcsolatai terveik, szexuális életük örömtelen. Motiválatlanok, 

döntéseikben éretlenek. Nőiességükben sérültek, önbecsülésük alacsony. Feltételezhetően 

korai kötődési problémák állnak a háttérben. A vizsgálat korlátja az alacsony mintaelemszám 

(n=30), ezért természetesen nem lehet általános következtetéseket levonni az infekunditással 

küzdő nők szélesebb körére. Ugyanakkor a vizsgálatnak terápiás konzekvenciái is vannak, 

mivel Szőnyi sikeresen alkalmazott relaxációs és szimbólumterápiát, melynek során a 

terhesség nem szakadt félbe az önfeltáró személyiségmunka hatására.  

Másfelől a személyiségvonások szerepet játszhatnak a meddőséggel való megküzdésben 

is. A coping irodalomban számos olyan megközelítés született, amely feltételezi, hogy a 

megküzdés hatékonysága valamilyen kognitív személyiségdimenzió függvénye (kontrollhely, 

Rotter, 1990; hardiness,  Kobasa, 1979, diszpozicionális optimizmus, Carver és Scheier, 1986; 

koherencia érzék, Antonovsky, 1993, stb. idézi Oláh, 1996).  

Ezeket a személyiségdimenziókat meddőséggel kapcsolatban kevés alkalommal 

vizsgálták, akkor is többnyire indirekt módon. Felvetették például, hogy a meddőség alacsony 

kontrollt biztosító stresszhelyzet, vagy, hogy az IVF bizonyos fázisaiban az optimista 

beállítottság csökkentheti a pszichés distresszt. Lancastle és Boivin (2005) azt találták, hogy a 

diszpozicionális optimizmus a vonásszorongással interakcióban fejti ki palliatív hatását. 

Kivételt képez a COMPI kutatócsoport kohortvizsgálata (Schmidt és mtsai, 2003a), amelyben 

kilenc itemes skálán nézték a vizsgálati személyek koherencia-érzékét számos egyéb 

pszichoszociális változó függvényében. A koherencia-érzék konstruktumát azonban 

beépítették a későbbiekben a jelentés-alapú megküzdés konstruktumába, és önálló 

hatástörténetét nem követték nyomon. Eredményeik megerősítették, hogy a jelentésadó 

coping csökkenti a meddőségspecifikus distresszt mindkét nem esetében (Schmidt és mtsai, 

2005a).  

 

Identitáselméletek  

 

A meddőséget úgy is értelmezhetjük, mint olyan állapotot, amelyben a felnőtt szerepek 

betöltése válik akadályozottá. Kikendall (1994) Higgins szelf-diszkrepancia elméletével 

(1987) magyarázza a meddőség során átélt identitásválság természetét. A meddőségi 

élethelyzetben diszkrepancia áll fenn az aktuális szelf (meddő vagyok) és az ideális, vagy 

elvárt szelf (anyává lenni) között. Az erős ideális szelffel rendelkezők lehangoltságot, 



elkeseredettséget élhetnek át, mivel nem tudnak megfelelni anyasággal kapcsolatos belső 

vágyaiknak. Az erős elvárt szelffel rendelkezőkre pedig a bűntudat lesz jellemző, mivel az 

elvárásnak való megfelelés kudarca ("ha nincs gyermekem, nem vagyok igazi nő") szorongást 

és attól való félelmet okozhat bennük, hogy diszkriminálják, megvetik, vagy elhagyják őket 

(Kikendall, 1994).  

A meddőségi élethelyzetet Erikson szakaszelméleti modellje (Carver és Scheier, 2006) 

alapján is értelmezhetjük. A termékenység akadályozottsága esetén a személy képtelen 

megoldani a felnőttkor életszakaszának normatív krízisét. A generativitás elakadása 

stagnáláshoz, a szakasz megoldatlanságához vezethet. Az identitásprobléma önértékelési 

problémával is párosulhat, ami az élet számos területén megjelenhet. A csökkent 

kompetenciaérzés abból fakad, hogy a személy úgy érzi, képtelen megfelelni a társadalom 

által előírt szerepeknek. Sok meddő pár például a reprodukciós zavart a nemi szerep 

betöltésére vagy a szexuális kompetenciára való képtelenségként éli meg. Ez az önértékelési 

probléma mindkét nemnél jelentkezhet, de főként férfiakra jellemző. Kutatások 

megerősítették, hogy a férfiak maszkulinitásukba vetett bizalmát alapjaiban rendítheti meg 

egy esetleges fertilitási probléma (Shangold és Schreiber, 1988). Ez gyakran társul 

kommunikációs nehézségekkel is, mivel bizonyos társadalmi rétegekben érzelmekről beszélni 

mind a mai napig nem számít férfiasnak, s ebből az is következik, hogy az elfojtott 

érzelmeknek még további negatív pszichés korrelátuma is megjelenhet. Ilyen lehet például a 

ki nem mutatott harag érzete (Boxer, 1988). Féltékenység és negatív attitűd épülhet ki a 

„másik oldallal”, vagyis terhesekkel és gyermekesekkel szemben, eljuttatva a meddőséggel 

küzdő személyeket a „gyermekkel rendelkező világtól” való elidegenedés, elszigetelődés 

állapotáig (Greil, 1997). Ebből következően a meddőség a szociális identitást is kedvezőtlenül 

érintheti.  

Olshansky (1987) szerint, ha a meddőséggel küzdő személy a gyermektelenséget tartósan 

fennállónak éli meg, és jelentéskereső folyamataiban önmagát okolja érte, akkor a meddőségi 

probléma internalizálódhat, létrejön egyfajta meddő-identitás, amit nagyon nehéz a szelf 

egységébe integrálni. Az egységes szelférzet töredezettsége nárcisztikus sérülést okoz, 

növelve a csökkentértékűség, a reménytelenség és a szégyen érzetét a személyben. A 

meddőséghez társuló veszteségélmények (pl. sorozatos vetélések, vagy a remény elvesztése, 

hogy valaha gyermekük születhet) fokozzák a széttöredezett szelf érzetét, mivel ezek 

szimbolikus értelemben egyben szelf-veszteségek is. Olshansky szerint éppen ezért nagyon 

fontos, hogy a meddőséggel kapcsolatos szelf-részt integrálni tudja az egyén a személyiség 

egészébe. A meddőséggel kapcsolatos megbékélés, a jelentésadási próbálkozások, a 



koherencia-érzék, az alternatív életcélok elfogadása, a produktív ösztönenergiák más 

tevékenységbe való kanalizálása segíthetnek a szelf újrastrukturálásában.  

Ehhez kapcsolódóan több kutatásban azt találták, hogy a probléma-újrastrukturáló 

copingnak jelentős stressz-csökkentő hatása lehet (Schmidt és mtsai, 2005a). Az ilyen típusú 

megküzdés arra utal, hogy a személy nem viselkedéses próbálkozásokon keresztül közelít a 

problémához, hanem kognitív eszközökkel, elfogadva annak alacsony kontrollt biztosító 

jellegét (remény, optimizmus, várakozás), valamint, hogy képes tágabb perspektívában 

gondolkodni élethelyzetéről (jelentéskereső attitűd), nyitott lenni alternatív életcélok és 

értékek irányába. Vagyis a probléma-újrastrukturáló coping hatására identitás-szinten kevésbé 

átható vagy kevésbé integrálatlan a meddőségi probléma.  

 

2.2.4. A családrendszer-modell és társas támogatás 
 

 Párkapcsolati vonatkozások 

 

A meddőség, a pár, mint egység működészavara, amely a párkapcsolati viszonyrendszert és a 

tágabb családi miliőt is érinti. Éppen ezért a családrendszer-modellben gondolkodók a 

meddőséget többgenerációs családfejlődési krízisként definiálják. A meddőségben többféle 

kapcsolati krízis fordulhat elő.  

Párkapcsolati vonatkozásban a meddőség együtt jár a családtervezés deficitjével, még 

akkor is, ha mindez csupán átmeneti jellegű. A szexuális élet intimitása feletti kontrollvesztés 

szintén frusztrációt okozhat. A párt, mint privát egységet szétdarabolják az orvosi 

beavatkozások, és nőgyógyászati vagy andrológiai vizsgálati objektummá redukálódnak a 

felek. A kölcsönös vádaskodás, reményvesztettség, kommunikációs zsákutcák eltávolítják 

egymástól a férfit és a nőt, ami a párkapcsolati stressz felerősödését vonja maga után 

(Shangold és Schreiber, 1988; Boxer, 1988).  

Ugyanakkor több tanulmány a meddőségből fakadó pozitív pszichés következményekről 

számolt be (pl. Lorber és Bandlamudi, 1993; Schmidt és mtsai, 2005). Ezekben a 

vizsgálatokban, az előzőekkel épp ellenkezőleg, a házasság megerősödését, a párkapcsolati 

elégedettség növekedését hangsúlyozzák. Schmidt és munkatársai (2005c) vizsgálatában 

például a párok kétharmada számolt be házasságuk megerősödéséről az ART kezelés során. 

Oddens és munkatársai (1999) a kutatások ellentmondásos eredményeit úgy értelmezik, hogy 

a meddőséggel küzdők párkapcsolatára alapvetően a struktúraváltozás jellemző, történjen a 

változás akár pozitív, akár negatív irányban.  



Annyi bizonyos, hogy a pszichoszociális intervencióknak fontos hangsúlyt kell fektetniük 

a párkapcsolati kohézió növelésére, hiszen a párkapcsolattal való elégedettség az egyik 

legfontosabb pszichoszociális védőfaktor a meddőséggel való megküzdésben, még 

hosszútávon is. Sydsjö és munkatársai (2005) longitudinális vizsgálatukban azt találták, hogy 

a végérvényesen gyermektelenül maradt párok esetében a meddőségspecifikus distresszel 

szemben a párkapcsolat megfelelő minősége volt a legfontosabb védőfaktor, különösen akkor, 

ha a párok képesek voltak alternatív életcélokat találni, mint amilyen pl. az örökbefogadás.  

 

Családi kontextus 

 

A párkapcsolaton kívül a tágabb családi kontextus is alakítja a meddőséghez való 

viszonyulást. A meddőségi probléma a családon belüli alrendszerek határait is ambivalenssé 

teheti. A gyermek iránti vágy tartós fennállása a párt szimbolikus értelemben potenciális szülő 

státuszban tartja, miközben fizikai értelemben ennek a szerepnek nincsen realitása. Az 

idősebb generációhoz való viszonyt is ez a kettőség alakítja. A meddő pár szülei 

beteljesületlenül hordozzák a nagyszülői státuszt. A transzgenerációs viszonyulásokat 

figyelve a meddő párok saját szüleikhez képest gyermekstátuszban maradnak (Burns, 1987). 

A tartósan beteljesületlen gyermek iránti vágy egy idealizált gyermek képének kialakulásához 

vezet, ami a szülőszerep idealizálását is jelenti egyben. A gyermekvállalás elakadását pedig 

sok meddő pár úgy értelmezi, hogy képtelen megfelelni ennek az idealizált szülőszerepnek. A 

meddőségi probléma következtében sok érintett pár bezárkózik, falakat húz maga köré, így 

védekezve a párkapcsolati intimszféra további sérülésével szemben. Az elzárkózás a társas 

kapcsolatoktól, családtól való eltávolodást is jelentheti. Más párok, épp ellenkezőleg, a 

meddőségi probléma következtében túlságosan áteresztő módon tartják határaikat, túl sok 

személyes információt osztanak meg magukról vagy partnerükről (Burns és Covington, 

2006).  

A meddőségi probléma megélését a társas kommunikáció minősége is befolyásolja. A 

legtöbb pár kommunikálja meddőségi problémáját a külvilág felé, ám ez igen eltérő lehet 

mind tartalmi, mind gyakorisági szempontból, illetve nemi különbségeket is találtak a 

kommunikációs stílust illetően. Abbey és munkatársai (1991) megállapították, hogy a nők 

szignifikánsan többet beszélnek barátaikkal és családtagjaikkal meddőségi problémáikról, 

mint a férfiak. Ugyanakkor Van Balen és Trimbos-Kemper (1994) azt is megmutatták, hogy 

azok a férfiak, akik titokban tartják meddőségi problémájukat mások előtt (a vizsgált minta 

10%-a volt ilyen) szignifikánsan kedvezőtlenebb pszichés jóllétről számoltak be. Schmidt és 



munkatársai (2005a) mindkét nem esetében azt találták, hogy a partnerkommunikációban 

megmutatkozó nehézségek nagyobb meddőségspecifikus stresszel járnak együtt.  

Schmidt egy másik, kvalitatív, interjúkon-alapuló vizsgálatában (Schmidt, 1998) a 

meddőségspecifikus kommunikációs stratégiákat tartalmi szempontból osztályozta. A 

beszámolók alapján három stratégiát különített el:  

(1) nyílt-gondolkodású stratégia: az egyén mind a kezeléssel kapcsolatos formális 

információkat, mind a meddőséggel és a kezeléssel kapcsolatos érzelmeit megosztja 

másokkal; 

(2) formális stratégia: az egyén csak a kezeléssel kapcsolatos gyakorlati 

információkat közli (pl. hány petesejtet szívtak le, mikor lesz az ET, stb.);  

(3) titkolózás: a meddőséggel kapcsolatos tapasztalat minden formája rejtve marad 

mások előtt. 

Ugyanazon személy alkalmazhat eltérő kommunikációs stratégiát is annak alapján, hogy 

éppen melyik szociális színtéren mozog (házastárssal, családdal, barátokkal, munkatársakkal, 

vonatkoztatási csoporttal való kommunikáció). A COMPI kutatócsoport (Schmidt és mtsai, 

2005d) stresszkezelő és kommunikációs tréninget dolgozott ki meddőséggel küzdő párok 

számára. A kontrollált vizsgálati keretben zajló terápiás intervencióban 37 pár vett részt öt 

alkalommal. A tréning hatására a párok kommunikációs stratégiái megváltoztak, mind 

gyakorisági, mind tartalmi szempontból. A meddőséggel kapcsolatos közlések száma 

növekedett, és minőségi változások is bekövetkeztek. A vizsgálatban résztvevő személyek 

többet kommunikáltak érzelmeikről családtagjaikkal, és kevesebb formális információt 

közöltek munkatársaikkal. Ezen felül, a résztvevők házastársi kapcsolatuk pozitív változásáról 

is beszámoltak. A vizsgálati csoport tagjai 12 hónappal a tréning befejezése után is több társas 

támogatást kerestek meddőségi problémájukkal kapcsolatban a kontrollcsoporthoz képest.  

 

Társas támogatás a tágabb környezetben 

 

Számos vizsgálat megerősítette, hogy a krónikusan fennálló stresszorral szemben a társas 

támogatás fontos védőfaktor lehet (pl. DiMatteo és Hays, 1981). Több tanulmány is 

alátámasztotta, hogy a társas környezet támogatása a meddőség esetében is igen fontos 

tényező, a meddőség alatt átélt pszichológiai distressz mértéke jelentős mértékben függ a 

társas miliő visszajelzéseitől.  

Mindes és munkatársai (2003) 123 meddőséggel küzdő nő esetében vizsgálták a nem 

támogató szociális visszajelzések intrapszichés distresszre gyakorolt hatását. A szerzők 



Ingram 2001-ben kidolgozott kérdőíve alapján (Unsupportive Social Interactions Inventory, 

Ingram és mtsai, 2001) a nem támogató szociális visszajelzések négy fajtáját különítették el. 

Ide sorolták az elkerülő magatartást (viselkedéses vagy érzelmi érdektelenség a problémával 

szemben), a tolakodó magatartást (viselkedéses vagy érzelmi közeledés inadekvát módon), a 

probléma lekicsinyítését (túlzott optimizmus vagy bagatellizálás), illetve a kritikai attitűdöt 

(téves értelmezések, téves attribúciók). Eredményeik megerősítették, hogy a meddő nőt érintő 

negatív szociális interakciók mennyisége és a megküzdési nehézségek (alacsonyabb 

önértékelés, depressziós tünetek) között szignifikáns pozitív összefüggés van, főleg azoknál a 

nőknél, akiknél az ART kezelés sikertelennek bizonyult.  

Klinikai tapasztalataim alapján (klinikai interjúk 2008-2010 között a CIRIS Reprodukciós 

központban, Pápay, 2010) összegyűjtöttem a meddőséggel küzdő személyeket érintő negatív 

szuggesztiók (Varga és Diószeghy, 2001) jellegzetes megnyilvánulásait a Mindes-féle 

kategóriák alapján.  



 

Negatív szociális 

interakció  

Tipikus mondatok, 

nem-verbális üzenetek 

Negatív szuggesztió 

 

Bagatellizálás  

 

„Több kitartás. Csak próbálkozni kell 

tovább, különben sosem jártok sikerrel.” 

Egy mindenki más számára teljesen egyszerű 

és egyértelmű dolgot nem csináltok jól.  

Ügyetlenség vagy jellemhiba van az oki 

háttérben. 

Ez az állapot örökké fog tartani.  

 „Nem is tudjátok, milyen szerencsések 

vagytok. A gyerek iszonyú kötöttség. Addig 

örüljetek, amíg nincs rajtatok ez a teher.” 

A vágyatok értéktelen. Ha beteljesülne, akkor 

járnátok legrosszabbul. 

Vádaskodás „Látod, én megmondtam, de te nem 

hallgattál rám, pedig van elég 

tapasztalatom a témában.  

Most tessék, ez a vége.” 

Hibáztatható vagy azért mert nincs gyereked. 

Én erkölcsileg feletted állok, mert nekem van.  

Te tehetsz róla. Te felelsz egyedül jelenlegi 

állapotodért.  

 „Nem kellett volna ennyit várni. Na, most 

megnézheted magad.” 

Nem jól tervezed az életed. Nem jó 

döntéseket hozol.  

Egy megtestesült kudarc vagy. 

Tolakodó 

magatartás  

Kéretlen érintések, melyek a 

kapcsolat intimitásának mértékével 

inadekvátak (pl. szoros átölelés, hátba 

veregetés, arcsimogatás) 

 

Te nagyon sajnálatraméltó vagy.  

Én a jóakaród vagyok, ezáltal feljogosult a te 

vigasztalásodra, ha akarod, ha nem.  

 „Azt próbáltátok már az ágyban,  

hogy…?” 

 

Én, mint a gyermeknemzés szakértője 

(gyakorló szülő) tanácsokat oszthatok neked.  

Neked nincs mások előtt szexuális 

intimitásod, mivel nincs gyereked. 

 

Elkerülés és 

érdektelenség 

Tekintet elfordítása, hallgatás, a 

termékenységi probléma témájának 

tudatos kerülése akkor is, amikor a 

beszélgetésre a másiknak szüksége volna.  

A meddő személy elkerülése.  

Ami veled történik az számomra 

elfogadhatatlan.  

A problémád súlyos társadalmi tabut érint.  

Kapcsolatunk zátonyra futott.  

Te számomra nem vagy többé értékes.  

1. Táblázat. Negatív szuggesztiók a társas környezet oldaláról meddőséggel küzdők tapasztalatai alapján.  

Pápay 2010. 

 

Mindezek alapján jobban érthetővé válik, miért küzd annyi pár önértékelési problémával. A 

depressziós tünetek, amelyek a terméketlenségi problémákat gyakorta kísérik, nem pusztán a 

beteljesületlen gyermek iránti vágynak tudhatók be. A környezet, a maga részéről szintén 

felelőssé tehető, amikor a termékenységi problémával küzdő pár nehézségeit bagatellizálja, 

vádaskodik, elkerül vagy éppen ellenkezőleg, határsértően viselkedik.  

Hogyan lehet a nem támogató szociális interakciókat segítő kommunikációvá alakítani? A 

fent összegyűjtött negatív szuggesztiók pozitív üzenetekké alakítására példákat a következő 

táblázat mutat be.  

 

 



 

Negatív szociális 

interakció átírása  

Tipikus mondatok vagy 

nem-verbális üzenetek 

Pozitív szuggesztió 

Pozitív üzenet 

Bagatelizálás 

helyett  

pacing-leading 

 

„Tudom, hogy régóta szeretnétek 

gyermeket, és sok mindent tettetek már 

azért, hogy legyen.  

 

Biztos vagyok benne, hogy ezen a 

számotokra nehéz élethelyzeten képesek 

lesztek túljutni, és valamilyen 

számotokra is elfogadható megoldást 

találni.”  

 

Elfogadom és elismerem a termékenységi 

problémátok meglétét.  

Tudom, hogy nagyon sokat tesztek azért, 

hogy gyermeketek szülessen.  

Ez a probléma átmeneti az életetekben, 

egyszer le fog tudni zárulni. Nyitni fogtok 

valamilyen megoldás felé.  

 „A gyermek igazán nagy öröm tud 

lenni az életben. Valamilyen formában 

mindenki számára megtapasztalható a 

másokról való gondoskodás öröme.  

Erről neked sem kell semmiképp 

lemondanod.” 

 

A te vágyadnak teljes létjogosultsága van. 

Van számodra lehetőség arra, hogy a vágyad 

valamilyen formában beteljesüljön.  

Vádaskodás 

helyett elfogadás 

és a személyes 

kontroll 

visszaadása 

„Nagyon sok mindenen múlik, 

hogy mikor születik meg egy gyermek. 

Néha nagyon fájdalmas tud lenni, ha 

nincsen, és sokszor magunkat 

hibáztatjuk érte. Egy biztos 

ugyanakkor: a gyermek megléte 

önmagában nem teszi értékesebbé egyik 

embert a másiknál.” 

 

Nem vagy kizárólag 

felelős azért, hogy nincsen gyermeked.  

 

Talán fájdalmadban magadat okolod, de nem 

vagy értéktelenebb másoknál termékenységi 

problémád miatt.  

  

 „Mindenki döntések mentén éli az 

életét. Gondolj arra, hogy az eddigi 

életed során hány jó döntést hoztál, és 

milyen sokat tettél azért, hogy most ott 

tartasz, ahol tartasz az életedben.” 

 

A te életed kontrollált és értékes élet.  

Egyéb területeken számos sikert elértél már, 

amire büszke lehetsz.  

Tolakodó 

magatartás 

helyett valódi 

segítségnyújtás  

A kapcsolat intimitás-szintjének 

megfelelő érintések.  

 

Veled vagyok bánatodban, de csak annyira, 

amennyire neked jó.  

Nem vagyok veled lekezelő.  

Te fontos vagy a számomra. 

  „Hallottál már a rejtett inzulin-

rezisztencia problémájáról? Tudok egy 

helyet, ahol kivizsgálják. Megadjam?” 

„Voltak olyan párok, akiknek segített 

az akupunktúrás kezelés. Olvastam 

erről egy tudományos cikket, ha 

érdekel, átküldöm. „ 

„A relaxáció nekem nagyon sokat 

segített a stressz oldásában. Mit 

gondolsz, a ti esetetekben nem volna 

hasznos?” 

 

Amit tudok a problémáddal kapcsolatban, azt 

szeretném megosztani veled, de 

döntéshelyzetben te vagy, a gyógymód, 

alternatív technika, kezelés, amit ajánlok, 

nem kötelező a számodra.   

Elkerülés helyett 

érzelmi közösség 

létrehozása 

„Nagyon felkavart, ami veletek 

történik. Zavarban vagyok, nem is 

tudom, mit mondjak. Szívesen 

segítenék, de nem tudom, hogyan 

tudnék, mi lenne most igazán jó 

nektek.” 

Őszinte vagyok veled.  

Elismerem a fájdalmatokat. Nem távolodom 

el, veletek vagyok. Segíteni szeretnék, úgy, 

ahogyan nektek jó.  

Együtt érzek veletek. 

 

2. Táblázat. Példák a negatív szuggesztiók pozitív üzenetekké alakított formáiról. Pápay, 2010.   



A segítő beszélgetés ismérvei ebben az esetben a következőek. (1) A bagatellizálás helyett a 

pszichoterápiából ismert pacing-leading technikát érdemes alkalmazni (Varga, 2001). A 

pacing fogalma felöleli azokat a cselekvéseket, amelyekkel a segítő igyekszik jelen lenni a 

másik személy által megélt valóságban. Jelenthet helyzethez való igazodást, ritmustartást, 

követést, visszatükrözést vagy együtt haladást. Ennek során a segítő igyekszik megismerni a 

másik személy „fenomenológiai mezejét” (Rogers, 2010), annak szabályait, működésmódját. 

Ha ez megtörtént és a másik személy fiziológiai, metakommunikatív visszajelzései ezt 

megerősítik, akkor következik a leading, vagyis a vezetés. A leading a kezdeményezés 

átvételét jelenti. A leading a voltaképpeni segítő intervenció stádiuma, ekkor hangoznak el a 

változást célzó pozitív szuggesztiók. (2) A vádaskodás tulajdonképpen a másik feletti kontroll 

gyakorlása bűntudatkeltés által. Feloldása éppen ezért a személyes kontroll visszaadásával, az 

önbizalom növelésével lehetséges. (3) A tolakodó viselkedés leépítésekor ügyelni kell arra, 

hogy a tanácsadás ne sértsen intimitást, ne a szexuális élet színterére vonatkozzon. Akkor 

adjunk információt, ha azt tényleg hasznosnak gondoljuk. Az érintés pontosan legyen 

szabályozva. Ne legyen infantilizáló (arcsimítás, hátba veregetés, paskolgatás kerülendő), 

hanem partnerséget sugalmazó, szupportív jellegű (váll óvatos simítása, kéz érintése). (4) A 

legtöbb elkerülő magatartás mögött attól való félelem áll, hogy a problémával küzdőnek nem 

tudnak mit mondani, félnek, hogy megbántják őt. Csakhogy az elkerülés félreinterpretálható, 

és ezáltal még több fájdalmat okoz. Éppen ezért leghasznosabb az őszinteség az érzelmi 

közösség megerősítésével.  

Természetesen nem csak az informális környezet közvetíthet negatív szuggesztiókat. Az 

orvosi gyakorlatban a szuggesztiók hatása a kiszolgáltatott helyzet miatt még intenzívebben 

érvényesülhet. Az asszisztált reprodukciós kezelés is át van szőve azokkal a helyzetekkel, 

amelyekben az orvos-kliens kommunikáción keresztül érvényesülhetnek a negatív és pozitív 

szuggesztiók. Az orvosokkal való pozitív kommunikáció azért is lényeges, mivel az ART 

beavatkozást végző orvos paternalisztikus figura a pár szemében, így szuggesztiós 

szempontból is alapvető, hogy mit kommunikál. A segítő személyzetnek kitüntetett szerepe 

van a páciens pszichés jóllétének alakulásában. Ezeket a szempontokat a későbbiekben 

tárgyalni fogom.  

 

2.2.5. Szociális konstruktum és stigma modell 

 

A szociális konstruktum modell a meddőséget társadalmi, kulturális, vallási kontextusban 

közelíti meg, valamint különböző kultúrák termékenység-meddőség reprezentációnak 



összehasonlításával is foglalkozik. A meddőség társadalmi megítélése kultúránként sok 

szempontból nagyon hasonló, másfelől igen eltérő is lehet, szorosan összefonódva az adott 

kultúrára jellemző termékenységgel kapcsolatos tudással. Ezek a nézetek, hitrendszerek és 

ismeretek a nők egészségének, identitásának, és önértékelésének alappillérei hosszú 

évszázadok óta. Miközben számtalan példát találunk az anyaság felmagasztalására, addig a 

kultúrák a meddőséget kivétel nélkül leértékelik. A laikus magyarázó modellek az egyéni 

viselkedést, a természeti és természetfeletti világot, vagy mások rosszindulatát egyaránt 

felelőssé teszik a terméketlenség kialakulásáért (Helman, 2003).  

A termékenységi problémákkal kapcsolatos rövid történeti áttekintés a következő 

szemléletváltozásokat, főbb irányvonalakat tartalmazza. Az utóbbi 300 évből fennmaradt 

írásos emlékek azt bizonyítják, hogy a társadalom értékes tagjává csak úgy válhatott egy 

termékeny korban lévő nő, ha betöltötte a társadalom által kiosztott szerepet, melynek csúcsa 

az anyaság volt. A szülés és gyermekvállalás alól kitérni társadalmi szankció, megvetés nélkül 

nem lehetett. A gyermektelen vagy meddő nő marginális helyet kapott a társadalomban. 

Ennek oka abban rejlett, hogy nem tudta a család, és tágabb értelemben a közösség számára a 

folytonosságot biztosítani.  

Ennek függvényében a meddő nők kezdetektől fogva szenvedtek állapotuktól, erős 

negatív emocionalitással élték meg helyzetüket, ami elsősorban bűntudat és szégyen 

formájában jelentkezett. A bűntudat érzésének ótestamentumi gyökerei vannak, mivel 

akkoriban a terméketlenséget isteni büntetésként értelmezték. Isten haragját a nő 

magatartásával érdemelte ki, amelyért vezekelnie kell. Így tesz például Ráhel is, Jákob 

felesége. Amikor később megfogan, ezt olvashatjuk: „Elvette Isten a gyalázatomat!” (Mózes 

I. könyve, 30.). A meddőség tehát már a bibliai értelemben is bűnösként stigmatizálja a 

meddőséggel küzdő nőket. Ahogyan azt egy régi imádságoskönyvben találjuk: 

„Irgalmasságnak Atyja! Ki a többi ostoraid között magtalansággal is látogatod bűnös 

szolgáidat, megvallom szent Felséged előtt ellened való sok bűnömet, melylyekkel azt 

érdemlettem, hogy magtalan legyek!...” (Magtalannak imádsága, In: Pongrácz: Imádságos 

könyv, 1911. idézi Deáky és Krász, 2005) Ez a bűnösség-elmélet még sokáig uralkodott a 

történelem során. A meddő nő böjtölt, búcsúba járt, pólyásbabát, anyaméhet szimbolizáló 

békát ajánlott fel Szűz Máriának. Szent Annához imádkozott, aki a meddő nők védőszentje 

(maga is hosszú terméketlenség után szüli meg Máriát, Jézus anyját). A vallásos nézetek 

mellett a néphiedelem szerint átok, rontás is okozhatott meddőséget. A 16-17. századi 

boszorkányperekben a meddővé, impotensé tétel gyakran szerepelt a vádiratpontok között. A 

meddőség ellen mágikus eljárásokhoz is folyamodtak, melyben az analógiás gondolkodás 



dominált leginkább. Ennek egyik meghatározó példája a méhlepénnyel való varázslás (Deáky 

és Krász, 2005). De keményebb büntetéseket is kiszabtak meddőséggel küzdő nőknek. 

Előfordult, hogy megvesszőzték, vagy főpapok jelenlétében erőszakoltatták meg őket, hátha 

attól megszűnik terméketlenségük. Később a 18. században leginkább gyógynövényekkel, 

termálfürdőkkel, a két fél pontosan egy időben megtapasztalt orgazmusával próbáltak a 

meddőség ellen küzdeni, míg a 19. században különféle diéták, testmozgás szerepeltek a 

terápiás eljárások között. Ebben az időben már műtéti beavatkozások is előfordultak, melyek 

főleg az uterust érintették (Marsh és Ronner, 1996, idézi Schmidt, 2006).  

A bűnösség elmélet a 20. század első felében kezdett visszaszorulni, bár teljesen mind a 

mai napig nem tűnt el az értelmezésekből. Az 1920-as évekre sikerült beazonosítani azokat a 

hormonokat, melyek a menstruációs ciklus szabályozásáért felelősek, s a meddőségről való 

elméleti tudás is egyre összetettebbé vált. A meddőséget lassan a bűnösség kontextusából 

átemelték a betegség kontextusába, vagyis megindult a meddőséggel kapcsolatos 

medikalizációs folyamat. Ugyanakkor a meddőséggel küzdő személyek mind a mai napig 

nagyon sokszor vádolják önmagukat, vagy a környezet hibáztatja őket meddőségi 

problémájukért. A szociális stigma modell ezt a történeti örökséget veszi alapul, amikor úgy 

érvel, hogy a meddőséggel küzdő személy a belső és külső kulpabilizációs folyamatokon 

keresztül válik képtelenné arra, hogy megfeleljen a társadalom által előírt normáknak, ezáltal 

a szociális identitása sérül, s egyéb szerepeire is kihat a megbélyegzés. A termékenység 

megakadását az anyaszerepre való képtelenséggel magyarázni nem más, mint a bűnösség-

elméletet visszacsempészni a meddőség kontextusába. A szociális kontruktum modell egyik 

legfontosabb célkitűzése ezeket a nyílt vagy rejtett stigmatizációs folyamatokat feltárni és 

megszüntetni.  

Látható tehát, hogy a meddőségi probléma a nő devalválódásának par excellence színtere 

lehet. Ebben az elméleti keretben érthetővé válik, hogy miért éreznek a meddő személyek 

univerzálisan minden kultúrában értéktelenséget, bűntudatot és szégyent. Ezek az érzések 

nem csak a nőket, hanem a férfiakat is érintik. Ráadásul kultúrtörténetileg annyiban változott 

a kép, hogy a férfimeddőséggel kapcsolatos stigmatizáció is egyre erőteljesebbé vált az utóbbi 

évszázadban.  Egyes tanulmányok szerint a férfiakat érintő meddőségi probléma a maszkulin 

nemi szerepnek való megfelelésre vonatkozik leginkább (Nachtigall és mtsai, 1997). Éppen 

ezért a férfiakat akkor érinti inkább a stigmatizáció, ha a meddőségi probléma deklaráltan 

férfi eredetű (a nemzőképesség, mint a hatalom szimbóluma sérül). Kutatási eredmények 

alátámasztották, hogy a férfi eredetű meddőség a párkapcsolaton belül szignifikánsan több 

meddőségspecifikus distresszel jár együtt, mint a női eredetű meddőségi probléma (Pápay, 



2012). A nőket viszont az ismeretlen eredetű meddőségi probléma bélyegzi meg leginkább. 

Ebben az esetben ugyanis a reduktív ok-okozati sémában gondolkodó biomedikális 

megközelítés tanácstalanná válik, és lelki elakadásokat feltételez a patogenezisben.  

 

2.2.6. Meddőség, mint veszteségélmény 

 

A meddőséget folyamatos veszteségélmény kíséri. A kezelések átlagosan mindössze 20-25% 

százalékban végződnek élveszüléssel (Mouzon és mtsai, ESHRE, 2010), a pároknak gyakran 

szembe kell nézniük a sikertelen kezelések fizikai és lelki következményeivel. Gyakori a 

spontán vetélés, a terhességi komplikációk megtapasztalása. A személyek elvesztik az 

egzisztenciális döntéseik, testi működésük, privát életük feletti kontrollt is. Elvesztik szülői 

imágójukat, meg nem született gyermekeik is erősítik veszteségélményüket.  

Burns és Covington (1999) a meddőségspecifikus veszteséget halott-sirató szindrómaként 

jelölik meg. A halott-sirató jelleg abból fakad, hogy a meddőség megélése arra az Írországban 

gyakori gyászszertartásra emlékeztet, amely során a nő a halott közelében sírással, 

jajveszékeléssel fejezi ki fájdalmát, miközben a férfi a háttérben maradva súlyos csendben 

várakozik és figyel. Burns és Covington felhívják a figyelmet arra, hogy a meddőség 

párkapcsolati forgatókönyve az érzelemkifejezések területén hasonlóképpen történik. A nők 

érzelmileg sokkal inkább involváltak, kifejezik fájdalmukat, negatív érzéseiket, míg a férfiak 

szerepe a támasznyújtás, sok esetben az érzelmi távolmaradás. Hosszútávon a kommunikációs 

különbségeknek negatív hatásuk lehet a párkapcsolati kohézióra, a meddőséghez való 

alkalmazkodásra, jövőbeli alternatív családépítési folyamatokra abban az esetben, ha az eltérő 

megküzdő stratégiákat nem tudatosítják a felek.  

A nők nagyobb fokú érzelmi bevonódását több szempontból is próbálták értelmezni. 

Egyrészt a nők magasabb distressz szintjével (Newton, 1993), másrészt a párkapcsolaton 

belüli nemi szerepek közötti különbségekkel. Ez utóbbi arra utal, hogy a nőknek nagyobb 

felelősségük van a pár emocionális jóllétéért és az érzelmek kifejezéséért (Burns és 

Covington, 2006). Unruh és McGrath (1985) a meddőségben megtapasztalt veszteségélmény 

krónikus jellegét hangsúlyozzák. A meddőségspecifikus krónikus szomorúság olyan tartósan 

fennálló krízishelyzet az életben, amely során a személy veszteségek sorozatát éli meg. Az 

elmélet szerint a krónikus szomorúságnak még a gyermektelenség elfogadása esetén sincsen 

végleges feloldása: periodikusan visszatérhet az életút különféle állomásainál. A leghosszabb 

longitudinális vizsgálat eredményei alátámasztják ezt a hipotézist (Wirtberg és mtsai, 2007). 

Félig strukturált interjú keretében tizennégy, végérvényesen gyermektelenül maradt nőt 



kérdeztek pszichológiai állapotukra, alkalmazkodásukra vonatkozóan, húsz évvel az utolsó 

sikertelen IVF kezelés után. Valamennyi nő úgy emlékezett meddőségére, mint élete 

legmegrázóbb eseményére. Beszámolóik alapján a végérvényes gyermektelenségnek a negatív 

hatásai hosszú távon sem múlnak el teljesen. Elmondásuk szerint a meddőségspecifikus 

distressz bizonyos életszakaszokban erőteljesebben jelen van, ilyen kritikus időszak például a 

nagyszülővé válás életkora. A vizsgálat következtetése, hogy a meddőségi állapot 

pszichológiai következményének utánkövetése a teljes élettartamon át lényeges feladat. 

Szükséges volna olyan terápiás segítségnyújtás elérhetővé tétele, amely a belső erőforrások 

mobilizálásában segítené a rászoruló párokat.  

Azt is felvetették, hogy a meddőséget átélő személyek több vonatkozásban is a jogfosztott 

szomorúság állapotában vannak (Harvey, 2002), ami legfőképp három területet érint:  

(1) illegitim kötődési helyzeteket, mivel a társadalom és a társas környezet nem ismeri 

el a meg nem született, vagy elvetélt magzat iránt kialakult kötődést és a veszteséggel 

kapcsolatos gyászt, sőt a párt arra biztatják a legtöbbször, hogy ők maguk se vegyenek 

tudomást ezekről; 

(2) a kezelések sikertelenségét, amit a környezet a legtöbb esetben szintén nem kezel 

veszteségként, vagy nem szeretne az azzal kapcsolatos érzelmi mélypontokról tudomást 

venni; 

(3) a szociális identitást érintő megbélyegzéssel kapcsolatos negatív érzelmek 

(szégyen, bűntudat, szomorúság) legtöbbször szintén jogfosztottak, nehezen 

kommunikálhatóak, titok és tabu övezi őket.  

A meddőségspecifikus veszteséget átélő személy nem kap megerősítést és támogatást, 

még annyira sem, mint a hagyományos gyászfolyamatban lévő személyek. A modern 

társadalmak amúgy is sok szempontból tagadó attitűdöt mutatnak a halál feldolgozásával 

kapcsolatban (Walter, 1992, Kulcsár, 2002). A normál gyászfolyamattal szemben mindez a 

patológiás gyászfolyamatok megjelenését valószínűsíti a meddőségi élethelyzet megélése 

során (Pilling, 2010). Éppen ezért a meddőség pszichoszociális támogatásában fontos szerepet 

játszik a perinatális veszteségek feldolgozása.  

 

A vetélés megélése 

 

Vetélésnek nevezzük azt a folyamatot, amikor a terhesség 20. hete előtt történik meg a szülés, 

abban a periódusban, amikor még nem tartható életben a magzat. A vetélés a legáltalánosabb 

probléma a terhesség kapcsán, akár minden ötödik terhességet érintheti, előfordulási 



gyakorisága 10-20% között mozog (Simmons és mtsai, 2006). Egy brit kutatásban (National 

Women’s Health Study, Simmons és mtsai, 2006) reprezentatív mintán vizsgálták az 

Angliában élő nők reproduktív történetét, valamint információt gyűjtöttek a gyermekvállalási 

attitűdökre, az előzetes terhességekre, fertilitás problémákra vonatkozóan. A megkérdezettek 

kb. 10 %-nak volt előzőleg spontán vetélése. A vizsgálat kvalitatív elemzésének fókuszában a 

vetélés személyes jelentésének keresése állt, amelyet a veszteséget megélők válaszainak 

tartalomelemzésével végeztek. Úgy találták, hogy a jelentéskeresés kulcsfontosságú a 

megküzdés során, vagyis a legtöbb nő aktívan keresi vetélése okait. Ugyanakkor a 

megkérdezetteknek csak 25%-a rendelkezett konkrét orvosi magyarázattal arra, miért 

vesztette el gyermekét, a legtöbben normalizáló magyarázatot kaptak (pl. a vetélés 

természetes, nem ritka esemény, stb.), s ez is elégséges volt a legtöbb esetben a pszichés jóllét 

javulásához. Vagyis a jelentésadási folyamat fontosabb volt az orvosi okok megtalálásánál. 

Különbség mutatkozott a tekintetben is, hogy a történtek óta született-e gyermeke a 

megkérdezett személyeknek. A gyermekkel rendelkezők könnyebben el tudták fogadni utólag 

a vetélés tényét, gyakrabban érveltek úgy, hogy az előzetes vetélés a reprodukciós kiválasztás 

érdekében történt. Azoknál viszont, akiknél nem született gyermek a vetélés óta, magasabb 

pszichológiai morbiditást regisztráltak (Simmons és mtsai, 2006). A másik lényeges szempont 

a vetélés előtti gyermekvállalási attitűddel kapcsolatos különbségekben volt fellelhető. Azok, 

akik nem tervezték előre a gyermeket, kevésbé keresték vetélésük okát, vagyis a tervezés 

hiánya önmagában magyarázatként szolgált a számukra, felmentette őket a felelősség alól. 

Azok, akik nem tudtak a terhességükről, az érzelmeik hiányával magyarázták vetélésüket. 

Végül azoknak a nőknek volt a legnehezebb feldolgozni a veszteséget, akik tervezték a 

terhességüket, és készültek az anyaszerepre.  

A vetélés emocionális megélésével kapcsolatban a megkérdezettek elmondták, hogy a 

veszteség után sokkos állapotba kerültek, sebezhetőnek, magányosnak érezték magukat, 

illetve, hogy a kórházi környezet súlyosbította negatív érzelmi állapotukat abban az esetben, 

ha nem kaptak megfelelő támogatást. Nyilvánvalóvá vált, hogy az egészségügyi 

szakembereknek fontos szerepe van a vetélésen átesett nők támogatásában: a megkérdezett 

nők többsége kifejezte a professzionális segítségre, utógondozásra való igényét (Simmons és 

mtsai, 2006).  

Egy másik vizsgálatban (Engelhard és mtsai, 2003) a vetélés érzelmi következményeit és 

az azzal való megküzdés lehetőségeit vizsgálták. Felvetették, hogy a terhesség elvesztése 

sokféle érzelmi tünettel járhat együtt: lehangoltságot, depresszív tüneteket, szorongásos 

zavarokat és elhúzódó formában akár PTSD-t is okozhat. Ez utóbbi velejárója, hogy a 



személy gyakran újraéli a traumatikus élményt, kerüli az emlékeztető helyzeteket, gyakran 

érzi magát tehetetlennek, rémálmok gyötrik, szomorúságot, levertséget, irritabilitást él át. 

Gyakori a hyperarousal általános emelkedett szintje (Engelhard és mtsai, 2003). A vetéléssel 

való megküzdés vonatkozásában a szerzők azt találták, hogy fontos védőfaktor az 

Antonovsky által kidolgozott koherencia érzék (SOC, 1979), mint személyiségvonás megléte. 

A koherencia érzék képessé teszi a személyt arra, hogy a stresszort jelentéstelinek, 

kezelhetőnek, vagy akár értelmesnek észlelje. Fontos protektív tényező a depresszív 

tünetekkel és a stresszes életeseményekkel szemben, valamint a társas támogatás 

mobilizálásában is segít.  

 

A perinatális gyász folyamata 

 

A perinatális gyász jelenségét az utóbbi 30 évben kezdték kutatni. A perinatális veszteség a 

halál szokatlan formájának megtapasztalása, hiszen a társadalom szempontjából nincs kit 

gyászolni, és a haldoklási folyamat is hiányzik. Általában nem járul hozzá a gyásznál 

szokásos társas támogatás, a környezet sokszor nem is tud róla. A probléma negligálása, 

bagatellizálása szakmai és privát oldalról egyaránt jelentkezhet, miközben a klinikai 

tapasztalatok és a személyes beszámolók is azt mutatják, hogy a perinatális veszteség 

traumatikus életesemény: negatív érzelmeket vált ki a szülőkből, és sokszor társas izolációt 

eredményez.  

A terhesség állapota eleve sok energiaráfordítással, radikális változással járó helyzet. A 

terhesség biopszichoszociális normatív krízis: a terhes nők gondolkodására az elsődleges 

folyamatok előtérbe kerülése, a primitívebb védekezési formák felerősödése (pl. fantázia és 

realitás határainak elmosódása) jellemző. Az ebbe ékelődött veszteség gyakran nehezített 

gyászfolyamatot eredményez, melyben a valóság kontrollját nehéz megtartani.  

A perinatális gyász komplexitását erősíti, hogy a meg nem született gyermek reprezentációja 

főleg fantáziákból áll, hiányoznak az emlékképek. Az elvesztett magzat a szülői identitás 

halála vagy megrendülése is egyben. A perinatális gyász bűntudattal együtt járó pszichés 

folyamat, melyben felerősödik a felelősségérzet, a feldolgozatlan ambivalenciák is a felszínre 

kerülhetnek. A csalódottság, harag érzései is megjelenhetnek, akár a magzat vonatkozásában 

is (hiába vártak rá), s ez valószínűleg a gyász leginkább elfojtott része.  

Éppen ezért a gyászmunkával kapcsolatos pszichoterápia nagyon fontos ezen a területen. 

A terápiás munka feladata, hogy a várandósság élményeit és emlékeit felhangosítsa, s ezáltal 

reális alapokra helyezze a gyász folyamatát.  



A perinatális gyásznak nincsen sem konkrét, sem szimbolikus értelemben helye a 

társadalomban. Nincsen tényleges sírhely, ahol gyászolni lehet, sokszor a magzattól való 

elbúcsúzás sem történik meg, vagy a környezet nem vesz tudomást róla. Ennek értelmében 

hozták létre a megemlékezés egy új formáját az internet által biztosított felületen, virtuális 

emlékhelyek formájában (Császár, 2002). A megemlékező oldalakat gyászoló szülők tartják 

fönt. A honlapokon szerepel a gyermek elvesztésének története, a szülők érzései, gondolatai, 

gyermekhez írt leveleik, verseik. Az internetes perinatális emlékhelyen gyerekszobaszerű 

terekkel találkozhatunk, amelyekben egyszerre jelentkezik a gyász és a játék szemiotikája. A 

Szülők rendszeresen frissítik, évfordulókat, ünnepeket tartanak.  

A személyes honlapoknak pozitív és negatív pszichológiai funkciója egyaránt lehet.  

Császár (2002) feltételezi, hogy a személyes honlapoknak identitáskonstruáló funkciójuk van, 

a honlap elkészítése aktív önismereti munkát igényel. Gyakran pont az identitás problémás 

részeivel való küzdelmet fejezik ki (jelen esetben ez a megvalósulatlan szülőszerep), éppen 

ezért, ha a honlap a kritikus identitáselem integrációját segíti, akkor ez a személyiségfejlődés 

speciális útja is lehet. A weboldal a lét és nemlét határán eltűnt gyermeket valóságossá teszi a 

szülők és a környezet számára, ezáltal a gyász másoknak is érthetővé és valóságossá válik, 

vagyis a gyászolás intrapszichés folyamatát belehelyezi a szociális kontextusba.  

Ugyanakkor a személyes honlap a privát és publikus, távoli és közeli közti hagyományos 

határokat elmossa, vagyis a virtuális emlékhelyek épp a legfájóbb emléket tárják a 

legnagyobb nyilvánosság elé.  Másik probléma, hogy a honlapok általában sok év után is 

aktívan foglalkoztatják a szülőket, vagyis nem a feldolgozást, hanem a gyász krónikus 

fenntartását erősítik. A két évnél hosszabb időtartamú gyász pedig már a komplikált gyász 

klinikai kategóriájába esik (Pilling, 2010).  

Ameddig a virtuális honlap a szülő be nem teljesedett identitásáról szól, addig 

pszichológiai szempontból építő lehet. Ugyanakkor sokszor azonosítják az elvesztett 

gyermekkel, vagyis a gyermek helyett gondozzák a honlapot, ezzel azonban már a hasítás 

elhárító mechanizmusával leválasztják a fantáziát a realitásról. A gyermek és honlap 

tudattalan azonosítását alátámasztja, hogy a Császár (2002) által megkérdezettek 

valamennyien  idegenkedtek annak a gondolatától, hogy a honlapot megszüntessék. 

Ugyanakkor a valóságpróba fontosságát a gyász folyamatában már Freud is hangsúlyozta 

(Gyász és melankólia, 1917), vagyis a leváláshoz a veszteség valóságos megtapasztalása 

elengedhetetlen feltétel. A tagadás a normális gyászfolyamatnak is része, de csak átmenetileg.  

Tartósan elakadáshoz, benne ragadáshoz, patológiás gyászhoz vezethet.  



Ismert tény, hogy a jelenlegi kulturális kontextusban a halál legtöbbször tabu, a gyász 

folyamatai nehezítettek, mivel felbomlottak a rítusokat biztosító mikroközösségek (Kulcsár, 

2002). Ez nagyon komoly társadalmi és individuális probléma, mivel a gyászrítusok az 

intrapszichés alkalmazkodást és az új identitás kialakulását segítették elő, szabályozva az 

érzések feldolgozásának belső folyamatait. Az urbanizáció hatása a kisközösségek 

felbomlottak, a rítusok majdnem mindenhonnan eltűntek. Mindez hozzájárult a patológiás 

gyászfolyamatok megsokszorozódásához, illetve ahhoz is, hogy olyan egyéni gyászformák 

jelenjenek meg, amelyekben a rítusok vezérfonala hiányzik. A gyászoló belső igényei szerint 

próbálja újraépíteni ezeket a vezérfonalakat annak érdekében, hogy legitimációhoz juttathassa 

veszteséggel kapcsolatos fájdalmát. Sajnos előfordul, hogy saját magának állít ezzel csapdát, 

súlyosbítva amúgy is nehéz élethelyzetén. A segítő szakemberek felelőssége olyan támogató 

közeg biztosítása, ami a komplikált gyász elmélyítése helyett oldást biztosít a perinatális 

gyászt megélők számára.  

Ezzel összhangban Read (1995) a meddőségi tanácsadás egymásra épülő fázisainak 

feladatait Elisabeth Kübler-Ross halál feldolgozásával kapcsolatos érzelmi stádiumai mentén 

határozza meg. Kübler-Ross (1988) öt pszichológiai stádiumot különít el a halál 

elfogadásához vezető folyamatban: (1) tagadás, (2) düh, (3) alkudozás, (4) depresszió, (5) 

belenyugvás. Read modelljében a meddőségi tanácsadás fázisai a következők: (1) diagnózis 

elfogadása, (2) felszabaduló érzelmek szabályozása, (3) cselekvéses terv kidolgozása, a 

kezeléssel kapcsolatos döntések meghozatala, (4) a kezelés lehetőség feltételeinek, 

korlátainak megértése, felkészülés a veszteségre, (5) az esetleges veszteség, a sikertelen 

kezelés elfogadása. Read modelljében a meddőséggel küzdő személy az öt fázison az ART 

kezelés során halad végig. Ezáltal a pszichés segítségnyújtás jól illeszkedik az aktuális helyzet 

érzelmi kihívásaihoz.  A terápiás ülések szükség esetén megismételhetőek.  

 



3. Terápiás lehetőségek 

 

Ebben az átfogó fejezetben a meddőséggel kapcsolatos pszichoszociális segítségnyújtás 

lehetőségeit mutatom be. Külön tárgyalom a páciensek elvárásaival kapcsolatos kutatási 

eredményeket, majd a meddőségi központokon belül megvalósuló konzultációs protokoll 

strukturális és tartalmi szempontjait. Végül a pszichoterápiás eszköztárból is bemutatásra 

kerülnek olyan módszerek, amelyek hatékonyságát empirikus kutatások támasztják alá.  

A gyermektelenség megtapasztalása stresszel teli életesemény, a meddőség pedig 

kimerítheti a pár pszichoszociális forrásait. A gyermektelen párok számára sokszor utolsó 

lehetőségként adódik az asszisztált reprodukció. Az ART új lehetőséget biztosít a 

gyermektelen pároknak, miközben további lelki problémákat implikálhat. A reményteljes 

várakozás mellett számos pszichés nehézséggel, csalódással is szembe kell nézniük a 

pároknak. A kezelések sokszor fájdalmasak, kellemetlenek, pénz és időigényesek, 

kimenetelük bizonytalan, mivel csak kb. 20-25% százalékban végződnek élveszüléssel 

(ESHRE, 2010). A probléma időben elhúzódó, krónikus jellegéből fakad, hogy minden 

párnak szüksége lehet professzionális támasznyújtásra, még ha nem is egyforma mértékben. 

Ezt figyelembe véve, az infertilitással küzdő párok pszichológiai megsegítésének 

szükségességét Európában számos kormányzati, egészségügyi és közösségi szervezet 

megfogalmazta már (Boivin, 2003), és ezzel párhuzamosan kidolgozásra került jó pár 

illesztett pszichológiai intervenció is. Európa több országában nemzetközi konszenzus 

(esetenként törvényi szabályozás) van arra vonatkozóan, hogy a meddőségi központoknak 

biztosítaniuk kell a pszichológiai és emocionális támaszkeresés feltételeit a kezelés teljes 

időtartama alatt (Boivin és Kentenich, 2002; Emery és mtsai, 2003). A párok bizonyos 

országokban (pl. Svájc) a protokoll részeként vesznek részt legalább egy alkalommal 

pszichológiai konzultáción, míg máshol mindez opcionális módon érhető el (Boivin és 

Kentenich, 2002).   

 

3.1. Pszichológiai segítségnyújtással kapcsolatos elvárások 

 

A segítségnyújtás megtervezésekor fontos látni, milyen fajta és milyen mértékű pszichológiai 

segítséget várnak el a meddőségi központoktól a páciensek, vagyis mekkora a deklarált igény 

az ilyen típusú szolgáltatásokra. Egy 2003-as dán kohort vizsgálatban (Schmidt, 2003a) 2250 

személyt kérdeztek meg a pszichoszociális szolgáltatással kapcsolatos elvárásaikról az ország 



öt meddőségi központjában. A megkérdezettek többsége az orvosi kezeléssel és 

beavatkozással kapcsolatos megfelelő mennyiségű információ (vizsgálatok eredményei, 

kezelési alternatívák megvitatása) és a páciens-centrikus ellátás iránti igényét fejezte ki. A 

nők inkább érezték szükségesnek, hogy az ART kezelés során igénybe vehető legyen 

szakszerű pszichológiai segítségnyújtás (pszichológussal való konzultáció: 20,8%, 

csoportterápia: 11,7%), illetve szintén a nők vennék személyesen is igénybe ezeket a 

szolgáltatásokat (pszichológussal való konzultáció: 18.7%; csoportterápia: 10.0%). Végül a 

páciens-centrikus ellátás, illetve a szakszerű pszichológiai segítségnyújtás észlelt 

fontosságának legjobb prediktora a meddőségspecifikus stressz emelkedett szintje volt 

mindkét nemnél. Az utánkövetés során a meddőségi központok orvosi és pszichoszociális 

szolgáltatásaival szignifikánsan azok voltak jobban megelégedve, akiknél az ART kezelés 

sikeres terhességet/élveszülést eredményezett, illetve azok, akik partnerkapcsolatuk 

megerősödéséről számoltak be. Végül az alacsonyabb szocioökonómiai státusz inkább járt 

együtt a kezeléssel való elégedettséggel.  

Schmidt és munkatársai (2003a) arra a kérdésre is választ kerestek, milyen okból keresik 

fel a páciensek a meddőségi központokat. A kezelés iránti motivációban elsősorban nemi 

különbségek mutatkoztak. Míg a nők többsége saját maguk és a partnerük kedvéért 

vállalkozott a beavatkozásra, addig a férfiak főként partnerük kedvéért (79%) vettek részt a 

kezeléseken. Ez az eredmény megerősíti azt a korábbi feltételezést (Burns és Covington, 

2006), hogy a férfiak szupportív szerepet töltenek be a meddőség megélése és kezelése során, 

érzelmileg távolságtartóak, kevésbé involválódnak a meddőségi helyzetben.  

Mindkét nem esetében a minta felére volt igaz, hogy a kezelést azért választották, hogy 

megtalálják meddőségük okát, illetve, hogy elmondhassák, mindent megpróbáltak megtenni 

annak érdekében, hogy gyermekük születhessen. Míg szinte valamennyi résztvevő alapvetően 

motivált volt a terhesség létrejöttében, csupán 77%-ban válaszolták azt, hogy számukra a 

meddőségi központ felkeresésének elsődleges oka a gyermekvállalás (’having a child’) lenne. 

Az ellentmondást a kutatók úgy próbálták magyarázni, hogy a párok a sikertelenségtől tartva 

nem várnak a kezeléstől gyermekszületést addig, amíg az valóban nem történik meg.  

 A magyarországi szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárásokkal mindezidáig kevés adat 

áll rendelkezésre. Egy folyamatban lévő saját vizsgálatban (Pápay, 2007) elsőként néztem a 

magyar meddőségi központok szolgáltatásaival kapcsolatos elvárásokat, valamint a 

központokkal való elégedettség mutatóinak összefüggéseit a distressz-változásokkal. A 

meddőségi központokkal való elégedettséget a vizsgálati személyeknek (n=59) ötfokú Likert-

típusú skálán (1=egyáltalán nem elégedett, 5=teljes mértékben elégedett), hat mutató mentén 



kellett értékelniük A vizsgálat négy meddőségi klinikára vonatkozóan gyűjtött adatokat. Az 

eredmények azt mutatták, hogy a páciensek összességében elégedettek a meddőségi 

központokkal. A meddőséggel kapcsolatos általános információ mennyiségét kielégítőnek 

érezték, a kezelést végző orvos partnerként kezelte őket. Ugyanakkor az orvosi személyzettől 

kapott érzelmi támogatás mennyiségét csak alig közepes mennyiségűnek értékelték, 

alacsonyabbnak az elvárt mértéktől. Legkevesebb tájékoztatást a meddőség pszichés 

konzekvenciáiról kaptak a vizsgálati személyek. 

 

1=egyáltalán nem elégedett, 5=teljes mértékben elégedett Átlag Szórás 

 

Érzelmi támogatás igénye a meddőségi központok felől 

 

2.82 

 

0.95 

 

Meddőségi központtól kapott érzelmi támogatás 

 

2.18 

 

1.39 

 

Orvos-páciens kapcsolat értékelése 

 

4.41 

 

0.70 

 

Információ mennyiségével való elégedettség 

 

4.00 

 

0.91 

 

Meddőség pszichés következményeivel kapcsolatos információ 

mennyisége 

 

2.44 

 

1.42 

 

Meddőségi központokkal való összesített elégedettség 

 

4.20 

 

0.75 

3. Táblázat. Meddőségi központokkal való elégedettség mutatói. Pápay, 2007.  

 

Fontos azonban látni, hogy ezek az eredmények túlbecsülhetik a központokkal való 

elégedettség valódi mértékét. Klinikai interjúk (Pápay, 2007) során szerzett tapasztalatok azt 

mutatták, hogy míg a páciensek az orvos-páciens kommunikációval általában elégedettek, 

addig az intézménytől kapott információ mennyisége sokszor igen hiányos, és a személyzet 

segítőkészsége a legtöbb helyzetben nem kielégítő. Tehát, míg összességében a 

megkérdezettek átlagosnál elégedettebbek voltak az orvossal kialakított kapcsolatukkal, addig 

a személyzettel való kommunikációt a legtöbb esetben nem érezték kielégítőnek. Egy 

lehetséges magyarázat erre, hogy az ART kezelések során fellépő distressz számottevő része 

az egészségügyi személyzettel való kapcsolatban kanalizálódik. A meddőség kiszolgáltatott 

helyzet, az ART kezelésben részt vevők emocionális függésben vannak a meddőségi 

központokban dolgozóktól, legfőképpen orvosaiktól, hiszen számukra egzisztenciális, egész 

életüket meghatározó kérdések dőlnek el az intézmények falai között. Az orvos-páciens-

személyzet hármas viszonyrendszerében az orvos személye vagy kommunikációja általában 

nem devalválódik a páciens szemében a függőségi helyzet miatt (vagy ha igen, akkor a 

kapcsolat meg is szűnik, és a páciens orvost, vagy intézményt vált). A személyzettel való 

kapcsolat ellenben megkérdőjeleződhet, ezáltal több lehetőséget biztosít a negatív 



feszültségek levezetéséhez. Éppen ezért a személy-centrikus ellátásnak különös hangsúlyt 

kellene fektetni a meddőségi centrumban dolgozókkal való kapcsolat megerősítésére.  

A vizsgálat eredményei megerősítették azokat az előzetes tapasztalatokat is (Schmidt és 

mtsai, 2003b), amelyek szerint az elégedettségi mutatók és a distressz változások szorosan 

összefüggnek egymással. Minél kielégítőbb volt a meddőséggel kapcsolatos orvosi és 

pszichoszociális információ, és minél elégedettebbek voltak a meddőségi központtal a 

személyek, annál kevesebb volt a meddőségspecifikus distressz mennyisége (Pápay, 2007). 

Ezek az eredmények mind azt támogatják, hogy a meddőségi központoknak fontos feladatuk 

pácienseik pszichés jóllétének gondozása.  

A személyközpontú szolgáltatás hiánya azonban nem csak a pszichés jóllétre gyakorolhat 

kedvezőtlen hatást. Boivin (2009) vizsgálatában arra kereste a választ, vajon milyen okokra 

vezethető vissza az ART kezelés idő előtti félbeszakítása. A lehetséges okok között 

szerepeltek a kezelés során felerősödő párkapcsolati problémák, az újrafogalmazott életcélok 

(pl. örökbefogadás választása), vagy a rossz prognózis (pl. életkor vagy sok sikertelen 

próbálkozás). Ugyanakkor meglepő eredmény, hogy e tényezők mellett a legfontosabb 

kezelés félbehagyására ösztönző oknak (több mint 60%-ban) az ART kezelést kísérő 

distresszt jelölték meg a párok. A páciensek stresszforrásként élték meg a klinika futószalag 

jellegét, az orvosok, a személyzet gyakori változását, a személytelen, nem támogató orvosi 

környezetet, a szervezetlen, kiszámíthatatlan kezelési ütemtervet. Következésképpen a kezelés 

melletti perzisztenciát a paciens-centrikus szolgáltatás, a kezelés személyre szabott jellege, a 

jó orvos-kliens kommunikáció jósolták be. A támogató orvosi környezet a negatív történések 

átvészelését, a kudarcok és veszteségek feldolgozását is megkönnyítheti, ha szenzitíven, 

probléma érzékenyen történik. 

Végül distressz forrás lehet az is, hogy nem egységes a segítő személyzet véleménye azzal 

kapcsolatosan, hogy mi okoz igazán nehézséget a pároknak a kezelés során (Boivin, 2009). 

Míg az orvosok általában alulértékelték a páciensek beavatkozások során átélt szorongásait, 

félelmeit, addig az asszisztensek a legtöbb esetben felülértékelték, vagyis eltúlozva 

gondolkodtak az átélt stressz mértékéről. Éppen ezért fontos volna, hogy a segítő személyzet 

képes legyen pontosabban monitorozni a problémák valós természetét, s ez leginkább 

mentálhigiénés szakemberek bevonásán keresztül valósulhat meg. A meddőségi klinikáknak 

gondoskodniuk kellene arról, hogy pácienseik számára minél átláthatóbb és követhetőbb 

legyen a kezelés, hogy minél több megküzdési stratégia álljon rendelkezésre a nehéz 

időszakban, illetve, hogy a pár mind női, mind férfi oldalról támogatást kapjon. Mindezek 



megvalósítása érdekében szükséges a pszichoszociális szolgáltatások kiszélesítése és 

sokrétűvé tétele a klinikákon.  

 

3.2. A pszichológiai tanácsadás irányelvei 

 

Barbara Eck Menning (1980) volt az első, aki a meddőséggel kapcsolatosan felhívta a 

figyelmet a pszichoszociális segítségnyújtás szükségességére. Azóta számos nézőpontból 

megfogalmazták a segítségnyújtás pszichológiai irányelveit.  

Boxer (1988) szerint a konzultáció multidimenzionális feladat, amelyet a meddő párok 

támogatása, tájékoztatása, illetve értékelése céljából végeznek. Az értékelés a pszichés 

sérülékenységet vizsgálja, mint például az érzelmi állapotot, a szorongás szintet, a 

depressziót, a pszichiátriai előtörténetet, stresszreaktivitást, stb.  

A konzultáció feladatkörébe tartozik: (1) információközlés a vizsgálatok menetéről, 

segítségnyújtás döntéshelyzetekben, (2) feltérképezni, milyen elvárásai vannak a páciensnek a 

kezeléssel kapcsolatban, (3) az intrapszichés és interperszonális distressz mértékének 

megállapítása, (4) distresszel való megküzdés elősegítése, skillek átadása, párkapcsolati 

problémák megvitatása, kedvezőbb kommunikációs stratégiák kialakítása, (5) az orvos-

személyzet-páciens viszonyrendszerének javítása, (6) pszichoedukációs feladatok ellátása, pl. 

felkészíteni a pácienseket az esetleges pszichés változások természetére, vagy az adaptív 

egészségmagatartás szükségességének hangsúlyozása, (7) alternatív életcélok felvázolása, pl. 

örökbefogadás vagy a gyermektelenség elfogadásának elősegítése.  

A preventív tanácsadás módszertana az utóbbi pár évben további eljárásokkal bővült a 

meddő párok pszichológiai segítése érdekében. Ilyen például a svájci RMU (Reproductive 

Medicine Unit) által létrehozott preventív tanácsadási modell (Emery és mtsai, 2003). Az 

RMU-féle preventív tanácsadás egy 60-90 perces beszélgetés az első IVF előtt, amely a párok 

„narratív kapacitását” méri fel. Több meddőségspecifikus distresszt vizsgáló kutatás is 

hangsúlyozta (pl. Wischmann és mtsai, 2001), hogy a meddőséggel küzdők csoportján belül 

jól körülhatárolható egy kisebb alcsoport, amely pszichológiailag szignifikánsan 

sérülékenyebb, elsősorban depresszió és szorongás tekintetében. A pszichológiai 

segítségnyújtás preventív formáinak kidolgozásakor különösen nagy figyelmet kell fordítani 

ennek az alcsoportnak kiszűrésére, hogy a stresszre fokozottan érzékeny személyek megfelelő 

pszichológiai segítséghez juthassanak. Ezt a szűrési folyamatot segítené elő az RMU-féle 

narratív kapacitást felmérő preventív konzultációs módszer. A konzultációs helyzet során a 

személyeknek el kell mondaniuk élettörténetüket, különös tekintettel a meddőséggel 



kapcsolatos eseményekre és érzésekre, a családdal, barátokkal való kapcsolatukra, valamint az 

eddig megtapasztalt különösen nehéz élethelyzeteket is fel kell vázolniuk (Darwiche és mtsai, 

2002). A modell kidolgozói feltételezik, hogy azok, akik saját történetüket képesek koherens 

egészként egy harmadik személy számára bemutatni, illetve a saját érzelmi viszonyulásaikat 

ilyen keretek között interpretálni, lényegesen védettebbnek bizonyulnak a pszichés distresszel 

szemben még egy olyan nehéz élethelyzetben is, mint amilyen a meddőség. Ezek a személyek 

képesek jobban szabályozni érzelmi válaszaikat, kooperatívabbak az orvos-beteg viszonyban, 

és jobban felkészültek a szülői szerepre. Azok, akik ezzel ellentétben gyenge narratív 

kapacitást mutatnak, valószínűsíthetően inkább szorulnak célzott pszichológiai segítségre. A 

modell azért igen jelentős lépés a pszichológiai konzultációs praxisban, mivel nem az orvosra 

bízza a pszichés problémákra hajlamos meddőséggel küzdő személyek kiszűrését (Emery és 

mtsai, 2003).  

Saját praxisomban szintén kidolgoztam a meddőségspecifikus tanácsadás legfontosabb 

irányelveit (Pápay, 2010). Arra a kérdésre keresvén a választ, hogy milyen tartalmi elemekből 

épüljön fel a tanácsadás, két elméleti megközelítést ötvöztem. Egyrészt a Boxer-féle (1988) 

hármas célkitűzésből indultam ki, amely a konzultáció három pillérének a támogatást, a 

tájékoztatást és az értékelést nevezi meg. Másfelől a meddőség biopszichoszociális 

definícióját figyelembe véve azt a három színteret is külön-külön figyelembe vettem, 

amelyekben a pszichoszociális problémák jelentkezhetnek: intrapszichés, a párkapcsolati és a 

társas színtereket (Schmidt és mtsai, 2005a). A három célkitűzés és a három színtér 

keresztmetszetében jól felvázolhatóak a konzultáció legfontosabb tartalmi elemei. 

Természetesen a páciens személyes igényeinek, problémáinak megfelelően alakíthatóak a 

célkitűzések, illetve a terapeuta saját eszköztárával, módszerspecifikus ismereteivel bővítheti 

a konzultáció tartalmát. A következő táblázat foglalja össze a meddőségspecifikus konzultáció 

témájaként javasolt kérdéscsoportokat.  



 

  

Egyéni színtér 

 

Párkapcsolati színtér 

 

Társas színtér 

Feltárás Feltérképezésre váró 

területek: 

Érzelmi állapot,  

szorongás, depresszió,  

pszichiátriai előtörténet,  

stresszkezelő kapacitás,  

hiedelemrendszer az 

anyasággal kapcsolatban, 

kezeléssel kapcsolatos 

elvárások felmérése, stb.   

Feltérképezésre váró 

területek: 

Párkapcsolati kohézió, 

Kezeléssel kapcsolatos 

elvárások nemi különbségei, 

párkapcsolati és szexuális 

problémák  

 

Feltérképezésre váró 

területek: 

Társas támogatás mértéke  

SES, lakókörnyezet, 

Család és munkahely, 

környezeti ártalmak, 

hitrendszer, 

jelentésadási igény, 

koherencia-érzék, a 

környezet 

elvárásai stb. 

Támogatás Ventilláció biztosítása, 

emocionális támogatás,  

relaxációs és megküzdési 

stratégiák átadása,  

negatív szuggesztiók 

átkeretezése,  

meddőségi probléma 

személyes jelentésének 

feltárása 

szükség esetén célzott 

pszichoterápiás intervenció 

Párkapcsolati problémák 

megvitatása,  

partnerkommunikáció 

fejlesztése, 

szükség esetén párterápia  

 

A nem támogató szociális 

interakciók feltérképezése, 

átkeretezése, stigmatizációs 

folyamatok leleplezése, 

bűntudat és szégyen 

érzéseinek feloldása 

Tájékoztatás Pszichoedukáció, 

egészségmagatartással, 

életmóddal, stresszel 

kapcsolatos kérdések 

megvitatása 

 

A párkapcsolat szerepe a 

meddőségspecifikus distressz 

oldásában, 

Nemi különbségek a 

stresszkezelésben 

A meddőség kulturális 

jelentése 

A társas támogatás 

fontossága 

A stigmatizáció 

hatásmechanizmusainak 

bemutatása 

4. Táblázat. Meddőségspecifikus konzultáció irányelvei. Pápay 2010.  

 

 

3.3. Terápiás módszerek 

 

Elsőként Jacky Boivin (2003) nyújtott átfogó elemzést azokról a pszichoszociális 

intervenciókról, amelyeket meddőséggel küzdő személyek részére dolgoztak ki. Boivin 

metaanalízisében kiindulási alapul minden 1966 és 2001 között publikált vagy publikálásra 

szánt tanulmányt összegyűjtött az összes nyelvterületről (380 tanulmány), amelyben 

valamilyen pszichoszociális intervenciót alkalmaztak, és amely legalább egy eredménnyel 

szolgált. Ezekből, szelekciós kritériumának megfelelően, kizárólag azokkal a tanulmányokkal 

foglalkozott, amelyek számszerűsített adatokkal rendelkeztek az adott beavatkozás 

sikerességére vonatkozóan (összesen 25 tanulmány). Boivin arra keresett választ, milyen 

hatékonysággal dolgoznak a pszichoszociális beavatkozások. A hatásvizsgálat két fontos 

kimeneteli változó vonatkozásában történt: (1) a pszichoszociális terápia növeli-e a meddő 

párok pszichés jóllétét, (2) kedvezően befolyásolja-e a teherbeesési rátát.  



(1) A pszichés jóllét tekintetében azt találta a szerző, hogy a beavatkozásoknak inkább a 

negatív érzelmek (pl. szorongás, aggódás, düh, szégyen) csökkentésében van jelentős 

szerepük, nem pedig a már meglévő személyiség-, vagy a párkapcsolati struktúra 

megváltoztatásában. A kérdéssel foglalkozó tanulmányok 49%-a számolt be pozitív terápiás 

hatásról az érzelmek területén, míg a tanulmányok 27%-a a párkapcsolatra vagy a 

személyiségre vonatkozóan. Boivin metaanalízise (2003) óta néhány új terápiás eredmény is 

született az interperszonális kapcsolatok területén. Egy 2005-ös vizsgálatban, melynek egyik 

társszerzője szintén Boivin volt, azt találták, hogy a házastársak közötti kommunikációs 

stratégiák javítására, illetve a stressz kezelésére kidolgozott edukációs program (COMPI) 

szignifikánsan növelni tudja a házastársi kohéziót a programban részt vevő nők körében 

(Schmidt és mtsai, 2005d). 

(2) Boivin metaanalízisében nyolc tanulmány számolt be olyan pszichoszociális 

intervencióról, amelyet a reprodukciós sikeresség növelése érdekében végeztek. A 

pszichológiai intervenció és a teherbeesési arány közötti pozitív kapcsolatot mindössze három 

tanulmány tudta megerősíteni, öt tanulmány viszont nem talált összefüggést. Az egyik 

legfontosabb eredmény Fachinetti és munkatársai (2004) vizsgálatából származik. Kontrollált 

prospektív vizsgálatukban azt találták, hogy azoknál a személyeknél, akik kognitív-

viselkedéses terápiában vettek részt 16 héten keresztül, csökkent a Stroop-teszt által kiváltott 

kardiovaszkuláris reaktivitás, szemben a kontrollcsoporttal, ahol nem volt változás. Ráadásul, 

azáltal, hogy a kognitív-viselkedés terápia csökkentette a kardiovaszkuláris reaktivitás 

mértékét, képes volt növelni a teherbeesés valószínűségét is. A kognitív-viselkedéses terápia 

tehát elősegítette a nagyobb teherbeesési arányt. 

Boivin (2003) megalkotta a pszichoszociális intervenciók csoportosítási rendszerét is, 

annak érdekében, hogy a beavatkozások hatékonysága összehasonlítható legyen. Három 

kategóriát különített el úgy, hogy a kategóriába tartozás kritériumát az adott terápia célja 

határozta meg: 

(a) Tanácsadás típusú intervenciók. Ezek a terápiás eljárások elsősorban az érzelmek 

kifejezésére, az érzések, gondolatok megosztására specializálódnak.  Ide tartoznak pl. a 

rövid és hosszú távú pszichoanalitikus terápiák, a kognitív-viselkedés terápiák, illetve az 

ART kezelést kísérő pszichológiai tanácsadás különböző formái. 

(b) Fókuszált edukatív intervenciók. Ezek a beavatkozások egy fontos ismeret vagy skill 

átadására specializálódtak (pl. szex-terápia, megküzdés tréning, stressz-csökkentő vagy 

relaxációs tréning, autogén tréning, pszichoedukáció, stb.) 



(c) Átfogó edukatív programok. Ezek a programok egyszerre több ismeret, skill 

átadására törekednek, vagyis szervezett egységbe integrálnak többféle edukatív 

intervenciót. 

 

Átfogó edukatív program például a Behavioral Medicine Program for Infertility, a Mind-Body 

Program, vagy a távol-keleti bölcseletből inspirálódó Eastern Body-Mind-Spirit. Az Alice 

Domar nevével fémjelzett Mind-Body Program (Domar és mtsai, 1990) tízhetes 

csoportterápia párok számára, amely egyszerre tanít kognitív újrastrukturálást, 

érzelemkifejezési stratégiákat, relaxációs technikákat, valamint megpróbál táplálkozási és 

testmozgással kapcsolatos adaptív szokásokat kialakítani a stresszkezelésben megmutatkozó 

nemi különbségek figyelembevételével. Az Eastern Body-Mind-Spirit (EBMS) egy kínai 

csoportterápiás módszer (Chan, 2006), melynek célja egy olyan „stresszmentes övezet” 

megteremtése, ahol a meddőséggel küzdő pár szabadon újragondolkodhatja gyermektelensége 

jelentését.  A terápia tartalmazza a következőket: tradicionális kínai orvoslással kapcsolatos 

szövegek olvasása a test-lélek harmóniájáról; tai-chi, meditációs, és légzőgyakorlatok; a 

pozitív gondolkodás elősegítése különféle kreatív tevékenységeken keresztül (rajzolás, 

újságírás, stb.); hagyományos kínai filozófia olvasása a szenvedésről, az élet értelméről. Chan 

és munkatársai (2006) kontrollált vizsgálatukban azt találták, hogy az EBMS szignifikáns 

módon csökkentette a programban résztvevők szorongásszintjét.  

Boivin (2003) a vizsgált tanulmányok összesítésekor azt találta, hogy az edukatív, 

gyakorlati tudást vagy technikát biztosító terápiás eljárások lényegesen hatékonyabbak a 

tanácsadásszerű intervencióknál. Míg a tanácsadás típusú terápiák mindössze 30%-ban voltak 

pozitív kimenetelűek, addig a fókuszált és átfogó edukatív intervenciók 70%-ban jártak 

pozitív eredménnyel. Ugyanakkor, ennek az eredménynek mérlegelésekor számolni kell azzal 

a ténnyel is, hogy a kategóriák sokszor átfedésben voltak egymással. Ráadásul a kategorizáció 

hátterében meghúzódott egy másik csoportosítási elv is, vagyis, hogy a tanácsadás típusú 

intervenció minden esetben párterápia volt, míg az edukatív jellegű programok az esetek 

70%-ban csoportterápia formájában működtek.  

Válaszképpen az itt felmerült problémákra, egy másik átfogó tanulmányban (Liz és 

Strauss, 2005) a csoportos és egyéni pszichoterápia hatékonyságát hasonlították össze. A 

szerzőpáros azt találta, hogy a két beavatkozási forma egyformán hatékony lehet az ART 

ciklusokat követő terhességi arány növelésében, ha legalább tíz héten át folyamatosan 

alkalmazzák azokat. Vizsgálatukban azt is megállapítják, hogy a célzott pszichoszociális 

intervenciók hatékonysága úgy is fokozható, ha a beavatkozásokat preventív célból a 



meddőség fennállásának kezdeti fázisára időzítik, mivel a depressziós tünetek a sikertelen 

beavatkozások számával egyre növekszenek, és az idő előrehaladtával egyre nehezebb negatív 

hatásaikat csökkenteni. 

 

3.4. Magyarországi helyzet: CIRIS Életmód Program 

 

A magyarországi helyzet még sok szempontból nem felel meg a fent bemutatott elvárásoknak. 

A meddőségi központok a legtöbb esetben biomedikális nézőpontból közelítenek a 

fertilitásproblémákhoz, a pszichoszociális velejárókat pedig a legjobb esetben is a 

központoktól független pszichológusok, alternatív gyógyászok látják el. A meddőségi 

probléma integrált szemlélete nem csak az egészségügy oldaláról hiányzik, de sokszor a 

fertilitásproblémával küzdők maguk is alultájékozottak. Éppen ezért első lépésben komplex 

pszichoedukációs munka vár a területen dolgozó mentálhigiénés szakemberekre, melynek 

során a meddőségi probléma természetét mind a klinikák dolgozói, mind a segítséghez 

fordulók megismerhetik. Másodsorban olyan összetett életmódprogramokat szükséges 

kidolgozni, melyek a test-lélek egységben gondolkodnak, figyelembe veszik a meddőségi 

probléma párkapcsolati jellegét és jól illeszkednek a páciensek elvárásaihoz.  

2009-ben a CIRIS Meddőségi központ pszichológusaként a nemzetközi terápiás 

tapasztalatokat figyelembe véve kidolgoztam egy komplex pszichoszociális programot 

meddőséggel küzdő párok számára. A program többlépcsős, személyre szabott szükségleteket 

figyelembe véve kínál lehetőséget a meddőséggel küzdő párok számára. A klinikára érkezők 

automatikusan részt vesznek egy első konzultáción, ami az orvosi konzultációval 

párhuzamosan történik, de nem azzal egy időben. A további terápiás lehetőségek nyitottak a 

kliensek számára. A pszichológiai tanácsadás kiegészül életmód programmal is, melyek 

szintén alternatív módon választhatóak.  

 

3.4.1. A páciensek érkezése a klinikára: első konzultáció 

 

Az első kapcsolatfelvétel során a páciensek az orvosokkal való szokásos konzultáció mellett 

találkoznak pszichológussal is. A konzultáció során kerüljük a hagyományos orvosi környezet 

jelzőingereit, célunk az orvos-beteg hierarchia metakommunikatív jelzéseinek minimalizálása 

(Varga, 2001). A konzultációnak van egy szupportív, egy pszichoedukatív és egy pszichés 

sérülékenységet feltáró része. A konzultáció felépítésénél a pacing-leading elvre 

támaszkodunk, ezért a konzultáció első felében a kliens a meddőségi problémáját szabadon 



ventillálhatja. Fontos a támogató, elfogadó attitűd a pszichológus részéről. A pszichoedukatív 

rész a kliens ismereteit bővíti, döntéshelyzetét növeli. Az ismeretek elsősorban nem orvosi 

jellegűek, hanem pszichoszociális vonatkozásúak, a stresszre, egészségmagatartásra, 

megküzdési stratégiákra irányulnak. Fontos irányelv a nehéz élethelyzet pozitív vetületét is 

hangsúlyozni. Az erőforrások monitorozása, visszatükrözése is megtörténik (pl. párkapcsolati 

kohézió vagy a család támogatása). A kliensek aktivitásának, személyes kompetenciájának 

növelése is fontos tényező. A szokásos orvosi kommunikációval ellentétben itt a kliens is 

hozzászólhat, véleményt formálhat, esetleges félelmeit is megoszthatja. Ez a későbbi orvosi 

személyzettel való kapcsolattartás minőségét is pozitív irányba változtathatja meg.  

Egyik legfontosabb feladatunknak a meddőségi élethelyzettel, a kezeléssel együtt járó 

negatív szuggesztiók átkeretezését gondoljuk.  

 

Egy példa a negatív szuggesztió átkeretezésére:  

 

Másik probléma a meddőség terminussal kapcsolatos, aminek vonatkozásában nagyon sok 

pszichés aggodalmat élnek át a személyek. Éppen ezért a konzultáció során mindig át kell 

keretezni a meddő kifejezést. Az értelmező szótár alapján a következő jelentéseket 

találhatjuk:  

„Meddő: Terméketlen, magtalan, fogamzásra vagy termésre képtelen. Meddő asszony, meddő 

tehén, meddő föld. Hasztalan, eredménytelen. Meddő erőfeszítés, meddő vita. Alkotásra 

képtelen, szellemileg terméketlen. Meddő órán (Tóth Árpád verse). A termelés, hasznosítás 

szempontjából értéktelen. Meddő kőzet, bányában szenet vagy ércet nem tartalmazó 

Egy alkalommal a kezelőorvos döbbenten mesélte, hogy az egyik kliens a hormonstimuláló injekcióknak 

csak egy részét adta be magának, s ezért a kezelést félbe kellett hagyni, mert nem érett meg megfelelő 

számú petesejt. Kiderült, hogy előtte a következőket hallotta az asszisztenstől: „Menjen le, kérem, a 

gyógyszertárba, és váltsa ki ezt a jó kis hormonbombát.” Nagyon sok páciens retteg a hormonkészítmények 

szervezetre gyakorolt káros hatásától, ezért a konzultáció során erről tudatosan kell beszélgetni. A kliens a 

bomba kifejezéstől megijedt, mert annak következménye irreverzibilis és pusztító. Tulajdonképpen 

önvédelemből csökkentette az adagot. Tanulság, hogy a hormonkészítményekkel kapcsolatosan jól 

megválasztott szimbólumokat érdemes használni. Ilyen lehet például a megáradt folyó képe, aminek 

életereje, dinamizmusa, másrészről reverzibilis jellege (egy idő után visszahúzódik minden vízáram) pozitív 

kép lehet a hormonok intenzív, tartós hatásától való félelem leküzdésére. Jól megjeleníti a hormonális 

működés fluktuális jellegét is, ezen felül behozza a tavasz képeit, ami viszont az új élet, az új kezdet 

jelentéstartományával segíti a gyermek iránt vágyakozókat a ráhangolódásban.  



kőzetréteg.” (Tudományos és Köznyelvi Szavak Magyar Értelmező Szótára, 

www.meszotar.hu) 

 

Látható, hogy a termékenységi probléma elsődleges jelentése kiegészül az értéktelenség, a 

kilátástalanság, a tehetetlenség, szellemi alkotásra való képtelenség fogalmaival is.  Az a nő 

vagy férfi, aki identitásához hozzáragasztja a meddő címkét, önmagát azonosítja mindezekkel. 

Ezért általában nagyon felszabadító a meddő címke átkeretezése. Egyrészt fontos 

hangsúlyozni, hogy a magyar nyelvben nincsen jó kifejezés a meddőségi élethelyzetre. Sokan 

a gyermektelenség kifejezést használják, ugyanakkor a meddőség és a gyermektelenség 

fogalmai nem azonosak egymással. Számtalan okból lehet valaki gyermektelen, lehet 

tudatosan felvállalt életforma is, amire egy pár tartósan berendezkedik. A meddőség azonban 

más, ez az élethelyzet nem végérvényes, hanem átmeneti állapot, amiben még semmi sem dőlt 

el teljesen. Ráadásul a meddőségi probléma csak egy része nem kontrollálható. Nem teljes 

tehetetlenség, hanem döntéshelyzetek egymásutániságát vonja maga után, vagyis éppen 

ellentétes a meddőség kifejezés által sugalmazott bénító erejű tehetetlenség képzetével.  

 

Példa az átkeretezésre:  

 

 

 

Konzultációs tapasztalat, hogy a meddőségi probléma jelentésének ilyen formájú átkeretezése 

azonnali és intenzív felszabadító hatással van a kliensek pszichés jóllétére. A példákon 

keresztül látható, hogy a pszichoszocális konzultáció általam kidolgozott formája szakít a 

hagyományos lineáris ok-okozati megközelítéssel és helyette az analógiás gondolkodást 

részesíti előnyben. Ez egyrészt azért is kedvezőbb, mert az okok keresése (mi lehet a 

meddőségi probléma hátterében?) erősíti a bűntudatot, ami a meddőség erősen stigmatizált 

jellege miatt nagyon kedvezőtlen hatású. Másrészt a párhuzamok, szimbólumok keresése 

segíti a belső jelentésadási folyamatok kialakítását, rendeződését, s ezáltal a meddő identitás 

személyiségen belüli integrációját. A termékenységi problémák konzultációjához számos 

Pozitív átkeretezése lehet a meddő szó negatív szuggesztiójának a fontos útelágazás 

hasonlata. A termékenységi probléma olyan, mint egy fontos útelágazás, ahonnan többfelé 

vezet az út. Ezzel a képpel egyrészt erősíteni lehet az elveszíteni vélt kontrollt: ők 

döntenek, ők haladnak, ők választanak. Megerősíteni, hogy mindenképpen van megoldás, 

tehát lehet pozitív jövőkép, mivel vannak alternatívák, más nyugvópontok is. A fontos 

útelágazás képe pedig tartalmazza, hogy itt valóban egy egzisztenciális értelemben jelentős 

változás lehetősége előtt állnak.  

http://www.meszotar.hu/


analógiás képet dolgoztam ki és használtam a gyakorlatban: fontos útelágazás, áradó folyó, 

madárfészek, egy nagyon fontos vendég érkezése, stb., illetve a későbbiek során a kliens saját 

képeivel is dolgozunk (Pl. beágyazódást segítő imagináció).  

 

3.4.2. Életmód program  

 

A meddőségspecifikus konzultáció kiegészül a CIRIS Életmód programmal, ami többféle 

szabadon választható szolgáltatásból áll, s amelyeket az orvosi kezelésekkel párhuzamosan 

vehetnek igénybe a paciensek. A program szolgáltatásai:  

(1)  Egyéni pszichológiai tanácsadás és párterápia 

(2)  Autogén tréning 

(3)  Testtudatosító mozgásprogram 

(4)  Masszázs 

(5) Akupunktúra és kínai orvoslás 

A pszichológiai tanácsadás integratív szemléletű, a meddőségspecifikus konzultáció 

irányelveit követi (Pápay, 2010). Tartalmaz pszichoedukatív tanácsadást, coping stratégiák és 

skillek tanítását, kognitív viselkedésterápiás technikákat (pl. maladaptív sémák átkeretezése, 

coping-napló) valamint relaxációs és imaginációs technikákat.  

Az autogén tréning (Schultz, 1932) olyan pároknak javasolt, akiknek szükségük van jól 

alkalmazható feszültségoldó stratégiákra. Segít a jelentésadási folyamatok erősítésében, a 

testérzetek, belső képek tudatosításán, értelmezésén keresztül pedig segít ráhangolódni a 

szülővé válás folyamatára.  

A testtudatosító mozgásprogram célja, hogy a párok fizikai-testi szempontból is 

magabiztosabban készüljenek a fogantatás esélyének növelésére. A termékenységi probléma 

sokszor testkép-problémával, a testhez való viszony negatív megváltozásával, 

testsúlyproblémákkal jár együtt. A mozgásprogram során a gyakorlatok, légzéstechnika, 

relaxáció kapcsán felmerülő kérdésekre is választ kaphatnak a párok, melyek segítségével 

jobban értik és érzik testük természetes működését és jelzéseit.  

A masszázs segít a stressz oldásában, szabályozza az idegrendszert, a hormontermelő 

mirigyeket, segíti az öngyógyulást. Megnöveli a belső erőforrásokat és a szervek regenerálódó 

képességét. Segít a méregtelenítésben és feszültségoldásban.  

Az akupunktúrás kezelés szintén fontos része az életmód programnak. Bár 

hatásmechanizmusa még nem teljesen ismert, de képes a reprodukciós rendszerre kedvező 

hatást gyakorolni. Javítja a méh vérellátását, segíti a hormonszintek szabályozását. Egyes 



kutatásokban azt találták, hogy az endogén opiát rendszeren keresztül fejti ki kedvező hatását, 

a GnRH szekréció elősegítésével (Chang és Chung, 2002). Más kutatások szerint az 

akupunktúrás kezelés megnöveli az embrió megtapadásának esélyét, különösen akkor, ha az 

ET napját közvetlenül előzi meg a kezelés (Cheong és mtsai, 2009). A stressz oldásában is 

szerepet játszhat, a szimpatikus idegrendszeri aktivitás gátlásán keresztül. Szükség esetén, 

stresszredukciós hatásának köszönhetően alternatív lehetőségként kínálkozik az 

anxiolitikumok és antidepresszánsok szedésével szemben.   

Összességében elmondható, hogy a meddőség pszichoszociális vonatkozásainak feltárása 

segít abban, hogy a lineáris ok-okozati sémát lecseréljük egy integratív, rendszerszemléletű 

gondolkodási keretre, amelyben a biológiai, pszichológiai és szociális faktorok reciprok 

kölcsönhatásaik révén játszanak szerepet. Ha a terápiás megközelítés képes átvenni ezt a 

holisztikus nézőpontot, akkor nem csupán kedvezőbb pszichés jóllétet biztosíthat a 

fertilitásproblémákkal küzdők számára, hanem a sikeres teherbeesések számát is 

megnövelheti. Megfelelő szakmai összefogottsággal, a társadalmi nyitottság növelésével 

elérhető, hogy a meddőségi klinika ne pusztán gyerekgyár legyen, hanem olyan segítő közeg, 

ahol a gyermek után vágyakozók saját élethelyzetükre reflektálva, a döntéshelyzetekbe 

bevonva tudjanak átmeneti vagy végérvényes gyermektelenségükkel megküzdeni.   

 

Az elméleti megfontolások alapján, empirikus kérdésfeltevéseimet a reprodukciós egészség és 

a termékenységi problémák bio-pszicho-szociális kontextusába ágyazva fogalmaztam meg. 

Ebben a vonatkozásban két fontos kutatás eredményeit ismertetem a következő fejezetek 

során.  

Az első kutatás feltáró jellegű, tágabb perspektívából közelít a termékenység kérdéséhez: 

fiatal, termékeny korban lévő nők reproduktív egészségmagatartását, a termékenységgel, 

anyasággal kapcsolatos attitűdjeit kívánja feltérképezni. A vizsgálat egyértelműen preventív 

célzatú, azokat a viselkedésproblémákat és ismeretbeli hiányosságokat kívánja feltárni, 

amelyek a reproduktív egészség vonatkozásában rizikófaktorkként jelentkezhetnek.  

Második, prospektív kutatásom inkább klinikai fókuszú, mivel ART kezelés előtt álló 

meddőségi problémával küzdő nők megküzdésének pszichoszociális jellegzetességeit 

vizsgálja. Kutatásom színtere az  asszisztált reprodukció, így nem csak a pszichés jóllét, 

hanem a kezelés sikerességének pszichoszociális meghatározó tényezőit is fel kívánom tárni a 

vizsgálat során. A kutatás klinikai relevanciája ezen felül a pszichés distressz szempontjából 

rizikócsoportnak minősülő személyek jellegzetességeinek jobb megismerése abból a célból, 

hogy számukra megfelelő, illesztett terápiás eszköztárat alakíthassunk ki. 



 

4. A reproduktív egészségmagatartás jellegzetességei magyar 
egyetemista nők körében 

 

Empirikus vizsgálat 1.  

 

A kutatás középpontjában fiatal egyetemista nők termékenységgel, reprodukciós egészséggel, 

anyasággal, meddőséggel és annak kezelésével kapcsolatos ismereteinek, attitűdjeinek 

feltérképezése állt. Ennek fényében eredményeim jelentős része leíró jellegű, célja a 

fertilitással kapcsolatos reprezentációk, attitűdök és viselkedésformák mintázatainak 

bemutatása reproduktív korban lévő, középosztálybeli magyar nők esetében.  

Ugyanakkor, a feltáró jellegű bemutatás mellett, a reprodukcióval kapcsolatos 

pszichoszociális változók közötti összefüggésekre is érdemes volt rákérdezni. Ez utóbbi 

elemzéseim középpontjában három kérdéscsoport állt. Egyrészt arra kerestem a választ, vajon 

az egyetemista nők gyermekvállalási attitűdjét és alternatív életcéljait milyen demográfiai és 

pszichoszociális változók alakítják leginkább, másrészt, hogy milyen előzetes 

prekoncepciókkal rendelkeznek egy esetleges jövőbeli fertilitás-problémával kapcsolatosan. 

Ez utóbbi esetében azokat a pszichoszociális változókat szerettem volna azonosítani, amelyek 

a megküzdési módok (asszisztált reprodukciós kezelés választása, örökbefogadás, illetve a 

gyermektelen életmód elfogadása) közötti választást befolyásolják. 

Végül arra is kíváncsi voltam, milyen pszichoszociális és demográfiai változók állhatnak 

a magasabb szintű fertilitás-tudatosság (rizikófaktorok ismerete, téves hiedelmek azonosítása, 

biológiai ismeretek) hátterében. 

 

4.1. Módszer 

 

4.1.1. Az eljárás menete 

 

„A nők reprodukciós egészségéért” elnevezésű keresztmetszeti kutatás (Pápay és Rigó, 2010) 

online kérdőíves formában zajlott. A kérdőívcsomagot az ELTE-PPK 2010-es tavaszi 

félévének aktív státusszal rendelkező összes női hallgatója (n=2000) megkapta az ETR 

(Egységes Tanulmányi Rendszer) elektronikus felületén keresztül. Az adatgyűjtés név nélkül, 

azonosító jel alkalmazásával történt. Az internetes adatgyűjtési mód lehetőséget biztosított 



nagyobb elemszámú minta elérésére, másrészt az anonimitás megőrzésével a társas 

kívánatosság hatását is csökkenteni lehetett. A 2000 interneten keresztül felkért női hallgató 

közül a kérdőívet 722 fő küldte vissza, ebből 561 esetben volt hiánytalanul kitöltve. A végső 

mintába ez az 561 személy került. A kérdőívet ki nem töltő személyek jellegzetességeiről nem 

áll rendelkezésre adat, ezért amennyiben ezek a személyek rendelkeznek közös jellemzőkkel, 

akkor az módosíthat a kapott eredményeken. A kérdőív egyetemi internetes fórumon való 

alkalmazhatóságát az Etikai Bizottság jóváhagyta.  

 

4.1.2. A minta demográfiai jellegzetességei 

 

Nem 

 

A minta női hallgatókból állt, annak ellenére, hogy a termékenység pszichoszociális 

jellegzetességei férfiak vonatkozásában is fontos feltárandó terület. Kizárólag női mintára 

azért esett a választás, mivel a reprodukciós egészségen belül leginkább az anyasággal és 

gyermekvállalással kapcsolatos reprezentációk kerültek a vizsgálat fókuszába.  

 

Életkor 

 

A vizsgálatban egyetemi hallgatók vettek részt, így életkori szempontból viszonylag 

behatárolt intervallumot vártunk.  Valójában az életkori sáv elég tágnak mutatkozott: 18 és 55 

év közöttiek vettek részt a vizsgálatban.  Az életkori átlag 25.2 év volt (szórás: 6.85).  

Életkor
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2. Ábra. Az életkor százalékos eloszlása.  



Lakóhely 

 

A lakóhely szerinti eloszlást vizsgálva, a részt vevők 57%-a budapesti, 21%-a városban él, 

11%-a megyeszékhely jogú városban. Végül községben a minta 11%-a lakik. 

 

Iskolai végzettség 

 

Iskolai végzettség szempontjából a mintában felülreprezentáltak voltak a magasabb 

végzettségűek, mivel érettségi nélküli személyek nem vettek részt a vizsgálatban. Ráadásul a 

másoddiplomás, vagy posztgraduális képzésben részt vevők nagy arányban töltötték ki a 

kérdőíveket, így ők a minta majdnem felét, 45%-át tették ki. A minta 55%-a pedig érettségivel 

rendelkező egyetemista hallgató volt.   

 

Jelenlegi aktivitás 

 

Az egyetemi státusz mellett a minta 20%-a alkalomszerűen diákmunkát végez, 32%-a 

rendszeresen dolgozik, míg 7%-a GYES-en vagy GYED-en van otthon gyermekével. A minta 

41%-a kizárólag egyetemi hallgatói státuszát jelölte be jelenlegi aktivitásként.  

 

Szubjektív anyagi helyzet 

 

Az anyagi helyzet szubjektív megítélésekor a vizsgálati személyek 74%-a átlagosnak, 16%-a 

átlag felettinek, míg 10%-a átlag alattinak értékelte anyagi helyzetét.  

 

Családi állapot 

 

A mintát alkotó egyetemi hallgatók 52%-a párkapcsolatban él, 32%-ban egyedülálló, míg 

15%-uk házas. 1% az egyéb választ jelölte meg családi állapot vonatkozásában.  

 

Előzetes gyermekek száma 

 

Különösen fontos volt annak felmérése, vajon milyen gyermekvállalással kapcsolatos 

attitűdökkel rendelkeznek az egyetemi hallgatók. Ehhez kapcsolódóan az előzetes gyermekek 

meglétére is rákérdeztem. A grafikonról leolvasható, hogy a minta túlnyomó többsége, 83%-a 



gyermektelen, egy gyermeke a minta 5%-nak van, két gyermeke 7%-nak, míg három 

gyermeke 3%-nak. Hat esetben (1%) négy gyermeket nevel a kérdőív kitöltője, illetve két 

esetben (0.4%) öt gyermeket.  

 

Előzetes gyermekek száma

Hány gyermeke van?
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3. Ábra. Előzetes gyermekek számának százalékos eloszlása.  

 

Vallásosság 

 

A gyermekvállalási attitűdöt befolyásolhatja a személy vallással kapcsolatos attitűdje, ezért a 

kérdőívben rákérdeztem a személy vallásosságára, felekezeti hovatartozásától függetlenül. A 

minta 35%-a vallásosnak jelölte magát, míg 50% nem vallásosnak, 15%-ban tartózkodtak a 

válaszadástól.   

 

4.1.3. A mérőeszközök bemutatása 

 

A kutatás során felhasznált mutatók és kérdőívek összesen tíz tematikus egységbe 

sorolhatóak, amelyek a következőek:  

(1) általános egészségügyi és nőgyógyászati adatok, (2) az egészségmagatartás változói és az 

egészség feletti kontroll, (3) gyermekvállalással kapcsolatos attitűdök, (4) termékenységgel 

kapcsolatos reprezentációk, (5) meddőséggel kapcsolatos reprezentációk, (6) anyaság-

reprezentációk, (7) termékenységgel kapcsolatos információk forrása, (8) alternatív életcélok, 

(9) Életszemlélet Teszt (Life Orientation Scale, LOT-R, Scheier és Carver, 1994), (10) Big 

Five Inventory (BFI, John és mtsai, 2008).  

A következő alfejezetekben ezek kerülnek bemutatásra. 



 

Általános egészségügyi és nőgyógyászati adatok 

 

Az általános egészségügyi részben az általános egészségi állapot szubjektív megélésére, a 

pszichiátriai illetve a tartósan fennálló betegségekre vonatkoztak kérdések.  

A saját egészségi állapottal kapcsolatos benyomásokat két előzetes kutatásban már 

felhasznált kérdés mentén vizsgáltam (Kopp, 2004). Rákérdeztem egyrészt a szubjektív 

egészségi állapotra („Értékelje szubjektív egészségi állapotát”), majd ezt követően a 

vizsgálati személyeknek értékelniük kellett egészségügyi állapotukat a kortársakhoz 

viszonyítva („Értékelje szubjektív egészségi állapotát a kortársaiéhoz képest”). Az 

értékelések négyfokú Likert-típusú skálán történtek (rossz/rosszabb; közepes/ugyanolyan; 

jó/jobb; kiváló/sokkal jobb). A két tételből közös skálát szerkesztettem (Szubjektív egészségi 

állapot skála), a további elemzésekbe ezt az összevont mutatót vontam be. A tételekből 

szerkesztett Szubjektív egészségi állapot skála reliabilitási mutatója:  Cronbach α: 0.73.  

A felmérésben külön hangsúly került a nőgyógyászati egészségi állapot feltérképezésére, 

ezért a krónikus nőgyógyászati panaszok, a nőgyógyászati vizsgálaton való részvétel száma 

az utóbbi egy évben, a nőgyógyászati daganatok családon belüli előfordulása, valamint az 

előzetes terhességek száma is szerepelt a kérdések között.  

 

Az egészségmagatartás változói és az egészség feletti kontroll 

 

A kérdőívcsomag második része a reprodukciós egészséggel összefüggésbe hozható 

egészségkárosító viselkedésformák feltérképezésére irányult. Rákérdeztem a dohányzás, az 

alkohol-, és kávéfogyasztás mennyiségére, az intenzív testmozgás gyakoriságára, valamint a 

szexuális partnerek számára az elmúlt két év során.  

Az egészségkárosító viselkedésformák mennyiségét négyfokú Likert-típusú skálákon 

értékelték a vizsgálati személyek (az alkoholfogyasztás és dohányzás esetében: 0=soha, 

3=napi rendszerességgel; a kávéfogyasztás esetében: 0=soha, 3=naponta több, mint 5 adag; 

a szexuálispartnerek száma esetében: 0=sehány, 3=5-nél több; a testmozgás esetében 

0=ritkán, 3=minden nap). A reprodukciós egészségkárosító viselkedésformákat feltérképező 

tételekből végül nem képeztem külön mutatót, hanem külön változókként vizsgáltam 

hatásukat az elemzéseim során. Ennek oka a Rizikós egészségmagatartás skála alacsony 

reliabilitási mutatói (Cronbach α: 0.13- 0.24 között).  



Az egészségmagatartással kapcsolatos kérdések közé került a rákszűrésen való részvétel 

változója is. Rákérdeztem a méhnyakrák szűrésen való megjelenés gyakoriságára az utóbbi 

egy év során, illetve az elmúlt öt évben.  

Külön mutatót szerkesztettem az egészségi állapot feletti kontroll mértékének szubjektív 

megélésére (Egészségkontroll skála). A skálába tartozó négy tétel a következőket mérte: 

(1) a saját viselkedés és az egészségi állapot közötti ok-okozati kapcsolat erősségét 

(„Egészségi állapotom nagyban függ attól, hogy én mit teszek, vagy mulasztok el; Egészségi 

állapotom leginkább véletlen eseményektől függ”),  

(2) a kedvező egészségi állapot fenntarthatóságában való hitet („Azt hiszem, az egészségi 

állapotom az elkövetkező időkben jó lesz”),  

(3) a kedvező egészségi állapot fenntartására irányuló szándékot („Nagyon szeretném magam 

egészségesnek megőrizni”). 

  A mérőeszköz tételeit ötfokú, Likert-típusú skálán kellett értékelni (1=egyáltalán nem 

értek egyet, 5=teljes mértékben egyet értek). A 2. tétel fordított, a skálán elérhető maximum 

pontszám=20. A skála Cronbach α-ja: 0.52. A skála részletes leíró statisztikáit a Melléklet 1.5. 

táblázata mutatja be. 

 

Gyermekvállalással kapcsolatos attitűdök 

 

A tesztbattéria harmadik része olyan itemeket tartalmaz, amelyek az egyetemista nők 

gyermekvállalási szándékának és időzítésének feltérképezésére szolgálnak. A kérdések között 

szerepelt, hogy az adott személy szeretne-e gyermeket, valamint, hogy milyen életkori sávba 

helyezné az első gyermekvállalás optimális időszakát a nők életében általában, illetve saját 

vonatkozásban. Végül pedig rákérdeztem arra is, hogy a vizsgálati személyek vallással 

kapcsolatos nézete szerepet játszik-e a gyermekvállalási szándék formálódásában.  

 

Termékenységgel kapcsolatos reprezentációk 

 

Ebben a részben olyan kérdések szerepeltek, amelyek a termékenységgel kapcsolatos tudást, 

reprezentációkat kívánták feltárni. A kérdések alapját képező mérőeszközök Bunting és 

Boivin (2008) által szerkesztett FAFS (The Factors Affecting Fertility Scale), és Lampic és 

munkatársai (2006) által használt fertilitással kapcsolatos tudást mérő kérdések voltak.  

A tételek között szerepeltek biológiai ismereteket feltáró kérdések (3 tétel), a termékenységet 

kedvezőtlenül befolyásoló tényezőkre irányuló kérdések (5 tétel), az egészséges életmód 



illuzórikus előnyeinek ismeretére vonatkozó kérdések (4 tétel) valamint termékenységgel 

kapcsolatos hiedelmekre vonatkozó tételek (6 tétel).  

A biológiai ismeretek vonatkozásában rákérdeztem a legtermékenyebb periódusra a ciklus 

során, valamint megkértem a vizsgálati személyeket, hogy becsüljék meg a teherbeesés egy 

coitus utáni valószínűségét a termékeny periódusban, illetve rákérdeztem a 12 hónap alatti 

teherbeesés valószínűségére, amennyiben a pár rendszeres nemi életet él.  

A rizikófaktorokat a nemzetközi szakirodalmi eredmények alapján válogattam a tételsorba 

(Covington és Burns, 2006). A tételek között szerepeltek a 35 feletti életkor, a súlyfelesleg, a 

rendszeres intenzív dohányzás (napi 20 szál), a diagnosztizált nemi úton terjedő betegség 

megléte valamint a magas pszichoszociális distressz (Boivin és Bunting, 2008).  

Fontos kérdésnek bizonyult, hogy a vizsgálati személyek milyen mértékűnek értékelik az 

egészséges életmód fertilitásjavító hatását. Szakirodalmi adatok megerősítik, hogy az emberek 

általában tévesen felértékelik a rendszeres testmozgás, a dohányzás-, és alkoholmentes 

életforma, valamint a gyakori gyümölcs-, és zöldségfogyasztás termékenységben betöltött 

pozitív szerepét. Ezek a viselkedésformák ugyanis nem fokozzák a reprodukciós sikeresség 

valószínűségét, miközben indirekt módon ronthatják a termékenység-mutatókat, amennyiben 

elmaradásuk esetében a káros magatartás mégis érvényre jut. Vagyis a testmozgás, a zöldség-, 

és gyümölcsfogyasztás nem javítja a teherbeesési valószínűséget, miközben az elhízás 

bizonyítottan rontja, a dohányzás mellőzése nem javít a fertilitásmutatókon, miközben az 

egyik legmeghatározóbb rizikófaktornak az intenzív dohányzás bizonyult. Végül az 

alkoholfogyasztás elkerülése szintén nem emeli a reprodukciós sikerességet, miközben több 

kutatás is az alkoholfogyasztás kedvezőtlen hatásáról számolt be (Boivin és Bunting, 2008).  

A termékenységgel kapcsolatos hiedelmek közül olyan rituálékat válogattam a 

kérdéssorba, amelyeket a köztudatban sokszor fertilitásjavító hatásúaknak gondolnak (a 

szexuális aktus utáni "gyertya póz" felvétele, a szexuális aktus utáni fekve maradás, vidéken 

élni vagy előzetesen örökbefogadni egy kisbabát) vagy a teherbeesést akadályozó tényezőként 

értelmeznek, s ezért nem javasolják annak, aki gyermeket szeretne (zuhanyzás, fürdés a 

szexuális aktus után, vagy a gyermekszoba túl korai berendezése).  

A tételekből 14 tételes Likert-típusú skálát szerkesztettem (Fertilitástudatosság skála). A 

biológiai ismeretek közül csak a teherbeesés szempontjából termékeny időszak ismerete 

(1.tétel) került a kérdőívbe, mivel a többi tétel beemelésekor a reliabilitás mutatók nagyon 

alacsonynak mutatkoztak (Cronbach α < 0.30). A téves hiedelmek közül a vidéken élni és az 

előzetes örökbefogadás tételeket kihagytam, mivel a főfaktorelemzés során több alskálán is 



hasonló faktorsúllyal bírtak. A 2-14 itemek esetében a kitöltőnek azt kellett eldöntenie, hogy 

az adott állítás milyen mértékben előnyös vagy hátrányos a teherbeesés szempontjából.  

A skála ötfokozatú, két végpontja: 1=a teherbeesés szempontjából nincsen előnyős/nehezítő 

hatása, 5=a teherbeesés szempontjából kifejezetten előnyös/hátrányos.  

A Fertilitástudatosság skálában, a biológiai ismeretre vonatkozó tételen felül, három alskálát 

különítettem el (a fordított tételek R-rel jelöltek):  

(1) Rizikófaktorok ismerete: 2, 4, 5, 7, 8  

(2) Téves hiedelmek felismerése: 3R, 6R, 10R, 13R  

(3) Egészségmagatartással kapcsolatos tudás: 9R, 11R, 12R, 14R  

 

A skálán összesen 71 pont érhető el. Minél magasabb pontszám, annál nagyobb fertilitás-

tudatosság valószínűsíthető a személynél. A Fertilitástudatosság skála Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) mutatója 0.73. A Cronbach α értékek 0.52 és 0.73 között mozogtak. 

A kérdőív összesített skálájának és alskáláinak részletes leíró statisztikáit és reliabilitási 

mutatóit a Melléklet 1.5. táblázata foglalja össze.  

 

Meddőséggel kapcsolatos reprezentációk 

 

A kérdőív ötödik részében a meddőséggel kapcsolatos tudás feltárása volt a cél. A kérdések 

összeállítása során korábbi vizsgálatokban használt mérőeszközök tételeit is felhasználtam 

(Lampic és mtsai, 2006, Adaschi és mtsai, 2000). A kérdések között szerepelt a 

Magyarországon pillanatnyilag előforduló meddőségi probléma gyakoriságának becslése 

(„Magyarországon termékenységi korban lévő párok hány százaléka küzd meddőséggel?”), 

rákérdeztem a saját meddőségi probléma kockázatával kapcsolatos nézetekre („Fölmerült 

valaha Önben, hogy lehetnek meddőségi problémái? Mekkora lehet Ön esetében a 

terméketlenség valószínűsége?”) valamint a meddőség a személyek társas környezetében való 

előfordulási gyakoriságára („Ismer olyan személyt, akinek van meddőségi problémája?”). 

Fontosnak tartottam azt is feltárni, mennyire vannak a meddőség orvosi meghatározásáról 

az egyetemista fiatal nőknek pontos ismeretei, ezért rákérdeztem a meddőség fennállási 

idejére („Milyen hosszú sikertelen próbálkozás után beszélünk meddőségről?”). 

Mindezeken felül feltártam a vizsgálati személyek meddőségi kezeléssel, 

örökbefogadással, gyermektelenséggel kapcsolatos elképzeléseit, vagyis, hogy egy esetleges 

jövőbeli meddőségi probléma esetén milyen megoldási stratégiát preferálnának, nyitottak-e 



alternatív életcélok felé (Lampic és mtsai, 2006). Az ide vonatkozó kérdések a következőek 

voltak:  

(1) Alávetném magam egy meddőségi kezelésnek. 

(2) Ha a párom is elfogadná, örökbe fogadnék egy gyermeket. 

(3) Mindenképp örökbe fogadnék egy gyermeket. 

(4) Elfogadnám, hogy nem lehet gyermekem. 

 

Termékenységgel kapcsolatos információk forrása 

 

A termékenységgel, reprodukcióval kapcsolatos információk forrása többféle lehet a személy 

életében. A termékenységhez való viszonyulást alapvetően meghatározhatja, hogy a személy 

a családi környezetből, ismerősöktől, barátoktól vagy informális útvonalakon (iskola, 

médiumok, orvosi környezet) keresztül szerzi ismereteit. Ezen felül a személy ideológiai 

meggyőződése, vallásossága is jelentősen befolyásolhatja a reprodukcióval kapcsolatos 

nézeteket, a gyermekvállalással szembeni attitűdöt. Vizsgálatomban rákérdeztem a 

termékenységgel, meddőséggel kapcsolatos információk forrására. A vizsgálati személyektől 

megkérdeztem, hogy kaptak-e hasznos információt a gyerekkori családjuktól, barátaiktól, 

felvilágosító előadásokon, tanfolyamokon az iskolában, tévéből, rádióból, az internetről, 

ismeretterjesztő könyvekből vagy orvoslátogatások alkalmával (háziorvostól, nőgyógyásztól). 

Végül azt is megkérdeztem, milyen gyakran fordult elő a vizsgálati személyekkel, hogy 

családjukban szexről, gyermekvállalásról vagy fogamzásgátlásról beszélgettek. 

 

Anyaságreprezentációk 

 

Az anyasággal kapcsolatos reprezentációk feltételezhetően fontos szerepet töltenek be a 

fertilitástudatosság kialakulásában, a gyermekvállalással kapcsolatos érzelmek 

formálódásában, valamint a meddőségi állapot megélésében. Előzetes vizsgálatokban a szülői 

szereppel kapcsolatos attitűdöket Lampic és munkatársai (2006) vizsgálták a reprodukciós 

egészséggel kapcsolatban, Kikendall (1997) pedig az anyai identitással kapcsolatos szelf-

diszkrepanciák megélését különféle negatív érzelmi állapotokhoz kapcsolta a meddőségi 

élethelyzeten belül.  

Az anyaság szubjektív megélését egy általunk (Pápay és Soltész, 2010) szerkesztett, 25 

tételes kérdőívvel mértem. A kérdőív tételeit tartalmi szempontból előzetes kutatási 

eredmények alapján állítottuk össze (Ex és Janssens, 2000, Hadházi, 2000). Exploratív 



főkomponens elemzés segítségével a tételek sajátértékei alapján négy alskálát különítettünk el 

(a lejtődiagrammot a Melléklet 1.15. ábrája,  az exploratív főfaktor elemzés részletes 

eredményeit a Melléklet 1.23. táblázata mutatja be). A négy alskála az összvariancia 38.5%-át 

magyarázza. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mutató=0.81. 

Alskálák a hozzájuk tartozó tételekkel: 

(1) Anyaság, mint a nő identitás természetes része (7 item): 4, 11, 12, 15, 16, 21, 30 

(2) Anyaság, mint kötelező női szerep (7 item): 3, 5, 13, 17, 18, 19, 23 

(3) Anyaság, amire tudatosan készülni kell (5item): 2, 20, 22, 27, 28 

(4) Anyaság, mint terhes női szerep (6 item):1, 6, 8, 24, 25, 26 

 

Az anyaság, mint női identitás alskálában a tételek a gyermekszülés természetes folyamatára, 

illetve a gyermekszületésre, mint a női lét beteljesülésére vonatkoznak. Az anyaság, mint 

kötelesség alskálában a tételek az anyai önfeláldozást, a nők anyaszerep iránti kötelezettségét, 

illetve e szerep rutinos elsajátításának fontosságát írják körül. A tudatos készülés az 

anyaságra alskála középpontjában a szülővé válás feltételeinek megteremtése, az 

egzisztenciális biztonságnak, a párkapcsolati stabilitásnak, az egészséges életmódnak 

hangsúlyozása áll. Végül az anyaság, mint terhes női szerep alskálában szereplő tételek az 

anyaság árnyoldalait, nehézségeinek megélését mutatja be: a személyes szabadság 

korlátozódását, a karrierről való lemondást, az elvárásokkal kapcsolatos félelmeket. A 

tételekre ötfokú, Likert-típusú skálán kellett válaszolni, amely az 1=egyáltalán nem értek 

egyet, és az 5=teljes mértékben egyet értek értékek között mozgott. A kérdőív Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) mutatója: 0.81.  A Cronbach α értékek 0.60 és 0.70 között mozogtak. A kérdőív 

részletes leíró statisztikáit a Melléklet 1.5. táblázata foglalja össze.  

 

Alternatív életcélok 

 

Arra is megkértem a vizsgálati személyeket, hogy hat lehetséges életcélt rangsoroljanak abból 

a szempontból, ahogyan megvalósításukat az életük során időben ütemezni kívánják. A 

választható kategóriák: (1) a diplomaszerzés, (2) az élet kötöttségek nélküli élvezete, (3) a 

gyermekvállalás, (4) a házasság, (5) a karrierépítés, valamint (6) a saját lakás elérése voltak.  

A hat életcélt Likert-típusú ötfokú skálán külön-külön is értékelniük kellett vizsgálati 

személyeinknek abból a szempontból, hogy mennyire tartják azokat fontosnak az életben (1= 

egyáltalán nem fontos, 5:=egyik legfontosabb dolog az életben). 

 



Életszemlélet Teszt (Life Orientation Scale, LOT-R) 

 

Az optimizmus azon pszichés beállítódás és életmód jellemzésére használt kifejezés, 

amelynek következtében az egyén a világot és saját sorsát bizakodóan ítéli meg, valamint 

minden körülmény között az események pozitív kimenetelében reménykedik. Scheier és 

Carver (1985) a fenti definíciót kiegészítve az optimizmust személyiségvonásként értelmezik, 

megalapozva ezzel a diszpozicionális optimizmus elméletét. Self-regulációs modelljük az 

emberi cselekvések vizsgálatát a célállítás és a cél felé haladás fogalmaival végzi. Az 

optimista személyre jellemző, hogy a fellépő nehézségek ellenére is hinni fog kitűzött céljai 

elérésében, és mindent meg fog tenni azok beteljesítéséért (Szondy, 2003).  

A LOT (Life Orientation Test) kérdőívet Scheier és Carver (1985) szerkesztette a 

diszpozicionális optimizmus mérésére. A kérdőív jelen kutatásban használt rövidített 

változatát (LOT-R) 1994-ben alakították ki (Scheier és Carver, 1994). A skála pozitívan 

korrelál a belső kontroll attitűddel, az önértékelést mérő kérdőívekkel, de negatívan korrelál a 

depresszió skálákkal és a reményvesztettséggel. Számos vizsgálati eredmény alátámasztotta, 

hogy az optimizmus mind az egészségmegőrzés, mind a megküzdési hatékonyság 

szempontjából igen jelentős, stabil forrástényezője a személyiségnek (Oláh, 2005, Szondy, 

2006). 

A kérdőív 12 tételből áll, a válaszok ötfokú Likert-típusú skálán adhatóak (1=egyáltalán 

nem értek egyet, 5=teljes mértékben egyetértek). A 2., 7., 8., 10-es tételek csak kiegészítő 

tételek, a kérdőív értékelésébe nem számítanak bele. A 3., 6., 9., 12 tételek megfordítása után, 

az egyes tételekhez tartozó értékek összeadódnak. Az optimizmus skálán kapott magas 

pontszám az optimista személyek jellemzője, míg az alacsony pontszám, a pesszimista 

személyekre jellemző (Scheier és Carver, 1994).  

A kérdőív megbízhatóságát Matthews és munkatársai (2004) amerikai női mintán igazolták, 

amelynek során Cronbach α =0.70 értéket találtak. Saját vizsgálatomban a LOT-R Cronbach  

α =0.86. A részletes leíró statisztikákat a Melléklet 1.5. táblázata mutatja be.  

 

Big Five Inventory (BFI) 

 

A Big Five öt átfogó és univerzális, vagyis kultúrától függetlenül létező és a teljes 

személyiségszférát lefedő személyiségvonás elnevezésére utal. Az öt személyiségfaktor 

létjogosultságát számos empirikus kutatás megerősítette, eltérő kutatási módszerekkel, 

különböző szociális színtereken és kultúrákban gyűjtött adatok segítségével (Mirnics, 2006, 



John és mtsai, 2008). Az öt faktort először Fiske (1949, idézi John és mtsai, 2008) különítette 

el, majd a lexikális megközelítés talaján az évek során számos kérdőívet fejlesztettek ki (pl. 

Costa és McCrae, NEO-PI-R, 1992; Goldberg, TDA, 1992). Jelen kutatásban a 44 itemet 

tartalmazó Big Five Inventoryt (BFI) használtam (John és mtsai, 2008). A BFI a személyiség 

öt faktorát leltárszerűen tartalmazza egyszerű leíró állításokban. Ötfokú, Likert-típusú skálán 

kell bejelölni ez állítással való egyetértés fokát (1=egyáltalán nem értek egyet, 5=teljes 

mértékben egyet értek). A kérdőív öt alskálája és tételei (az „R”- rel jelzett tételek fordítottak): 

 

(1) Extraverzió: 1, 6R, 11, 16, 21R, 26, 31R, 36,  

(2) Barátságosság: 2R, 7, 12R, 17, 22, 27R, 32, 37R, 42,  

(3) Lelkiismeretesség: 3, 8R, 13, 18R, 23R, 28, 33, 38, 43R,  

(4) Neuroticizmus: 4, 9R, 14, 19, 24R, 29, 34R, 39,  

(5) Nyitottság: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35R, 40, 41R, 44.   

 

A mérőeszköz skáláinak reliabilitása 166 579 fehér nő adatai alapján (Cronbach α értékek) a 

következőek voltak: Extraverzió: 0.90; Barátságosság: 0.85; Lelkiismeretesség: 0.85; 

Neuroticizmus: 0,88; Nyitottság: 0.84 (McConochie, 2007). A magyarországi adatok alapján a 

pszichometriai jellemzők jónak bizonyulnak (Rózsa, 2010). Magyar egyetemista mintán 

(n=351) egy óvszerhasználat iránti attitűdöt felmérő vizsgálatban szintén alkalmazták a 

kérdőívet (Eisenbeck, 2009). A kérdőív alskáláinak Cronbach α értékei a következőek voltak: 

Extraverzió: 0.80; Barátságosság: 0.64; Lelkiismeretesség: 0.75; Neuroticizmus: 0.80; 

Nyitottság: 0.80. Saját vizsgálatomban a Cronbach α értékek 0.71 és 0.85 között mozogtak. A 

részletes skálánkénti reliabilitási mutatókat és a leíró statisztikákat a Melléklet 1.5. táblázata 

tartalmazza. 

A kérdőív csomagot teljes terjedelemben az 1. számú Függelék tartalmazza.  

 

4.2. Leíró statisztikák  

 

Vizsgálatom egyik fontos célkitűzése a fiatal egyetemista nők reproduktív egészséggel 

kapcsolatos pszichoszociális jellegzetességeinek feltárása volt. Ennek fényében először 

deskriptív jelleggel mutatom be a kapott eredményeket.  



 

4.2.1. Általános egészségügyi adatok 

 

A szubjektív önértékelés alapján a minta 61%-a jó, míg 22% közepes egészségi állapotú. A 

szélső értékek esetében kiváló egészséggel rendelkezik a minta 14%-a, míg rossz egészségi 

állapotúnak 2% értékelte magát. Kortársak egészségi állapotához való viszonyításban a minta 

fele értékelte magát a vele egykorúakkal hasonlóan (50%). 31% jobbnak, 8% sokkal jobbnak 

gondolja egészségi állapotát a kortársaiéhoz viszonyítva, míg 11% úgy véli, egészségi 

állapota a kortárscsoportban átlagon aluli.  (Az egészségi állapot szubjektív értékeléseit a 

Melléklet 1.1. és 1.2. ábrái mutatják be.) A minta 87%-nak nincsen tartósan fennálló 

egészségügyi problémája; ellenben a vizsgálati személyek 13%-nak igen (Melléklet: 1.3. 

ábra).  

A szubjektív beszámolókat figyelembe véve a mintában 39 féle krónikus betegség fordult 

elő. A krónikus betegségek fajtái nem a BNO kategóriáknak megfelelően, hanem az egyéni 

beszámolókat figyelembe véve osztályoztam. 12 személy (2%) több krónikusan fennálló 

betegséget is megjelölt egyidőben. A mintabeli százalékos eloszlást és az előfordulási 

gyakoriságot a Melléklet 1.1. és1.2. táblázatai foglalják össze.  

Pszichiátriai problémák előfordulási gyakorisága tekintetében elmondható, hogy a minta 

2%-nak volt diagnosztizált pszichiátriai betegsége, 98% sine morbo-nak vallotta magát. Négy 

esetben (0.7%) egyidőben több pszichiátriai betegséggel is küzdött a személy. A szubjektív, 

nem BNO kategóriák szerint diagnosztizált pszichiátriai betegségek közül a következőket 

sorolták fel a vizsgálati személyek: major depresszió, generalizált szorongás, bipoláris zavar, 

fóbiák, pánikbetegség, OCD és PTSD. Az előfordulási gyakoriság százalékos eloszlását a 

Melléklet 1.3. táblázata foglalja össze.  

 

4.2.2. Nőgyógyászati egészségi állapottal kapcsolatos adatok  

 

Az egészségi állapot általános vonatkozásai mellett a speciálisan nőgyógyászati egészségügyi 

állapotra is rá kérdeztem, feltételezve, hogy a termékenységről való tudást és a reprodukciós 

egészséggel kapcsolatos attitűdöket a személy individuális reproduktív élettörténete is 

jelentősen befolyásolhatja. Ezek a kérdések a krónikus nőgyógyászati problémákra, a 

családban korábban előforduló nőgyógyászati daganatok meglétére, valamint a korábbi 

terhességek számára vonatkoztak.  



A megkérdezettek 22%-a számolt be visszatérő vagy krónikus nőgyógyászati 

problémáról, míg 78%-ban nem volt a vizsgálati személyeknek ilyen jellegű problémája (4. 

ábra).   

 

Visszatérő nőgyógyászati betegség

21,9%

78,1%

igen

nem

 

4. Ábra. Krónikus nőgyógyászati betegségek mintabeli aránya.  

 

Az orvoslátogatás gyakorisága az objektív egészségi állapot mellett tükrözheti a szubjektív 

egészségi állapot megélését, valamint a személyre jellemző tünetpercepció mértékét. A minta 

33%-a nem járt nőgyógyásznál az elmúlt évben, míg a minta 40%-a egy alkalommal. 15% két 

alkalommal kereste fel nőgyógyászát, s a minta maradék 12% három vagy több alkalommal. 

Végül a minta 5%-a több, mint öt alkalommal járt nőgyógyásznál az elmúlt évben. (Melléklet: 

1.4. ábra).   

A családban előzetesen előforduló nőgyógyászati daganatok kapcsán a mintában 

résztvevők 31.6%-a számolt be ilyen típusú megbetegedésekről, míg a minta 68.4%-nál nem 

jelentkeztek nőgyógyászati daganatok a családtörténetben. Tartós nőgyógyászati betegség 

fennállása és a családban előforduló nőgyógyászati daganatok előfordulásának összefüggéseit 

khi
2
 próbával is vizsgáltam. A khi

2 
próba alapján nincs szignifikáns különbség a tartós 

nőgyógyászai betegséggel küzdő és nem küzdő csoportok között a tekintetben, hogy 

előfordult-e előzetes nőgyógyászati daganatos betegség a családban.  

 A nőgyógyászati egészség egyik mutatója lehet az előzetesen sikeresen kihordott, illetve ki 

nem hordott terhességek (vetélések, abortuszok) száma. Az előzetes terhességek és az előzetes 

gyermekek számát ezért kereszttáblában elemeztem. A eredményeit az 5. táblázat foglalja 

össze.  

 



5. Táblázat. Terhességek és előzetes gyermekek száma. Százalékos és gyakorisági eloszlások. 

  

A táblázatból leolvasható, hogy a minta 80%-ának nem volt még előzetes terhessége és 

terhességből született gyermeke. A színessel kiemelt értékek mutatják a terhességek és 

élveszülések 1:1 arányát. A színessel kiemelt értékekről balra láthatóak azok az esetek, 

amikor a gyermekek száma meghaladja a terhességek számát (n=4). Bár külön tételszerűen 

nem kérdeztem rá, ezek az esetek vagy ikerterhességekre vagy (egy esetben mindenképpen) 

örökbefogadott gyermek meglétére utalnak. A színessel kiemelt értékektől jobbra azok az 

esetek láthatóak, amikor a terhességek száma több volt az élveszülésnél (n=53). Bár külön 

kérdésben itt sem kértem információt, ezek az értékek mutatják a spontán vetélések és művi 

vetélések arányát. 

 

4.2.3. Egészségmagatartással kapcsolatos adatok 

 

A mintában felmértem a reprodukciós egészséggel kapcsolatos egészségkárosító 

magatartásformák gyakoriságát. Rákérdeztem a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a 

kávéfogyasztás mennyiségére, a rendszeresen végzett testmozgás gyakoriságára, valamint a 

szexuális partnerek számára az utóbbi két év során.  

 

Dohányzás 

 

A minta 66%-a nem dohányzik, közülük 53% sohasem dohányzott, míg 13% leszokott a 

dohányzásról. Alkalomszerűen 17% szokott rágyújtani, s a rendszeresen dohányzók a minta 

16%-át  teszik ki. Rákérdeztem arra is, vajon a rendszeres dohányosok (n=91) között mennyi 
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a napi elszívott cigaretta mennyisége. A dohányosok 14%-a 5 szálat, 26%-a napi 10 szálat 

szív, 16%-a 15 szálat, 9% pedig 20 szálat naponta.  

 

Alkoholfogyasztás 

 

A mintában senki sem fogyaszt napi rendszerességgel alkoholt. A hetente néhányszor alkoholt 

fogyasztók a minta 12%-át adják ki. 78%-ban alkalomszerű az alkoholfogyasztás, míg 11% 

sohasem fogyaszt.  

 

Kávéfogyasztás 

 

A minta 43%-a nem fogyaszt kávét, 51% napi 1-2 adagot, míg 5% 3-5 adagot fogyaszt 

naponta.  

 

Rendszeres testmozgás 

 

A hét minden napján testmozgást végzők a minta 7%-át adták ki. A minta 32%-a 2-3 

alkalommal sportol egy héten, míg 21% csak hetente egyszer. A minta 43%-a nem sportol 

heti rendszerességgel.  

 

BMI 

 

A minta BMI kategóriák szerinti százalékos eloszlását az 5. ábra mutatja be. Látható, hogy a 

minta 69%-a a normál testsúlyú kategóriába tartozik. Alacsony BMI-vel a minta 15%-a 

rendelkezik, míg átlagon felüli, túlsúlyos kategóriába a minta 10%-a sorolható. Elhízottnak a 

vizsgálati személyek 5%-a mondható, kórosan elhízottnak pedig 0.5%-a.  
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5. Ábra. BMI (Body Mass Index) kategóriánkénti százalékos eloszlása.  

 

További elemzés tárgya volt az a kérdés, vajon a BMI mutatók összefüggést mutatnak-e 

rendszeresen végzett testmozgás gyakoriságával. A Testtömegindex (BMI) és a rendszeresen 

végzett testmozgás kereszttábláját a Melléklet 1.4. táblázata, a rendszeres testmozgás 

gyakoriságának BMI csoportok szerinti gyakorisági eloszlását a Melléklet 1.5. ábrája mutatja 

be. Az eredmények azt mutatták, hogy napi rendszerességgel csak az alacsony és normál BMI 

értékkel rendelkező személyek végeznek testmozgást, illetve a heti 2-3 alkalom is a nem 

túlsúlyos csoportokra jellemzőbb. Ugyanakkor minden BMI kategóriában a legnagyobb 

gyakorisággal hetente egynél is kevesebbszer mozognak a vizsgálati személyek.  

A BMI kategóriák közötti testmozgás gyakoriságának vizsgálatára többszempontos 

varianciaanalízist végeztem. Az eredmények azt mutatták, hogy testmozgás gyakorisága 

szempontjából szignifikáns különbség van a 2. (BMI=18.5-25) és a 3. (BMI=25.5-30) csoport 

között a testmozgás tekintetében (F=3.37, p=0.01). A 3. BMI csoport (túlsúlyosak csoportja) 

szignifikánsan kevesebb testmozgást végez a héten a 2. BMI csoporthoz (normál testsúlyúak) 

viszonyítva (Tukey HSD post hoc teszt: I BMI:18.5-25-J BMI:25.5-30 átlagok közötti különbség= 0.44,  

p=0.003).  

 

Rizikós szexuális magatartás 

 

A rizikós szexuális magatartás a partnerek gyakori váltogatásán és a biztonságos védekezés 

hiányán keresztül fokozhatja a szexuális úton terjedő betegségek és a nem kívánt terhességek 

kockázatát, melyek jelentősen ronthatják a reproduktív egészséget. A rizikós szexuális 



magatartás előfordulási gyakoriságának feltérképezése céljából azt kérdeztem a vizsgálati 

személyektől, hogy hány szexuális partnerük volt az utolsó két év során. A minta 80%-nak 1-

2 szexuális partnere volt az elmúlt két évben, míg 9%-nak 3-5 % között, és 2%-nak 5-nél 

több. A minta 4%-a nem kívánt a kérdésre válaszolni.  

 

Nőgyógyászati rákszűrésen való részvétel előfordulási gyakorisága 

 

A rákszűrésen való részvételt az elmúlt évre, illetve az elmúlt öt évre vonatkoztatva 

kérdeztem. Az elmúlt évben a minta 45% nem, míg 55%-a részt vett rákszűrésen. Az elmúlt 

öt év rákszűréseinek előfordulási gyakoriságát a 6. ábra foglalja össze.  

Az elmúlt 5 évben hányszor jár méhnyakrák-szűrésen?
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6. Ábra. Méhnyakrák szűrésen való részvétel az elmúlt öt évben. Százalékos eloszlás.  

 

4.2.4. Gyermekvállalással kapcsolatos attitűdök 

 

A gyermekvállalási szándék tekintetében a minta 82%-a szeretne a jövőben gyermeket 

vállalni, 11%-a nem szeretne, míg 7% tartózkodott a válaszadástól.  

Megvizsgáltam, vajon a gyermekvállalási szándékot szignifikánsan befolyásolja-e az előzetes 

gyermekek megléte. khi
2 

próba szignifikáns különbséget mutatott ki a két csoport között 

(khi
2
=186.5, p<0.001), vagyis a már gyermekes vizsgálati személyek kevésbé szeretnének 

további gyermeket vállalni. A gyermekes vizsgálati személyek a minta 14%-át tették ki. 

Közülük 53% nem szeretne további gyermeket, 46% igen, míg a gyermektelen vizsgálati 

személyek mindössze 5%-a válaszolta, hogy nem szeretne, s 95%-a pedig, hogy szeretne 



vállalni a későbbiekben gyermeket. A válaszadástól a minta 6.7%-a tartózkodott. A részletes 

gyakorisági eloszlást a 6. táblázat mutatja be.  

 

Hány gyermeke van?    összesen 

(n)  Ön szeretne (még) gyermeket vállalni? nem igen  

Nincsen  22 423 445  

1  5 19 24 

2  22 12 34 

3  8 4 12 

4  5 1 6 

5  2  2 

Összes gyermekes  42 36 78  

Összesen  64 459 523 

6. Táblázat. Gyermekvállalási attitűd és előzetes gyermekek megléte. Kereszttábla. 

 

Vizsgálatomban azt is néztem, vajon milyen életkori sávba helyezik a nők az első 

gyermekvállalás optimális idejét általánosságban, illetve saját magukra vonatkoztatva. A 7. 

táblázatból leolvasható, hogy a nők mások esetében korábbi időpontra datálják a 

gyermekvállalás lehetséges kezdetét (átlag=22.7), mint önmaguk esetében (átlag=25.2). 

Ugyanakkor az első gyermek vállalásának felső életkori határát mások esetében magasabbra 

helyezik (átlag=34.9), mint saját magukra vonatkoztatva (átlag=32,7). Ezáltal önmaguknak 

sokkal szűkebb optimális intervallumot határoznak meg, mint általános vonatkozásban.  

 

 Átlag Szórás 

Hány éves korban optimális egy nőnek az első gyermekét megszülnie?  

[Ennyi éves kor fölött] 

22.77 2.70 

Az Ön esetében optimális idő az első gyermekvállalásra  

[Ennyi éves kor fölött] 

25.27 3.47 

Hány éves korban optimális egy nőnek az első gyermekét megszülnie?  

 [Ennyi éves kor alatt] 

34.90 5.05 

Az Ön esetében optimális idő az első gyermekvállalásra  

 [Ennyi éves kor alatt] 

32.79 5.21 

 7. Táblázat. A gyermekvállalás optimális időszakának szubjektív megítélése másokra és az énre 

vonatkoztatva. 

 

Összetartozó mintás t-próba azt is megmutatta, hogy mind a felső, mind az alsó életkori határ 

esetében szignifikáns különbség van a tekintetben, ahogyan a nők általában és magukra 



vonatkoztatva gondolkodnak a gyermekvállalás optimális időszakáról. Saját magukra 

vonatkoztatva szignifikánsan későbbi időpontot tartanak kedvezőbbnek a gyermekvállalás 

legkorábbi elkezdésére (t=-16.81, p<0.001, CI95%= -2.8 - -2.2) és  szignifikánsan korábbi 

időpontot a legkésőbbi elkezdésére (t=10.95, p<0.001, CI95%= 1.73 – 2.49).  

A gyermekvállalási attitűdöt befolyásolhatják vallási nézetek, mivel az egyház határozott 

véleményt fogalmaz meg a gyermekvállalással kapcsolatosan. Ennek értelmében szerepelt a 

„befolyásolja-e a szexuális élettel, gyermektervezéssel kapcsolatos magatartását egyházi 

előírás?”  a kérdések között. A teljes minta 90%-át nem befolyásolja egyházi előírás, míg 

10% nyilatkozott úgy, hogy számít a gyermektervezésben az egyház előírása.  

A vallásosság és a gyermekvállalási attitűdre gyakorolt egyházi előírások összefüggéseit a 7. 

ábra foglalja össze. A minta 50%-a nem vallásos, míg 35% igen, 15% tartózkodott a 

válaszadástól. A vallásos személyek 27%-át befolyásolja gyermekneveléssel, szexualitással 

kapcsolatos egyházi előírás, míg 73%-át nem. A tartózkodók között a legtöbben nem 

gondolkodnak az egyház előírásai szerint a reprodukcióval kapcsolatosan.  

Gyermekvállalási attitűdöt befolyásoló egyházi előírás
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7. Ábra. A vallásosság és a gyermekvállalási attitűd összefüggéseinek gyakorisági eloszlása.  

 

Végül megvizsgáltam khi
2 

próba segítségével, vajon a jövőbeli gyermekvállalási szándékot 

közvetlenül befolyásolja-e egyházi előírás. Az eredmények azt mutatták, hogy nincs 

szignifikáns különbség az egyház előírását követők és a nem követők között a jövőbeli 

gyermekvállalási szándék tekintetében.  



 

4.2.5. A termékenységgel kapcsolatos ismeretek 

 

A termékenységgel kapcsolatos biológiai ismeretek feltérképezése céljából megkértem a 

vizsgálati személyeket, hogy becsüljék meg a teherbeesés egy coitus utáni valószínűségét a 

termékeny periódusban (8. ábra), illetve rákérdeztem a 12 hónap alatti teherbeesés 

valószínűségére, amennyiben a pár rendszeres nemi életet él (9.ábra). Látható, hogy a 

mintában az egy szexuális együttlétet követő teherbeesés valószínűségét a legtöbben (a minta 

35%-a) 70-79%-ra becsülik, míg további 29% gondolja 60-69%-nak. A mintának mindössze 

4%-a gondolja helyesen, hogy egy coitus után mintegy 20-29%-os a teherbeesési 

valószínűség a termékeny periódusban.  

A teherbeesés egy coitus utáni esélye a termékeny periódusban
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8. Ábra. A teherbeesés egy coitus utáni valószínűségének becsült értékei (helyes becslés: 20-29%).  

A becslések százalékos eloszlása. 

 

A 12 hónap alatti kumulatív teherbeesési valószínűséget (szakirodalmi adatok alapján ez kb. 

90-95%) a minta 38%-a gondolja helyesen.  

 



12 hónap alatti teherbeesés valószínûsége

90-100%80-89%70-79%60-69%50-59%40-49%
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9. ábra. A 12 hónap alatti teherbeesés valószínűségének becsült értékei (helyes becslés: 90-95%).  

A becslések százalékos eloszlása. 

 

 

4.2.6. Fertilitástudatosság  

 

A fertilitástudatosság mérésére szerkesztett Fertilitástudatosság skála összesített skáláján a 

személyek átlagosan 46 pontot értek el, ami közepes mértékű fertilitás-tudatosságnak felel 

meg (a maximum elérhető pontszám=71). A rizikóismeretek átlagos pontértéke 20.4 volt, ami 

elfogadhatóan magas átlagos tudást takar (maximum elérhető pontszám 25). A fertilitással 

kapcsolatos hiedelmek ismeretének átlaga=14.6 (maximum pontszám 20). Legalacsonyabb 

átlaga (8.17) az egészségmagatartással kapcsolatos ismereteknek volt a maximum 

pontszámhoz (max.=20) viszonyítva. A kérdőív összesített skálájának és alskáláinak leíró 

statisztikáit és reliabilitási mutatóit a Melléklet 1.5. táblázata foglalja össze. 

Az alskálák százalékos eloszlásait a 10-13. ábrák mutatják be. A grafikonokról 

leolvasható a fertilitástudatosság négy vonatkozásában elért pontszámok százalékos eloszlása. 

Minél több pontszámot ért el a személy, annál nagyobb valószínűséggel vannak pontos 

ismeretei az adott területen.  

 



Biológiai ismeretek

Biológiai ismeretek alskála pontszámai
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Téves hiedelmek ismerete

Téves hiedelmek alskála pontszámai
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Rizikótényezõk ismerete

Rizikótényezõk alskála pontszámai
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Egészségmagatartással kapcsolatos ismeretek

Egészségmagatartás alskála pontszámai
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10. Ábra. Fertilitástudatosság skála.  

Biológiai ismeretek alskálán elért pontszámok  

százalékos eloszlása. 

11. Ábra. Fertilitástudatosság skála.  

Téves hiedelmekkel kapcsolatos tudás 

alskálán elért pontszámok százalékos 

eloszlása. 

12. Ábra. Fertilitástudatosság skála.  

Rizikótényezők ismerete alskálán 

elért pontszámok százalékos 

eloszlása. 

13. Ábra. Fertilitástudatosság skála.  

Egészségmagatartással kapcsolatos 

ismeretek  alskálán elért pontszámok 

százalékos eloszlása. 



 

4.2.7. Meddőséggel kapcsolatos reprezentációk 

 

Meddőség magyarországi előfordulási gyakoriságának becslését a 14. ábra mutatja be. A 

nemzetközi adatok a meddőségi problémák prevalenciáját 10-15%-ra becsülik a termékeny 

korban lévők körében (WHO, 2009). Az ábráról leolvasható, hogy a minta 38%-a gondolja 

helyesen a magyarországi prevalenciát, míg 52%-ban túlbecslik az előfordulást. A minta 10% 

viszont alulértékeli az előfordulási gyakoriságot.  

 

Mit gondol, Magyarországon  a párok hány százaléka  meddõ?

több mint 25%15-25%10-15%0-10%
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14. Ábra. A meddőség százalékos előfordulási gyakoriságának becslése.  

A helyes előfordulási gyakoriság 10-15% (WHO, 2009). 

 

 

Az előfordulási gyakoriság szubjektív felértékelését befolyásolhatja a meddőségi problémával 

való személyes találkozás. A minta 46%-a válaszolta, hogy ismer olyan személyt, aki 

meddőségi problémával küzd, 54% nem ismer meddő párokat.  

A meddőségi problémával való személyes találkozást és a probléma százalékos 

becslésének összefüggéseit khi
2 

próbával vizsgáltam. A vizsgálat megmutatta, hogy 

szignifikáns különbség van a meddő párokat ismerők és nem ismerők között a tekintetben, 

hogy mennyire gondolják gyakorinak a meddőségi problémák előfordulását. A meddő párokat 

ismerők szignifikánsan magasabbra értékelték ezt az arányt (khi
2
 = 8.2,  p=0.041).  

Saját fertilitással kapcsolatos kockázat észlelését két kérdés segítségével vizsgáltam. Az egyik 

kérdés arra fókuszált, vajon a vizsgálati személyek számára tudatosult-e valaha is egy 

lehetséges fertilitásprobléma fennállása, illetve, hogy milyen mértékűnek (százalékban 



megadva) gondolják a meddőség kockázatát saját magukra vonatkoztatva. A 15. ábra mutatja 

be a meddőségi problémával kapcsolatos kockázatészlelés százalékos eloszlását.  

 

. 

Fölmerült  valaha Önben, hogy lehetnek meddõségi problémái?
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15. Ábra. meddőségi problémával kapcsolatos kockázatészlelés százalékos eloszlása.  

 

Látható, hogy a minta 25%-ban sohasem merült fel a meddőségi probléma fennállása, míg a 

minta 16%-ban határozottan felmerült. 59%-ban néhányszor vagy többször felmerült a 

gondolat, de nem állandó jelleggel foglalkoztatja a személyt. Többszempontos 

variaanciaanalízissel azt is megvizsgáltam, vajon életkori tényező nem áll-e a válaszadók 

meddőségi problémával kapcsolatos kockázatészlelése hátterében. Az ANOVA megmutatta, 

hogy az életkor szempontjából szignifikáns különbség van a kockázatészlelésben (F=15.65, 

p>0,001). Azok a személyek, akik egyértelmű nem (átlagéletkor=27.5; szóráséletkor=8.9) vagy 

igen (átlagéletkor=27.5, szóráséletkor=7.5) választ adtak arra, hogy a meddőségi probléma 

gondolata felmerült-e bennük, vagyis határozottabb meggyőződéssel rendelkeztek a 

meddőség kockázatészlelése tekintetében, szignifikánsan idősebbnek bizonyultak, mint azok, 

akiknek csak alkalomszerűen jutott eszükbe a kérdés (átlagéletkor=23.6; szóráséletkor=5.2)  

(Games-Howell post hoc: Inem-Jritkán átlagok különbsége=3.9, p>0.001; Iigen-Jritkán átlagok 

különbsége=3.8, p>0.001 ).  

A terméketlenség valószínűségének becslése során a teljes minta több, mint 80%-a 25% 

alattinak becsülte önmagára vonatkoztatva a termékenységi probléma jövőbeli előfordulását, 

miközben a minta 10%-a 50% felettinek, illetve kb. 3%-a 75% felettinek. Az elemzést 

megvizsgáltam a még gyermektelen nők körében is. Azt találtam, hogy 5% egyáltalán nem 



feltételezett jövőbeli meddőségi problémát, 55%-a 10% alattinak, 61%-a pedig 15% alattinak 

gondolta a saját meddőségi pobléma előfordulásának valószínűségét. 25% feletti esélyt a 

gyermektelen nők 20%-a adott.  

A meddőséggel kapcsolatos tudást a meddőségi probléma orvosi definíciójának 

ismeretével mértem („Milyen hosszú próbálkozás esetében beszélünk meddőségről?”).   

 

Mennyi idõ elteltével beszélünk meddõségrõl?
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16. Ábra. A meddőségi probléma definíciójának ismerete. Százalékos eloszlás.   

(Az orvosi definíció értelmében egy év próbálkozási idő szükséges, WHO, 2009).  

 

A 16. ábrán láthatjuk, hogy a minta 37%-a jelentősen túlbecsüli azt az idői intervallumot, 

amin túllépve orvosi szempontból már meddőségi problémát sejthetünk a terméketlenség 

hátterében. 30% gondolta helyesen, hogy egy év után gyanítható meddőségi probléma, míg 

31% adott olyan választ, ami a meddőség fennállásának nagy valószínűségét jósolja be két 

éves periódus után (Egy éves periódus alatt, egy termékeny korban lévő nő, rendszeres nemi 

élet mellett 95% eséllyel esik teherbe, két éves periódus alatt 99% eséllyel, abban az esetben, 

ha nincsen valamilyen meddőségi probléma a háttérben). A minta 2%-a gondolta úgy, hogy 

hat hónapos sikertelen próbálkozás után már meddőségi problémáról beszélhetünk.  

A meddőségi probléma definíciója és kockázatészlelése mellett arra is rákérdeztem, vajon 

milyen lehetséges megküzdési stratégiákkal, alternatív életcélokkal számolna az egyén, 

amennyiben meddőségi problémával szembesülne. A 17-20. ábrák mutatják be ezeknek a 

megküzdési módoknak a mintabeli százalékos eloszlását.  

 



 Alávetném magam egy meddõségi kezelésnek.
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 Elfogadnám, hogy nem lehet gyermekem.
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Az egyetemista nők 60%-a gondolja úgy, hogy meddőségi probléma esetén biztosan alávetné 

magát meddőségi kezelésnek, további 20% valószínűleg alávetné magát. Ezzel szemben 5% 

biztosan nem, és további 5% valószínű, hogy nem, míg a minta 9%-a bizonytalan.  

A minta 43%-a nem tudná elfogadni a gyermektelenséget végérvényes állapotként, és 

további 21% nem valószínű, hogy el tudná fogadni. Csak a minta 8%-a gondolja úgy, hogy 

meddőségi probléma esetén elfogadná gyermektelen helyzetét, 11% valószínűleg elfogadná, 

és 17% bizonytalan.  

Az örökbefogadással szembeni attitűdöt két kérdés segítségével vizsgáltam, egyrészt 

párkapcsolati (19. ábra), másrészt egyéni döntés (20. ábra) eredményeképpen.  

  

 Ha a párom is elfogadná, örökbe fogadnék egy gyermeket.
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 Mindenképp örökbe fogadnék egy gyermeket.
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17. Ábra. Meddőségi problémával szembeni 

jövőbeli megküzdési stratégiák-I.  

Az asszisztált reprodukció választásának 

százalékos eloszlása.  

18. Ábra. Meddőségi problémával szembeni 

jövőbeli megküzdési stratégiák-II.  

A gyermektelenség végérvényes elfogadásának 

százalékos eloszlása.  

19. Ábra. Meddőségi problémával szembeni 

jövőbeli megküzdési stratégiák-III.  

Örökbefogadás párkapcsolati döntés 

eredményeképpen.  

20. Ábra. Meddőségi problémával szembeni 

jövőbeli megküzdési stratégiák-IV.  

Örökbefogadás egyéni döntés eredményeképpen.  



 

A minta 37% gondolja úgy, hogy párkapcsolati döntés eredményeképpen az örökbefogadás 

mellett döntene biztosan, miközben ezt egyéni döntésként csak 15% hozná meg. A partner 

pozitív attitűdjével szemben is kitartana az örökbefogadás elutasítása mellett a minta 7%-a, és 

valószínű kitartana további 12%. Saját döntésből kifolyólag a minta 19%-a vetné el az 

örökbefogadás gondolatát. Az örökbefogadással szemben bizonytalan a minta 20% a partner 

igenlése mellett is, míg 27%-a bizonytalan, ha egyéni döntést kellene hoznia.  

 

4.2.8. Termékenységgel kapcsolatos információk forrása 

 

A termékenységgel, reproduktív egészséggel, szexualitással kapcsolatos információkhoz 

számos forrásból hozzájuthatunk. A vizsgált mintában a gyermekkori családból 46.5%-ban 

kaptak információkat reprodukcióval kapcsolatosan. Barátoktól 39%-ban tájékozódtak a 

vizsgálati személyek, tévéből, rádióból 31%, ismeretterjesztő könyvekből 55%. Legnagyobb 

százalékban (63.5%) az internet volt hasznos információforrás az egyetemi hallgatóknak. 

Iskolai felvilágosító programok során mindössze 25% jutott reprodukcióval kapcsolatos 

tudáshoz. Orvosi közegben pedig inkább szakorvostól, nőgyógyásztól (36.4%), mintsem 

háziorvostól (2.7%) kaptak információkat.  

A családban való reprodukcióval kapcsolatos kommunikációról külön kérdésben is 

tájékozódtam. Az eredményeket a 21. ábra mutatja be. Érdekes megfigyelni, hogy a minta 

10%-nak családjában nem beszélgettek szexről, fogamzásgátlásról, gyermekvállalásról. 

Gyakran beszéltek ilyen tárgyú témákban 27%-ban, míg 64%-ban többé-kevésbé előfordult, 

hogy beszédtéma volt a szexualitás, illetve a gyermekvállalással kapcsolatos kérdések.  

 



Előfordult, hogy családjában szexről, gyermekvállalásról beszélgettek?
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21. Ábra. Szexualitással, gyermekvállalással kapcsolatos kommunikáció százalékos eloszlása a 

gyermekkori családban.  

 

4.2.9. Alternatív életcélok 

 

Vizsgálati személyeknek hat fontos életcélt kellett rangsorolniuk abból a szempontból, hogy 

milyen időbeli megvalósulást szánnak ezeknek az életcéloknak. Az ide vonatkozó százalékos 

gyakoriságokat a Melléklet 1.6-9. ábrái mutatják be. 

A rangsorolásos vizsgálat eredményeképpen azt találtam, hogy a mintában legtöbben elsőként 

megvalósítandó életcélnak a diplomaszerzést gondolták (57%), míg legkevesebben a 

karrierépítést (2%) jelölték meg. A második megvalósításra váró életcél a legtöbb vizsgálati 

személynél a karrierépítés (25%). A legtöbben későbbi életszakaszban megvalósítandó 

életcélok közé (utolsó előtti, 5. helyre) sorolták a gyermekvállalást (25%) és a házasságot 

(24%). Időben utolsó 6. helyre pedig a legtöbben az élet kötöttségek nélküli élvezetét (42%), 

illetve a gyermekvállalást (28%) helyezték. 

Külön kiemelném a gyermekvállalás, mint életcél szubjektív értékeléseit, amelyet a 22. 

ábrán követhetünk nyomon. (A többi életcél fontosságának szubjektív értékeléseit a Melléklet 

1.10-14. ábrái  foglalják össze).  



Milyen mértékben tartja fontosnak megvalósítani az életben?

Gyermekvállalás
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22. Ábra. Alternatív életcélok szubjektív fontosságának százalékos eloszlása-I. 

Gyermekvállalás 

 

Érdekes megfigyelni, hogy a gyermekvállalást a minta 71%-a az élet egyik legfontosabb 

megvalósítandó céljának tartja, míg a karrierépítést csak 32%-a gondolta hasonlóan 

lényegesnek. A házasságot a minta több mint fele (54%) értékelte a legfontosabbnak, míg az 

élet kötöttségek nélküli élvezetét csak 20%. Saját lakás szintén nagy százalékban alapvető, a 

mintában 65% sorolta a legfontosabb megvalósítandó dolgok közé. Legkevésbé lényegesnek a 

gyermekvállalást a minta mindössze 2%-a gondolta. Házasság a minta 6%-nak volt 

legkevésbé fontos. A diplomaszerzés 0,4%-nak van csak utolsó helyen, ami érthető egyetemi 

hallgatókról lévén szó. A karrierépítést 2% gondolja legkevésbé fontosnak. Saját lakás 0,7%, 

míg az élet kötöttségek nélküli élvezete 5% számára elhanyagolható életcél. 



Hipotézisek 

 

A deskriptív elemzésekből következően a reproduktív egészséggel kapcsolatban három 

kérdésfeltevést fogalmaztam meg, amelyeket bináris logisztikus regresszió, illetve többszörös 

lineáris regressziós elemzések segítségével vizsgáltam. Ez a három kérdéscsoport a következő 

volt:  

 

4.2.10. A gyermekvállalási attitűdöt meghatározó változók 

 

Az első kérdésfeltevés arra vonatkozott, hogy melyek azok a demográfiai és pszichoszociális 

változók, amelyek a gyermektelen egyetemista nők gyermekvállalási attitűdjét alakítják. 

Kérdésfeltevéssel kapcsolatos hipotéziseim:  

 

a. Előzetes kutatási eredmények alapján (Kapitány és Spéder, 2012) feltételezem, hogy a 

magasabb szocioökonómiai státusz (magasabb iskolai végzettség és jobb anyagi helyzet) a 

gyermekvállalási kedvet csökkenti.  

b. Azt is felteszem, hogy az életkor előrehaladtával egyre nő a gyermekvállalás iránt 

elkötelezettség a magyar egyetemista nők körében. 

c. A párkapcsolat stabilitása és a gyermekvállalási kedv között szintén szoros összefüggést 

feltételezek.  

d. Az egyház gyermekvállalással kapcsolatos álláspontját figyelembe véve feltételezem, 

hogy a vallásos személyek nagyobb arányban terveznek gyermeket vállalni a jövőben. 

e. Feltételezem, hogy az egészséghez való szubjektív viszonyulás szintén befolyásolja a 

gyermekvállalási attitűdöt. Az egészséggel kapcsolatos kontroll megélése a jövővel 

kapcsolatos tervezést is befolyásolhatja, így határozottabb gyermekvállalási szándékkal járhat 

együtt. Az egészséggel kapcsolatos rizikótényezők észlelése szintén fontos eleme az 

egészségmagatartás alakulásának (Leventhal és mtsai, 1984). Éppen ezért a termékenységi 

problémával kapcsolatos kockázatészlelés növelheti a gyermekvállalási szándékot a 

személyben.   

f. Feltételezem, hogy az anyasággal kapcsolatos reprezentációk olyan előzetesen elsajátított 

tudásanyagot és érzelmi beállítódást hordoznak magukban, amelyek jelentős mértékben 

irányítani képesek a szülővé válással kapcsolatos későbbi döntéseket, viselkedéses 

megnyilvánulásokat (Vajda, 2005). Ennek fényében felteszem, hogy az anyaság női identitás 

részeként való megélése erősebb gyermekvállalási szándékot von maga után, míg az 



anyaságot terhes szerepként megélők kevésbé fogalmazzák meg életcélként a 

gyermekvállalást. 

g. A gyermekvállalási attitűdök mögött meghúzódó személyiségvonások esetleges szerepét 

mindezidáig nem vizsgálták kutatásokban. A BIG Five faktorok tartalmi meghatározásai 

alapján (John, 2008) feltételezhetjük, hogy a Barátságosság személyiségvonás (kedvesség, 

altruizmus, társas érzékenység, törődés, gondoskodó attitűd) kedvező irányban befolyásolja a 

gyermekvállalási kedvet, míg a Nyitottság személyiségvonás (tapasztalati és intellektuális 

nyitottság, sokrétűség, kreativitás, a hétköznapi rutin kerülése, kevésbé gyakori konzervatív 

beállítottság) inkább csökkenti a gyermekvállalási szándékot, mivel a személy lehetőségeinek 

korlátozását élheti meg a gyermekvállaláson keresztül. A Lelkiismeretesség vonatkozásában 

(célirányos viselkedés, nagyobb önkontroll, kedvezőbb egészségmagatartás, a normák és 

szociális szerepek betartása) a gyermekvállalási szándékot erőteljesebbnek feltételeztem. A 

Neuroticizmus és az Extraverzió esetében nincs elvárásom, mivel feltételeztem, hogy e 

személyiségfaktorok mindkét pólusa egyforma szerepet játszhat a gyermekvállalás iránti 

szándék alakulásában. A Neuroticizmus esetében akár az érzelmi stabilitás, akár az instabilitás 

erősítheti a gyermek iránti vágyat; az Extraverzió pedig egyszerre járhat együtt erős 

önérvényesítő szándékkal és jó szociabilitással, így akár egy individualista központú, akár egy 

családcentrikus életformát erősíthet az egyénben. 

h. A diszpozicionális optimizmussal kapcsolatosan feltételezem, hogy magasabb értékei 

bejósolják a gyermekvállalás valószínűségét. Kapitány és Spéder tanulmányukban (2012) 

rámutattak, hogy a demográfiailag alacsonyabb termékenységi mutatók összefüggnek a 

hosszútávú tervezés hiányával, és az instabil érzelmi és környezetei feltételekkel. Kutatások 

megerősítették, hogy az optimista személyek célorientáltabbak a viselkedéstervezés területén, 

illetve, hogy nehézségek esetén is a kedvezőbb kimenetelben bíznak (Szondy, 2006), ezért 

valószínűsíthetően a gyermekvállalás területén is érvényesülnek ezek a hatások.  

 

4.2.11. A termékenységi problémával kapcsolatos megküzdés alternatívái 

 

Második kérdéscsoport arra vonatkozott, hogy egy esetleges jövőbeli fertilitásprobléma 

esetében milyen alternatív megoldásokat választanának a vizsgálati személyek (asszisztált 

reprodukció, örökbefogadás, illetve a gyermektelen életmód végérvényes elfogadása), illetve 

milyen pszichoszociális változók befolyásolják az alternatív megküzdési módok közötti 

választást. A kérdésfeltevéssel kapcsolatos részletes hipotéziseim:  

 



a.  Feltételezem, hogy az asszisztált reprodukció elfogadását számos demográfiai változó 

moderálhatja. Mint viszonylag új humánbiológiai orvosi eljárást könnyebben elfogják a 

fiatalabb személyek, illetve a magasabb iskolai végzettségűek, akik több információval 

rendelkezhetnek az eljárással kapcsolatban.  

b. Az asszisztált reprodukció elfogadását vallási nézetekhez való viszonyulás is 

befolyásolhatja. Mivel az egyházak egy része elutasító módon viszonyul a kérdéshez, ezért 

feltételezhetően a vallásos előírást követőek kevésbé választják alternatív megoldásként. 

c. Felteszem, hogy az ART kezelés elfogadása mögött határozottabb gyermekvállalási 

szándék húzódik meg, illetve az anyasággal kapcsolatos reprezentációk közül az anyaság 

identitásként való megélése vagy az anyaság tudatos tervezése inkább fordítja a személyt 

ilyen típusú megoldások felé. Ezzel szemben, az anyaság terhes szerepként való megélése 

kevesebb esélyt kínál az ART kezelés választásának.  

d. Személyiségvonások közül a tapasztalati Nyitottság Big Five változóról feltételezem, 

hogy bejósolja az asszisztált reprodukció választását, illetve feltételezem, hogy a 

diszpozicionális optimizmus is elősegíti az ART módszer elfogadását az egyetemista nők 

körében. 

e. A szubjektív egészségügyi kockázatészlelés és a fertilitástudatosság valószínűleg szintén 

szerepet játszik az asszisztált reprodukció elfogadásában. Hatásuk azonban függhet a 

gyermekvállalási szándék erősségétől; vagyis minél inkább ragaszkodik az egyén a szülő 

szerephez, annál valószínűbben gondolkodik majd ART-ban akkor, ha problémásnak éli meg 

teherbeesését, vagy ismeri az ezzel kapcsolatos rizikófaktorokat.  

f. Azt is feltételezem, hogy a reprodukcióval kapcsolatos információ forrása meghatározó az 

asszisztált reprodukció elfogadásában. Különösen fontosnak gondolom a családi nyílt 

kommunikáció szerepét, illetve a reprodukciós szakemberek, nőgyógyászok által adott 

ismereteket. Vagyis akik ilyen forrásokból tájékozódnak inkább elfogadóbbak az alternatív 

megoldásokkal szemben. 

g. Egy jövőbeli meddőségi probléma esetében a gyermektelenség végérvényes elfogadása 

feltételezhetően azoknál a személyeknél gyakoribb, akiknél a gyermekvállalási szándék 

kevésbé hangsúlyos, illetve, akiknél más alternatív életcélok fontosabbak.  

h. Ezen felül feltételezem, hogy a gyermektelenség végérvényes elfogadása mellet voksolók 

körében az anyaságreprezentációk közül az anyaság, mint terhes szerep nagyobb 

gyakorisággal fordul elő, szemben az anyaság identitásszintű megélésénél.  

i. Személyiségvonások közül az Extraverzió negatív pólusa (kevésbé szociábilis, 

zárkózottabb típus) inkább erősítheti a gyermektelenség állapotának elfogadását, illetve az 



intellektuális Nyitottság szintén nagyobb eséllyel jósolhatja be, mivel egyéb alternatív életcélt 

is könnyebben elfogadhat az ilyen tulajdonsággal rendelkező személy. A Lelkiismeretesség 

személyiségvonás pedig a nagyobb önkontrollon keresztül kedvezhet a gyermektelenségi 

állapot elfogadásának. 

j. Feltételezhetően a vallásos, egyházi előírásokat követő személyek inkább fogadják el a 

gyermektelenség állapotát, szemben az asszisztált reprodukció választásával.  

k. Az örökbefogadás választásával kapcsolatban a gyermekvállalás iránti elkötelezettség, 

valamint az anyaságreprezentációk fontos szerepet játszhatnak. Azok, akik úgy gondolkodnak 

az anyaságról, mint ami a női identitás fontos része, inkább érezhetnek elkötelezettséget 

amellett, hogy a szülő szerep kihagyhatatlan az életükből. Ezzel szemben, az anyaság terhes 

szerepként való megélése nem kedvezhet az örökbefogadás választásának.  

l. A Barátságosság (melegszívű, gondoskodó, másokat segítő attitűd), a tapasztalati 

Nyitottság (kíváncsiság, liberális életszemlélet) és az Extraverzió (társas kapcsolatok 

fontossága) személyiségvonások szintén elősegíthetik az örökbefogadás választását. A 

Lelkiismeretesség (normakövető magatartás, alacsony kockázatvállalás) dimenzió ellenben 

csökkentheti az örökbefogadásra való hajlandóság esélyét.  

m. Azt is feltételezem, hogy az örökbefogadás mellett inkább döntenek a nagyobb 

fertilitástudatossággal rendelkező személyek, illetve azok, akiknek a termékenységgel 

kapcsolatos kockázatészlelésük magas. 

n. Végül az örökbefogadás területén azok, akik nem csak egyéni, de párkapcsolati 

szempontokat is figyelembe vesznek, érettebbek (idősebbek, iskolai végzettségük magasabb) 

és párkapcsolatuk stabilabb.  

 

4.2.12. Fertilitástudatosságot meghatározó pszichoszociális változók 

 

Harmadik kérdésfeltevésem arra vonatkozott, hogy vajon milyen pszichoszociális és 

demográfiai változók állhatnak a magasabb szintű fertilitás-tudatosság (rizikófaktorok 

ismerete, téves hiedelmek azonosítása, biológiai ismeretek) hátterében. Kérdésfeltevéssel 

kapcsolatos hipotéziseim:  

 

a. Feltételezésem szerint a nagyobb fertilitás-tudatosságot bejósolja a nagyobb 

egészségkontroll, a krónikus nőgyógyászati betegségek fennállása, illetve a nagyobb 

termékenységgel kapcsolatos kockázatészlelés. 



b. További feltételezésem, hogy a rizikós egészségmagatartás különböző formái (dohányzás, 

alkoholfogyasztás, rizikós szexuális magatartás, magas BMI) kedvezőtlen irányban 

befolyásolják a fertilitás-tudatosságot az elhárító mechanizmusok érvényesülésén keresztül.  

c. Több vizsgálatban is azt találták, hogy az (irreális) optimizmus a lehetőségek 

felértékelésén és a helyzetek pozitív kimenetelének elvárásán keresztül csökkentheti a 

kockázatészlelés valószínűségét (Szondy, 2005).  Feltételezem, hogy az optimista személyek 

kevésbé számolnak majd a reproduktív kapacitást befolyásoló egészségkárosító 

viselkedésformák hátrányaival, vagyis alacsonyabb fertilitás-tudatossággal rendelkeznek. 

d. Az anyaságreprezentációk szintén fontos szerepet játszanak: minél tudatosabb az 

anyaságra készülés, annál inkább jellemző lesz a személyre a termékenységével kapcsolatos 

tudatos viselkedés. Ezzel szemben minél inkább terhes az anyaszerep egy nő számára, annál 

kevésbé lesz tudatos ezen a téren. A gyermekvállalás, mint fontos életcél elérése szintén 

növelheti egy személy fertilitástudatosságát.  

e. A Big Five személyiségdimenziók közül a Lelkiismeretesség játszhat kitüntetett szerepet a 

fertilitástudatosság erősödésében, míg a Neuroticizmus (a rizikós egészségmagatartás nagyobb 

valószínűségén keresztül érvényesülve) esetében alacsonyabb fertilitástudatosságot 

feltételezek. 

f. Végül a termékenységgel kapcsolatos információk forrása szintén befolyásolhatja a 

tudatos egészségmagatartást.  A szakszerű orvosi ismeretek (nőgyógyász), iskolai preventív 

programok kedvezően befolyásolhatják az a fertilitástudatosság alakulását, illetve a család 

megfelelő kommunikációja a reprodukcióval, szexualitással kapcsolatosan szintén növelheti a 

személy ismereteit és célirányos viselkedését.  



 

4.3. Empirikus eredmények  

 

Az elemzések első fázisában korrelációs elemzéseket végeztem a változók közötti 

összefüggések előzetes feltérképezése céljából. A korrelációs vizsgálatok eredményeit a 

Melléklet 1.6.- 1.19. táblázatai  foglalják össze.  

A bináris logisztikus regressziós elemzés és a többszörös lineáris regressziós elemzések 

eredményeit a három kérdésfeltevés kapcsán a következő fejezetekben mutatom be. 

 

4.3.1. A gyermektelen egyetemista nők gyermekvállalási attitűdjét és alternatív 

életcéljait befolyásoló demográfiai és pszichoszociális változók 

 

A gyermekvállalási attitűd mérésére első körben a dichotóm függő változót választottam (Ön 

szeretne gyermeket vállalni? 1=nem; 2=igen), ezért bináris logisztikus regresszió elemzést 

végeztem. A regressziós egyenletbe blokkosított formában kerültek a változók, enter 

 módszerrel, a következő sorrendben: 

(1) demográfiai mutatók: életkor, végzettség, anyagi helyzet, családi állapot; 

(2) szubjektív egészség megítélése és egészségkonroll; 

(3) anyasággal kapcsolatos reprezentációk; 

(4) személyiségvonások és diszpozicionális optimizmus; 

(5) vallásosság és vallási előírások betartásának fontossága; 

(6) fertilitástudatosság; 

(7) meddőséggel kapcsolatos kockázatészlelés.  

A gyermekvállalási attitűd függő változóra vonatkozó bináris logisztikus regresszió 

elemzést csak a gyermektelen egyetemista nők körében végeztem el (N=441). Végső modell 

R
2= 

0.63. Az elemzés megmutatta, hogy a kovariánsok közül csak két pszichoszociális változó 

játszik szignifikáns szerepet a gyermekvállalási attitűd bejóslásában: az egyik egy anyasággal 

kapcsolatos reprezentáció, az anyaság, mint női identitás alskála (OR=1.58; p<0.001; 

CI=1.24-2.01), a másik a meddőségi problémával kapcsolatos személyes kockázat észlelése 

(OR=4.75; p=0.014; CI=1.36-16.56). Vagyis minél nagyobb intenzitással éli meg a személy 

az anyaságot a női identitás alapvető és természetes részeként, valamint minél komolyabban 

veszi egy esetleges meddőségi probléma kockázatát, annál nagyobb eséllyel szeretne a 

jövőben gyermeket vállalni.  



A gyermekvállalási attitűd mérésére egy másik, nem dichotóm változó is rendelkezésre 

állt. A különféle életcélok fontosságának értékelése során a gyermekvállalás fontosságára is 

rákérdeztem, amelyet ötfokú skálán kellett értékelniük a vizsgálati személyeknek 

(1=egyáltalán nem fontos, 5=egyik legfontosabb cél az életben). A változóra többszörös 

lineáris regressziós elemzést végeztem enter módszerrel, a gyermekkel már rendelkező 

személyek ezúttal is kimaradtak az elemzésből. A változók szintén blokkosítva kerültek az 

egyenletbe, a fenti sorrenddel megegyező módon. A dummy változókat nem távolítottam el a 

regressziós egyenletből. A végső modellben szignifikáns hatással rendelkező változókat a 8. 

táblázat foglalja össze.  

 

 Beta t p-érték 

Konstans  7.854 0.000 

Életkor -0.157 -3.533 0.000 

Anyaság reprezentációk: Anyaság, mint női  identitás  0.412 8.591 0.000 

Anyaság reprezentációk: Anyaság, mint terhes szerep  -0.176 -4.275 0.000 

BFI Barátságosság 0.091 2.106 0.036 

BFI Neuroticizmus 0.166 3.212 0.001 

BFI Nyitottság -0.147 -3.435 0.001 

LOT Diszpozicionális optimizmus 0.152 2.799 0.005 

Felmerült  valaha Önben, hogy lehetnek meddőségi 

problémái? 

0.129 3.156 0.002 

8. Táblázat. Többszörös lineáris regresszióelemzésben szignifikáns változók értékei.  

Függő változó: Gyermekvállalás fontossága R
2
=0.34. 

 

A táblázatból leolvasható, hogy a gyermekvállalási szándék valószínűségét pozitív irányban 

jósolja be a fent már említett anyasággal kapcsolatos reprezentáció, amely az anyaságot a női 

identitás szerves részeként értelmezi (Béta=0.41; p<0.001), illetve a meddőségi problémával 

kapcsolatos kockázatészlelés (Béta=0.12; p=0.002), amelyet a bináris logisztikus regressziós 

elemzésben szintén láthattunk. Ugyanakkor az elemzés során új összefüggések is 

megmutatkoztak.  Személyiségváltozók tekintetében a Barátságosság alskálán (Béta=0.09; 

p=0.036), és a Neuroticizmus alskálán (Béta=0.16; p = 0.001), elért magasabb pontszámok 

jósolták be nagyobb valószínűséggel a gyermekvállalási szándékot, valamint a 

diszpozicionális optimizmus esetében szintén hasonló összefüggés volt megfigyelhető 

(Béta=0.15; p=0.005). Másfelől a gyermekvállalási szándék valószínűségét csökkentette a 

magasabb életkor (Béta=-0.15; p<0.001), illetve a Nyitottság alskálán elért magasabb 



pontszám (Béta=-0.14; p=0.001), valamint az anyaság reprezentációk közül az anyaság terhes 

szerepként való megélése (Béta=-0.17; p<0.001.  

A gyermekvállalás, mint fontos egzisztenciális életcél alakulását is az befolyásolhatja, 

milyen alternatív értékválasztásokat preferálnak a személyek. Éppen ezért a többszörös 

lineáris regressziós elemzést három másik alternatív életcélra (karrierépítés, élet kötöttségek 

nélküli élvezete, házasság) is elvégeztem az adott változók mentén. Az eredményeket a 

Melléklet 1.20-1.22. táblázatai mutatják be részletesen. Az anyaságreprezentációk és a 

személyiségváltozók ezeket az alternatív életcélokat is több vonatkozásban meghatározták. 

A karrierépítés függő változó esetében (Melléklet 1.20. táblázat) megmutatkozott, hogy 

az Anyaság, mint női identitás alskálán elért pontszám csökkentette a valószínűségét annak, 

hogy a személy a karrierépítést a legfontosabb életcélok közé sorolja (Béta=-0.7; p=0.001).  

Ugyanakkor az anyaság terhes szerepként való megélése növelte a karrierépítés választásának 

valószínűségét (Béta=0.13; p=0,005), illetve az anyaság tudatos tervezése szintén nagyobb 

valószínűséggel járt együtt a karrier fontosságának hangsúlyozásában (Béta=0.14; p=0,004). 

Személyiségvonásokat tekintve, a magasabb Extraverzió (Béta=0.13; p=0,008), Nyitottság 

(Béta=0.11; p=0.017) és Lelkiismeretesség (Béta=0.13; p=0.005) szignifikánsan nagyobb 

valószínűséggel jósolta be a karrierépítés fontosságát .  

A házasság függő változó esetében (Melléklet 1.21. táblázat), nagyobb valószínűséggel 

tartotta a vizsgálati személy számon a házasságot a fontos életcélok között, amennyiben 

magasabb volt az iskolai végzettsége (Béta=0.09; p=0.044), illetve ha egyházi előírás 

befolyásolta a gyermekvállalással kapcsolatos nézeteit (Béta=0.09; p=0.034). Az anyaság 

reprezentációk közül az Anyaság, mint női identitás alskálán (Béta=020; p<0.001), és a 

Tudatos készülés az anyaságra alskálán (Béta=0.13; p=0.003) elért magasabb pontszámok 

szintén nagyobb valószínűséggel jósolták be a házasság fontosságának megítélését. 

Csökkentették viszont a valószínűségét az anyaság terhes szerepként való értelmezése (Béta=-

0.10; p=0.017) és a magasabb életkor (Béta=-0.25; p<0,001). Személyiségvonások 

tekintetében a Barátságosság alskálán (Béta=0.11; p=0.018), valamint a Neuroticizmus 

alskálán (Béta=0.14; p=0,012) elért magasabb pontszám növelte a házasság fontos életcélként 

való definiálását, ezen felül a diszpozicionális optimizmus magasabb értékei is hasonló 

hatással bírtak (Béta=0.14; p=0.014).  

Az élet kötöttségek nélküli élvezetének fontosságát valószínűsítette az anyaság terhes 

szerepként való megélése (Béta=0.17, p<0.001), illetve az anyaság, mint kötelező szerep 

alskálán elért magasabb pontszám (Béta=0.12, p=0.020). Személyiségvonások közül az 

Extraverzió (Béta=0.13, p=0.012) magasabb értéke valószínűsítette, hogy az élet kiélvezése 



alapvetően fontos életcél legyen a vizsgálati személy számára. Ezzel szemben a 

Lelkiismeretesség alskálán elért magasabb érték kevésbé jósolta be (Béta=-0.13, p=0.010), 

illetve az anyaság női identitásként való erőteljesebb megélése (Béta=-0.20, p<0.001)  szintén 

csökkentette annak valószínűségét, hogy az élet kiélvezését fontos életcélként definiálják. 

Végül a párkapcsolati stabilitás mellett a vizsgálati személyek kevésbé tartották fontosnak az 

élet kötetlen kiélvezését (Béta=-0.09, p=0.03). 

 

4.3.2. Jövőbeli fertilitásproblémával való megküzdést meghatározó pszichoszociális 

tényezők 

 

Fontos kérdésfeltevés, hogy vajon egy esetleges jövőbeli fertilitásprobléma esetében milyen 

alternatív megoldásokat választanának a vizsgálati személyek, illetve, hogy ezeket az eltérő 

megküzdési módokat milyen pszichoszociális változók határozzák meg. Elemzéseim során 

három alternatív megküzdési módot (asszisztált reprodukció, örökbefogadás, illetve a 

gyermektelen életmód elfogadása) vizsgáltam függő változóként többszörös lineáris 

regressziós egyenletekben. A változók blokkosítva kerültek az elemzésbe, enter módszerrel.  

(1) demográfiai változók: életkor, iskolai végzettség, szubjektív anyagi helyzet, 

párkapcsolati stabilitás, vallásosság, 

(2) egészséggel kapcsolatos változók: szubjektív egészség, egészségkontroll, tartós 

nőgyógyászati betegség megléte, családban előforduló nőgyógyászati daganatok,  

(3) fertilitástudatosság és meddőséggel kapcsolatos kockázatészlelés, 

(4) személyiségváltozók és diszpozicionális optimizmus, 

(5) anyasággal kapcsolatos reprezentációk, 

(6) gyermekvállalással kapcsolatos attitűd és alternatív életcélok fontossága, 

(7) reprodukcióval kapcsolatos információk forrása. 

A végső modell szignifikáns változóit a 9-12. táblázatok foglalják össze.  



 

 Beta t-érték p-érték 

Konstans  -0.389 0.698 

Anyaság reprezentációk: Tudatos készülés az anyaságra  0.200 3.974 0.000 

Anyaság reprezentációk: Anyaság, mint női identitás alskála 0.145 2.464 0.014 

Anyaság reprezentációk: Anyaság, mint kötelező szerep alskála  -0.111 -2.158 0.032 

Felmerült  valaha Önben, hogy lehetnek meddőségi problémái? 0.131 2.817 0.005 

Alternatív életcélok: Gyermekvállalás fontossága 0.311 5.363 0.000 

Befolyásolja-e a szexuális élettel, gyermek-tervezéssel 

kapcsolatos magatartását egyházi előírás? 

-0.104 -2.264 0.024 

9. Táblázat. Az asszisztált reprodukció választásának esélyét meghatározó pszichoszociális változók.  

Nagelkerke R
2
=0.29.  

 

Az asszisztált reprodukció jövőbeli választásának nagyobb valószínűségét az 

anyaságreprezentációk közül az anyaság női identitásként való megélése (Béta=0.145; 

p=0.014), valamint a tudatos felkészülés az anyaságra (Béta=0.2; p<0.001) jósolta be nagyobb 

valószínűséggel. Hasonlóképpen volt igaz a meddőséggel kapcsolatos kockázatészlelés 

(Béta=0.13; p=0.005), valamint a gyermekvállalás, mint fontos életcél (Béta=0.31; p<0.001) 

változókra is. Két változó esetében fordított irányú összefüggést találtam: az egyház 

gyermekvállalással kapcsolatos előírásait inkább elfogadók kisebb valószínűséggel 

gondolkodnának asszisztált reprodukcióban meddőségi probléma esetén (Béta=-0.10; 

p=0.024), illetve azok a nők, akik az anyaságot kötelező szerepként élik meg szintén 

elutasítóbban gondolkodnak a kérdésről (Béta=-0.11; p=0.032). 

 

 Beta t p-érték 

Konstans  1.330 0.184 

Befolyásolja-e a szexuális élettel, gyermektervezéssel 

kapcsolatos magatartását egyházi előírás? 

0.094 2.010 0.045 

Anyaság reprezentációk: Anyaság, mint terhes szerep   0.163 3.335 0.001 

Alternatív életcélok: Gyermekvállalás -0.369 -6.218 0.000 

Alternatív életcélok: Karrierépítés 0.126 2.463 0.014 

BFI Extraverzió -0.109 -2.083 0.038 

BFI Lelkiismeretesség 0.102 1.980 0.048 

10. Táblázat. A gyermektelenség végérvényes elfogadásának esélyét meghatározó pszichoszociális 

változók. Nagelkerke R
2
=0.26. 

 

Meddőségi probléma esetén nagyobb valószínűséggel elfogadnák végérvényes 

gyermektelenségüket az egyházi előírást figyelembe vevő személyek (Béta=0.09; p=0.045), 

azok, akik az anyaságot terhes szerepként élik meg (Béta=0.163; p=0.001), a 



Lelkiismeretesség alskálán magasabb pontszámot elérő személyek (Béta=0.10; p=0.048) 

illetve azok, akik a karrierépítést nagyon fontos életcélként definiálták (Béta=0.126; p=0.014). 

Ezzel szemben kevésbé valószínű, hogy elfogadnák azok, akiknek egyik legfontosabb 

életcéljuk a gyermekvállalás (Béta=-0.36; p<0.001), illetve azok, akik magasabb pontszámot 

értek el a BFI Extraverzió alskálán (Béta=-0.12; p=0.022).  

Az örökbefogadás függő változót két szempont alapján vizsgáltam. Egyrészt 

kizárólagosan saját döntésként (Mindenképpen örökbefogadnék egy gyermeket), másrészt 

párkapcsolati döntésként (Ha a párom is elfogadná, örökbe fogadnék egy gyermeket).  

 

 Beta t p-érték 

Konstans  -1.161 .246 

Fertilitástudatosság: Rizikó ismeretek .156 3.043 .002 

Információk forrása: Háziorvos .127 2.718 .007 

Alternatív életcélok: Gyermekvállalás .156 2.462 .014 

BFI  Lelkiismeretesség -.121 -2.222 .027 

BFI Barátságosság .203 3.854 .000 

11. Táblázat. Az örökbefogadás melletti egyéni döntés esélyét meghatározó pszichoszociális változók. 

Nagelkerke R
2
=0.17 

 

Az örökbefogadás individuális választását nagyobb valószínűséggel jósolta be a fertilitással 

kapcsolatos rizikófaktorok ismerete (Béta=0.156; p=0.002), ha a reproduktív ismeretek 

forrása a háziorvos (Béta=0.12; p=0.007), a Barátságosság (Béta=0.20; p<0.001), valamint, 

ha a legfontosabb alternatív életcélok egyike a gyermekvállalás (Béta=0.15; p=0.014). A BFI 

Lelkiismeretesség alskáláján elért magasabb pontszám viszont kisebb valószínűséggel vonta 

maga után az örökbefogadás melletti individuális döntést (Béta=-0.12; p=0.027).  

 

 Beta t p-érték 

Konstans  -0.125 0.900 

Iskolai végzettség 0.107  2.150 0.032 

Fertilitástudatosság: Rizikó ismeretek 0.124 2.150 0.013 

Fertilitástudatosság: Mítoszok ismerete -0.111 -2.339 0.020 

Információk forrása: Nőgyógyász 0.149 3.091 0.002 

Alternatív életcélok: Gyermekvállalás 0.128 2.096 0.037 

BFI Barátságosság 0.250 5.040 0.000 

12. Táblázat. Az örökbefogadás melletti párkapcsolati döntés esélyét meghatározó pszichoszociális 

változók. Nagelkerke R
2
=0.22 

 



Az örökbefogadás párkapcsolati döntésként való elfogadását egy esetleges meddőségi 

probléma esetén nagyobb valószínűséggel jósolta be a magasabb iskolai végzettség 

(Béta=0.10, p=0.03), a fertilitással kapcsolatos rizikófaktorok ismerete (Béta=0.22, p<0.001), 

a gyermekvállalás, mint fontos alternatív életcél (Béta=0.128, p=0.037), a Barátságosság 

személyiségváltozó (Béta=0.25, p<0.001), valamint, ha a személy reprodukcióval kapcsolatos 

fontos információkat nőgyógyászától kap (Béta=0.15, p>0.002). A fertilitással kapcsolatos 

téves hiedelmek alapos ismerete viszont kevésbé valószínűen jósolta be az örökbefogadást 

(Béta=-0.11, p=0.020).  

 

4.3.3. Fertilitástudatosságot meghatározó pszichoszociális változók 

 

Harmadik kérdésfeltevésem arra vonatkozott, hogy milyen pszichoszociális és demográfiai 

változók állhatnak a magasabb szintű fertilitás-tudatosság hátterében. A fertilitás-tudatosság 

mutatója a rizikófaktorok ismeretét, a fertilitással kapcsolatos téves hiedelmek azonosítását és 

a reprodukcióval kapcsolatos biológiai tudást foglalta magába. A többszörös lineáris 

regressziós egyenletbe a változók blokkosítva kerültek, enter módszerrel. Az elemzést csak a 

gyermekkel még nem rendelkező nők esetében végeztem el (N=441). 

 

(1) életkor, iskolai végzettség, vallásosság;   

(2) rizikós egészségmagatartás változói (dohányzás, BMI, alkoholfogyasztás mennyisége, 

szexuális partnerek száma az utolsó évben, előzetes terhességek száma), szubjektív egészségi 

állapot és egészségkontroll, meddőséggel kapcsolatos észlelt veszélyeztetettség; 

(3) anyaságreprezentációk; 

(4) BFI és LOT-R; 

(5) gyermekvállalás fontossága az életcélok között;  

(6) fertilitással kapcsolatos információk forrása (család, iskola, internet, nőgyógyász). 

A kapott szignifikáns eredményeket a 13. táblázat mutatja be. 



 

 Beta t-érték p-érték 

Konstans  9.44 0.000 

Életkor -0.11 -2.08 0.038 

Fölmerült valaha Önben, hogy lehetnek meddőségi 

problémái?  

0.11 2.41 0.016 

Anyaságreprezentációk: Tudatos készülés az anyaságra 0.14 2.80 0.005 

Anyaságreprezentációk: Anyaság, mint kötelező szerep -0.11 -2.06 0.040 

13.Táblázat. A fertilitástudatosságot meghatározó pszichoszociális változók.  Nagelkerke R2=.072. 

 

A táblázatról leolvasható, hogy a fertilitás-tudatosságot (rizikótényezők ismerete, biológiai 

működéssel kapcsolatos tudás, valamint a reprodukcióval kapcsolatos téves hiedelmek 

felismerése) szignifikánsan bejósolta az alacsonyabb életkor (Béta=-0.11, p=0.038) és a 

meddőségi problémával kapcsolatos nagyobb kockázatészlelés (Béta= 0.11, p=0.016). Az 

anyasággal kapcsolatos reprezentációk közül a tudatos készülés az anyaságra nagyobb 

fertilitástudatosságot jósolt be (Béta=0.14, p=0.005), míg az anyaság kötelező szerepként való 

megélése csökkentette a fertilitás-tudatosság valószínűségét (Béta=-0.11, p=0.040). A többi 

vizsgált változóval kapcsolatban nem találtam szignifikáns összefüggést a fertilitás-

tudatosságra vonatkozóan.  

 

4.4. Diszkusszió 

 

“A nők reprodukciós egészségéért” elnevezésű keresztmetszeti, online-kérdőíves kutatás 

(Pápay és Rigó, 2010) 651 egyetemista nő részvételével zajlott abból a célból, hogy 

feltérképezze fiatal, termékeny életkorban lévő nők reproduktív egészséggel kapcsolatos 

jellegzetességeit. A demográfiai jellemzők alapján a minta városi, érettségivel vagy 

diplomával rendelkező személyekből állt, jelentős hányaduk párkapcsolatban él, viszont 

házasságban csak a minta 15%-a. Gyermeke a minta túlnyomó többségének a vizsgálat 

időpontjában nem volt (83%), ami részben élethelyzetükből is adódhatott: valamennyien aktív 

státuszú egyetemi hallgatók voltak a vizsgálat időpontjában. A minta demográfiai 

jellegzetességeinek köszönhetően a reprodukciós egészség ismérveit egy olyan célcsoporton 

tárhattuk fel, amelyik maga is érdekelt a fertilitástudatosság kialakításában, hiszen 

többségében gyermekvállalás előtt álló személyek az érintettek. Másfelől a minta ahhoz is jó 

alapot szolgáltatott, hogy kialakítsunk egy  elsődleges benyomást arról, milyen szintű 



fertilitástudatossággal rendelkeznek Magyarországon a jó szocioökonómiai státuszú fiatal 

nők.  

 

4.4.1. Reprodukciós egészség mintabeli státusza 

 

Az egészség-betegség kognitív reprezentációival kapcsolatos elméletek (Csabai és Molnár, 

2009) hangsúlyozzák, hogy a korábbi betegségekből származó tapasztalatok meghatározzák a 

személy későbbi egészségmagatartással kapcsolatos attitűdjét és a problémákkal való 

megküzdési módokat. A mintában szereplő személyek túlnyomó többségének nem volt tartós 

szomatikus betegsége, ugyanakkor krónikus nőgyógyászai problémáról viszonylag sokan 

számoltak be (22%), ezen felül a vizsgált személyek közel egyharmada számolt be a 

családban korábban előforduló nőgyógyászati daganatról. Mindezek alapján a reprodukciós 

egészség mintabeli státusza nem a legkedvezőbb prediszpozíciókat mutatta.  

A reprodukciós egészség státuszát ugyanakkor nem csak az előzetes betegségek, hanem 

az egészségmagatartás aktuális formái is jelentős mértékben befolyásolhatják, ezért a 

reprodukcióval kapcsolatos rizikómagatartás előfordulását is feltérképeztem. Megállapítható, 

hogy az egyetemista nők reprodukcióval kapcsolatos egészségmagatartása összességében nem 

mutatott megfelelően adaptív viselkedésprofilt, vizsgálatomban számos vonatkozásban jelen 

volt a termékenységet veszélyeztető egészségmagatartás a fiatalok körében. Ez elsősorban a 

dohányzásban, alkoholfogyasztásban és a mozgásszegény életmódban nyilvánult meg.  

A mintában szereplő nők több, mint egyharmada dohányzik. Nemzetközi kutatások 

megállapították ((The Practice Committee of the American Society for Reproductive 

Medicine, 2004), hogy a dohányzás a meddőségi problémák kialakulásának több, mint 13%-

ban szerepet játszik.  

Az alkoholfogyasztás szempontjából a minta kedvezőbb képet mutatott: napi szinten 

senki nem fogyaszt alkoholt, ugyanakkor alkalomszerűen a vizsgálati személyek több, mint 

kétharmada. A mérsékelt alkoholfogyasztással kapcsolatban az előzetes kutatások 

mindezidáig ambivalens eredményeket hoztak. Windham és munkatársai (1992) a mérsékelt 

alkoholfogyasztás mellett a termékenységi esélyek csökkenését és a spontán vetélés 

kockázatának növekedését találták, míg más kutatások nem erősítették meg ezeket az 

eredményeket (Olsen és mtsai, 1997; Eggert és mtsai, 2004). Fontos még kiemelni, hogy a 

dohányzás és az alkoholfogyasztás szignifikánsan együttjártak, vagyis az érintett vizsgálati 

személyek esetében fokozott rizikófaktorral kell számolni.  



Az elhízás a reprodukciós zavarok egyik legnagyobb rizikófaktora (Verhaak és Burns, 

2006). A vizsgált minta 69%-a normál testsúlyú, a rizikókategóriába (BMI>25.5) tartozó 

személyek a minta 15%-át adták ki. Az előzetes kutatások megerősítették, hogy a testsúly 5-

10%-os csökkentése jelentősen javíthatja a termékenységi mutatókat (Verhaak és Burns, 

2006). Ezzel szemben a BMI és a testmozgás összefüggéseinek elemzésekor azt találtam, 

hogy a túlsúlyosak csoportja szignifikánsan kevesebb rendszeres testmozgást végez a normál 

csoporthoz képest. Vizsgálatomban egyébként is igen kedvezőtlen volt a rendszeres 

testmozgás aránya, a résztvevők 43%-a egyáltalán nem sportol heti rendszerességgel, míg a 

minta 21%-a csak hetente egy alkalommal. Mindössze a minta egyharmada végez rendszeres 

testmozgást.  

A rizikós szexuális magatartás a promiszkuitás és a biztonságos védekezés hiányán 

keresztül növelheti a szexuális úton terjedő betegségek és nem kívánt terhességek kockázatát, 

ezáltal rontja a reprodukciós egészséget, valamint indirekt módon a meddőség kockázatát is 

növeli. Mintám nem mutatott jelentős rizikócsoportot ezen a területen. 80%-nak 1-2 szexuális 

partnere volt az elmúlt egy évben, s csak 2%-nak volt 5-nél több partnere.  

Az abortuszok előfordulási gyakoriságára a kérdőív nem kérdezett rá, ugyanakkor a 

terhességek számára és a született gyermekek előfordulási gyakoriságára vonatkoztatva 

rendelkezésre álltak adatok. A minta közel 10%-a esetében a terhességek száma meghaladta a 

született gyermekek számát. Bár ez nem csak a művi abortuszokra, hanem a vetélések 

előfordulására is vonatkozhatott, a reprodukciós egészség szempontjából a terhességek 

elvesztésének mindkét formája rizikótényező, mivel a későbbi termékenységi problémák 

előfordulási gyakoriságát növelhetik. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a vetélési 

múlt növeli az esélyét a következő terhesség ismételt elvetélésének és a sikertelen kihordás 

valószínűsége növekedik az abortuszok számának emelkedésével (Lux, 2008).  

 

4.4.2. Fertilitástudatosság és reprodukciós egészségmagatartás 

 

Arra is kíváncsi voltam, vajon mennyire tudatosak e viselkedésformák mögötti döntések, 

vagyis tisztában vannak-e a személyek a termékenységi problémákkal kapcsolatos 

legfontosabb ismeretekkel. Fertilitástudatosságon a reprodukcióval kapcsolatos biológiai 

folyamatok és életmódbeli rizikófaktorok ismeretét, valamint a termékenységgel kapcsolatos 

téves hiedelmek detektálását értettem. Az eredmények azt mutatták, hogy a minta jelentős 

része ismeri a reprodukciót érintő rizikófaktorokat (dohányzás, alkoholfogyasztás, elhízás, 

rizikós szexuális magatartás és intenzív pszichoszociális distressz átélése). Ez az eredmény 



más európai vizsgálatok eredményeit erősiti meg (Bunting és Boivin, 2008). Ugyanakkor 

érdemes megjegyezni, hogy miközben a fiatal egyetemista nők nagy százaléka tisztában volt a 

reprodukciós rizikófaktorokkal, jelentős hányada mégis élt a rizikós egészségmagatartás 

különböző formáival. Ezek az ellentmondások nem újkeletűek, számos vizsgálatban 

megerősítették, hogy miközben a rizikótényezők ismerete egyre inkább elterjedt, az emberek 

sokszor mégsem vonatkoztatják magukra az így szerzett információkat (Csabai és Molnár, 

2009). Feltételezhetően ezek az eredmények elhárító mechanizmusok eredményeképp jönnek 

létre, melyek során a személy a saját személyes veszélyeztetettségét alábecsüli, illetve az 

ezzel kapcsolatos információkat kerüli, kevésbé gondolja azokat rá nézve mérvadónak. Ezt 

igazolja, hogy a rizikós egészségmagatartást gyakorló személyeknél alacsonyabb 

fertilitástudatosság volt megfigyelhető.  

A személyes veszélyeztetettség észlelése azonban nem csak elhárításokat és attribúciós 

torzításokat, hanem fokozott odafigyelést is eredményezhet. Az is lehetséges, hogy a 

meddőséggel, termékenységi problémával kapcsolatos nagyobb kockázatészlelés növeli fogja 

a fertilitástudatosságot, hiszen a specifikus éninvolváció jobban az adott problémára 

fókuszálja a személy figyelmét, aki ezáltal feltételezhetően több ismeretre tesz szert  az adott 

területen. Vizsgálatomban azt találtam, hogy a termékenység veszélyeztetettségének megélése 

nagyobb fertilitástudatosságot valószínűsít.  

Másik fontos következtetés, hogy az egészségmagatartás fertilitásjavító hatásával 

kapcsolatban a vizsgálati személyek ismeretei torzítanak. Ez a pontatlanság azonban nem az 

egészségmagatartás hatékonyságának alulértékelésében nyilvánul meg, hanem éppen 

ellenkezőleg, az egyetemista nők hajlamosak túlértékelni az egészségmagatartás 

termékenységjavító szerepét. Az eredmények szintén összhangban vannak előzetes kutatási 

eredményekkel (Bunting és Boivin, 2008). Az egészségkárosító viselkedésformák elhagyása 

(pl. dohányzás, vagy alkoholfogyasztás mellőzése, helyes táplálkozás) ugyanis várhatóan nem 

rontja tovább a reprodukciós esélyeket, de ez nem jelenti azt, hogy javítaná azokat. Érdemes 

azt is megfigyelni, hogy az  egészségmagatartás fertilitásban betöltött szerepét inkább azok a 

vizsgálati személyek nem értékelik túl, akikre jobban jellemző a rizikós egészségmagatartás. 

Ráadásul a magasabb egészségkontrollal rendelkező személyek hajlamosak az 

egészségmagatartás termékenységjavító szerepét túlbecsülni. Ebben a vonatkozásban el kell 

gondolkodni azon a kérdésen, hogy vajon az egészségmagatartással kapcsolatos pozitív 

elvárások nem szolgálják-e mégis a személy adaptív működését azáltal, hogy motiválttá teszik 

saját egészségének fenntartásában. Hasonlóan azokhoz a pozitív illúziókhoz, melyeket az 

egészséges személyek önmaguk vonatkozásában feltételeznek, s amelyeknek köszönhetően 



fenn tudják tartani pozitív énképüket, a helyzet feletti kontroll-érzésüket, s ezáltal mentálisan 

is egészségesebbek tudnak maradni (Taylor és Brown, 2003). A pozitív illúziók szerepére a 

termékenységgel küzdő személyeknek is bizonyos mértékig szükségük lehet. A fertilitás 

javításával kapcsolatos pozitív illúzióik segíthetik őket abban, hogy a helyzet feletti 

személyes kontroll érzetét visszanyerjék. Másik vizsgálatomban azt az eredményt kaptam, 

hogy a kezeléssel kapcsolatos pozitív attitűd (meddőség jelentésének keresése, reményteljes 

várakozás, diszpozicionális optimizmus) növelheti a kezelés sikerességének valószínűségét. 

A pozitív illúzióknak ugyanakkor nem csak kedvező szerepük lehet. Több vizsgálatban is 

azt találták, hogy az (irreális) optimizmus a saját lehetőségek felértékelésén és a helyzetek 

pozitív kimenetelének túlzó elvárásán keresztül csökkentheti is a kockázatészlelés 

valószínűségét (Szondy, 2005). Azok az egyének, akik alulértékelik az egészségi problémákra 

vonatkozó esélyüket, kevésbé motiváltak egészségvédő magatartásokra. Ilyen eredmények a 

meddőséggel kapcsolatban is megmutatkoztak (Lampi, 2006): az optimista személyek a 

meddőség felmerülő kockázatának esélyét magukra nézve alacsonyabbnak tartják másokhoz 

képest. Vizsgálatomban a diszpozicionális optimizmus fordított együttjárást mutatott a 

termékenységi problémával kapcsolatos veszélyeztetettség észlelésével, vagyis az optimista 

személyeknek alacsonyabb volt a kockázatészlelésük, és inkább a pozitív kimenetelben 

bizakodtak. A „velem ez nem történhet meg” attribúciós hiba abban is megnyilvánult, hogy a 

gyermektelen nők 61%-a 15% alattinak gondolta a saját meddőségi probléma előfordulásának 

valószínűségét, milözben a meddőség magyarországi előfordulását a minta több, mint fele 

15% felettinek gondolta.  

Az életmódbeli tényezők fertilitásjavító szerepét is sok megközelítésben evidenciaként 

kezelik (Domar, 2002). Az egészségmagatartással kapcsolatos túlzott elvárások nem 

mindenkinél jótékony hatásúak, mivel fokozhatják is a személyek által megtapasztalt 

kudarcélményt a meddőségi élethelyzettel való megküzdés során. Éppen ezért fontos eltalálni 

a helyes egyensúlyt az egészségmagatartással kapcsolatos pontos valóságészlelés és a pozitív 

illúziók alkalmazása között. A segítő szakemberek feladata személyre szabottan erősíteni 

vagy gyengíteni egyik-vagy másik oldalt az adott szituáció kontextusában. 

Vizsgálatomban az is megerősítést nyert, hogy azok a személyek, akik tudatosan 

készülnek az anyaságra, nagyobb fertilitástudatossággal rendelkeznek. Ezzel szemben az 

anyaságot kötelező szerepként megélők kevésbé vannak tisztában a reprodukciós egészséggel 

kapcsolatos ismeretekkel. Ez utóbb eredmény hátterében az állhat, hogy az anyaság kötelező 

szerepként való megélése sokszor külső elvárások mentén szabályozott (Kikendall, 1994), 



míg a fertilitástudatosság belső elköteleződést feltételez. Érdemes volna megvizsgálni a külső-

belső kontrollhely elvárás szerepét a kérdéskörben (Rotter, 1990).  

A termékenységgel, reproduktív egészséggel, szexualitással kapcsolatos viselkedést az is 

befolyásolhatja, hogy az ezzel kapcsolatos információkhoz milyen forrásból jutunk hozzá. Az 

emberek a számukra érdekes vagy fontos tudományos és laikus ismereteiket különböző 

információforrásból szerzik (Collins és Evans, 2007), s a forrás milyensége egyértelműen 

meghatározza a szerzett tudás komplexitását, a tárggyal kapcsolatos kialakult attitűdök 

irányultságát. Éppen ezért vizsgálatomban rákérdeztem arra, honnan szerzik a személyek 

reprodukcióval kapcsolatos ismereteiket. Sajnálatos eredmény, hogy a gyermekkori családból 

csak a minta 46%-a kapott információkat. A család kommunikációs stílusa, nyílt, tabumentes 

hozzáállása pontosíthatja a személy ismereteit, meghatározhatja érzelmi válaszait a témával 

kapcsolatosan. Nyilvánvaló, hogy a családi kommunikáció segítené leginkább, hogy a 

személy szorongások és félelmek nélkül tudjon szexualitásáról, nemiségéről gondolkodni. 

Amennyiben ez hiányzik, a téma tabukból, tiltásokból, információtöredékekből képződik le. 

Döntéseit is az ilyen jellegű hiedelemrendszerek, reprezentációk befolyásolják majd, amik az 

irracionális gondolkodás fennmaradását támogatják.   

A különféle médiumok, tévé, rádió és az internet szerepére is rákérdeztem. 

Vizsgálatomban azt találtam, hogy a tévé és a rádió kevésbé nyújt hasznos segítséget az 

internettel szemben, amely kimagaslóan a legalapvetőbb információforrás a fiatalok életében 

(63%). Az internet információközlési kapacitása és gyorsasága nem vitatható, ráadásul 

anonimitást is biztosít az egyén számára, így személyes kontaktus felvétele nélkül lehet intim 

témákkal kapcsolatban is tájékozódni. Ugyanakkor az információ minőségének sokrétűsége 

megnehezíti a korrekt, valóságalapú információgyűjtést, hiszen az egyén személyes 

képességére van bízva az információk közötti szelekció.  

Az orvosi közegből szerzett információ is fontos lehet az egyén számára, hiszen a 

reprodukcióval kapcsolatos pontos biológiai ismereteket leginkább professzionális forrásból 

lehetne megszerezni. A vizsgálati személyek mindössze 3%-a tájékozódott háziorvosától, 

hasznos információkat inkább nőgyógyásztól kapott. Az orvos-páciens kommunikáció 

magyarországi nehézségeire is felhívja a figyelmet ez a vizsgálati eredmény.  

A fertilitástudatosság növelése szempontjából egyik információs csatorna sem bizonyult 

irányadónak. Lehetséges, hogy ennek okát abban kell keresnünk, hogy ezek az 

információforrások nem elég hatékonyan kommunikálják a termékenységgel kapcsolatos 

alapvető ismereteket. A jövő feladata lesz a reprodukciós egészség területén széleskörű 

pszichoedukatív, preventív programokat kidolgozni. 



 

4.4.3. Gyermekvállalási attitűdök 

 

A megváltozott társadalmi normák következtében a fiatal felnőtteket érintő egyik 

legproblematikusabb kérdés a gyermekvállalás. Elmondható, hogy a gyermekvállalással 

kapcsolatban szociokulturális válságot élünk meg, aminek számos interperszonális és 

intrapszichés következménye van. A Magyarországon megfigyelhető rendkívül kedvezőtlen 

népesedési helyzet nem azzal van összefüggésben, hogy a fiatal felnőtt nők nem szeretnének 

gyermeket. Kapitány és Spéder (2012) azt találták, hogy a magyar nők tervezik a 

gyermekvállalást, átlagosan 2-3 gyermeket szeretnének a jövőben. A szociológiai és 

pszichológiai kutatások inkább a nehéz gazdasági életkörülménnyel, az instabil párkapcsolati 

működéssel és a rossz lelki állapottal magyarázzák az alacsony termékenységi mutatókat. 

Másik fontos tényező, hogy a gyermekvállalás időben elhúzódik. Tény, hogy az első gyermek 

születése a harmincas évek elejére kezd kitolódni, s mindez a nők biológiai korlátai miatt igen 

problematikussá teszi a gyermekvállalás folyamatát. A termékenységi problémák 

megsokszorozódhatnak, a teherbeesési időszak az átlagoshoz képest jelentősen 

megnövekedhet (Burns és Covington, 2006).  

Eredményeim részben megerősítették, részben cáfolták az előzetes tapasztalatokat. 

Előzetes kutatásokkal összhangban a minta jelentős része (82%) szeretne gyermeket vállalni a 

jövőben. Ugyanakkor a fenti problémafeltevések alapján azt is vártam, hogy a fiatalabb 

személyek kevésbé lesznek elkötelezettek a gyermekvállalás mellett. Meglepő eredmény volt 

ezzel szemben, hogy az életévek számának növekedése a gyermekvállalási szándék 

csökkenését jósolta be. A két változó közötti fordított szignifikáns együttjárás akkor is 

igaznak bizonyult, amikor csak a gyermektelen vizsgálati személyekre vonatkoztatva néztem 

az összefüggést. Vagyis a fiatalabb egyetemisták szemében a gyermekvállalás fontosabb 

életcélnak tűnik az idősebbekhez képest. Ugyanakkor nem szabad szem elől téveszteni, hogy 

a gyermekvállalási attitűd nem azonos a tényleges gyermekvállalással. Elképzelhető, hogy a 

fiatalabb személyek életében még kevésbé ütköznek azok az értékek (pl. szakmai karrier, 

párkapcsolat minősége), amelyek később ambivalenssé teszik a tényleges döntést.  

Rákérdeztem arra is, hogy a nők milyen életkori sávban gondolkodnak az optimális 

gyermekvállalás időszakáról. Az eredmények megerősítették azt az elképzelést, hogy a 

gyermekvállalás kezdete későbbi életszakaszra került át. Vizsgálati alanyaim az első gyermek 

születését saját maguk számára két évvel később tartják optimálisnak (25 éves kortól 33 éves 

korig) a többi nőhöz viszonyítva (23 éves kortól 35 éves korig). Az elemzésekből az is 



kiderült, hogy amellett, hogy a gyermekvállalás elkezdésének optimumát későbbre datálják, 

szűkebb ideális intervallumot is feltételeznek maguknak. Az eredményben megmutatkozik az 

a kettősség, hogy miközben a gyermekvállalás ideális kezdetét a nők későbbi időpontra 

datálják, tisztában vannak azzal, hogy 35 év felett a gyermekvállalás nehezített lehet. Ez 

szolgálhat magyarázatul arra, hogy miért próbálnak kompromisszumos egyensúlyt tartani, 

behatárolva a gyermekvállalás tervezett kezdetét egy szűkebb, még elfogadható életkori 

sávba. 

A gyermekvállalással kapcsolatos attitűdöket az egyéb megvalósítandó életcélok 

(diploma, karrier, házasság, saját lakás, élet kötöttségek nélküli élvezete, gyermekvállalás) 

kontextusában is vizsgáltam. Az időbeli megvalósítás sorrendje alapján a gyermekvállalás a 

legtöbb vizsgálati személy számára utolsó vagy majdnem utolsó helyen szerepelt. 

Ugyanakkor, ugyanezen életcélok fontosságának megítélése során, a gyermekvállalást a minta 

70%-a a legfontosabb életcéljának tekintette, s csak 2% gondolta úgy, hogy egyáltalán nem 

fontos a számára. Vagyis paradox módon, míg a vizsgálati személyek többsége legalapvetőbb 

életcélként definiálta, időben a legtöbben mégis minden egyéb életcél létrejötte után, legutolsó 

helyen valósítanák meg. Az összefüggés rámutat a nők identitással és szerepviselkedéssel 

kapcsolatos belső ellentmondásaira. Számos előzetes vizsgálat megerősítette, hogy miközben 

vágynak a gyermekáldásra szakmai karrierjüket és egzisztenciájukat féltik (Pál, 1988, Husz, 

2006). Ez különösen igaz a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezőkre, mivel a tanulással 

töltött idő hosszabbá válása a családalapítás időszakát is drasztikusan kitolhatja az időben. 

A gyermekvállalási szándék alakulását nem csak demográfiai és gazdasági, hanem 

pszichoszociális változók is befolyásolhatják. Vizsgálatomban azt találtam, hogy kiemelt 

fontosságúak a szülővé válással, anyasággal kapcsolatos reprezentációk, melyek az anyai 

minőséggel kapcsolatos előzetes benyomásokból, ismeretekből származnak. A gondozói 

ösztön biológiai megalapozottsága mellett, feltehetően korai tanulás és érzelmi beállítódás 

valamint kulturális sztenderdek útján épülnek fel, ezen felül pozitív és negatív értékítéleteket 

is megjeleníthetnek, és alapvetően meghatározhatják a gyermek iránti vágyat és a szülővé 

válás iránti motiváció erősségét. A szakirodalomban csak egy-két olyan kutatás van, amely az 

anyasággal kapcsolatos attitűdöket térképezi fel (Hadházi, 2000; Ex és Janssens, 2000). Saját 

vizsgálatomban négy anyasággal kapcsolatos reprezentációt különböztettem meg: (1) azt az 

elképzelést, amely szerint az anyaság a női identitás része; (2) az anyaságot, mint kötelező 

szerepviselkedést; (3) mint terhes női szerepet, amit úgy él meg a személy, mint az egyéni 

kibontakozás lehetőségeinek korlátozását; (4) végül azt az elképzelést, hogy az anyaságra 

tudatosan készülni kell a megvalósulása előtt. Elmondható, hogy a mintában sokan az 



anyaságot a női identitás természetes részeként élik meg. Ezek a személyek a női lét 

beteljesülésének, ugyanakkor egy nagyon természetes állapotnak tekintik. Nagyon erős 

tendenciának bizonyult az anyai szerepre való tudatos készülés, ami elsősorban az 

egzisztenciális feltételek megteremtését jelentette. A kulturális elvárásoknak való megfelelést 

ez a reprezentáció tükrözi leginkább, s hordozza egyúttal a legtöbb szerepkonfliktus 

lehetőségét is magában. Kötelező vagy terhes szerepként kevesebben élik meg az anyaságot, 

ugyanakkor ezek a tendenciák sem hiányoztak a mintából. A kötelező szerepként megélt 

anyaság a külső vagy belső elvárásoknak való megfelelés szükségletére utal, ezáltal nem 

mentes a szorongás és a félelem érzéseitől.  Terhes szerepként az anyaság szintén negatív 

érzelmeket implikálhat: például a szüléstől, a szerepelvállalástól vagy a szabadság 

korlátozódásától való félelmeket. 

Empirikus vizsgálatom eredményei megerősítették, hogy az anyaságreprezentációk 

valóban számottevőek a gyermekvállalási szándék alakulásában. A gyermekvállalás iránti 

nagyobb elkötelezettség azoknál a nőknél jelentkezett, akik számára az anyaságnak kitüntetett 

szerep jut a női identitásformálódás során. Ugyanakkor az anyaság terhes szerepként való 

megélése a gyermekvállalási szándék alacsonyabb esélyét jósolta be. A vizsgálat korlátja, 

hogy keresztmetszeti kutatási designt használva nem végeztünk utánkövetést mintánkon. 

Fontos volna megvizsgálni, vajon az anyaságreprezentációk a tényleges gyermekvállalást 

milyen következetességgel jósolják be.  

Egy másik pszichológiai konstruktum, a BIG Five személyiségvonások szerepét is 

vizsgáltam. Előzetes kutatások nincsenek a tárgyban, ezért a BIG Five tartalmi köreinek 

jelentése által határoztam meg ezzel kapcsolatos hipotéziseimet (John, 2008). Feltételezéseim 

részben beigazolódtak. A gyermekvállalás iránti pozitív attitűdöt bejósolta a Barátságosság 

alskálán elért magasabb pontszám, valószínűleg a másokkal való törődés, kedvesség, 

gondoskodó attitűd hatására. A tapasztalati Nyitottság nagyobb pontértékei pedig 

csökkentették a gyermekvállalási szándék esélyét. Az eredmények háttérében az állhat, hogy a 

nyitottság a hétköznapi rutin elkerülésének szándékával jár együtt, a gyermek pedig sokszor a 

kötöttségek és a korlátozás képzetével, így kevésbé vonzó azok számára, akikre nagyobb 

tapasztalati nyitottság jellemző. A Lelkiismeretesség vonatkozásában is feltételeztem 

összefüggést, de az eredmények nem igazolták hipotézisemet. Épp ellenkezőleg azt találtam, 

hogy a Lelkiismeretesség egy másik alternatív életcél, a karrierépítés fontosságát jósolta be. 

Végül a Neuroticizmus esetében szintén feltételeztem, hogy befolyásolhatja a gyermek iránti 

vágy alakulását, de a hatás iránya bármelyik lehet, mivel az érzelmi labilitás akár erősítheti, 

akár tompíthatja is a gyermek iránti vágyat. Eredményeim azt igazolták, hogy a nagyobb 



érzelmi labilitású személyeknél erősebb gyermekvállalási szándék jósolható be. Ez az 

eredmény némiképp ellentmond annak a kutatási eredménynek, amely szerint a 

gyermekvállalási krízis hátterében instabil érzelmi feltételek állhatnak (Kopp, 2008). További 

kutatást igényel a kérdés pontosabb körbejárása.  

Kapitány és Spéder (2012) feltételezése szerint az alacsonyabb termékenységi mutatók a 

hosszútávú tervezés hiányával is összefüggnek, ezért az optimista szemlélet növelheti a 

személy célorientáltságát, s ezáltal a gyermekvállalási kedvét is erősítheti. Kutatási 

eredményem alátámasztotta ezt a hipotézist. Többszörös lineáris regressziós elemzésemben a 

diszpozicionális optimizmus magasabb értékei bejósolták a nagyobb gyermekvállalási 

szándékot. Valószínűleg az optimizmus nem csak a célirányos viselkedést segíti elő, de a 

problémák átkeretezésében is fontos szerepet játszik, ami a gyermekvállalás szempontjából 

különösen fontos lehet. 

A reproduktív egészséggel, az egészségmagatartással és a kockázatészleléssel kapcsolatos 

változókat szintén vizsgáltam a gyermekvállalási attitűd vonatkozásában. Elemzésemben 

egyedül a termékenységi problémákkal kapcsolatos kockázatészlelésnek volt bejósló ereje a 

gyermekvállalási attitűdre, vagyis a személy reprodukcióval kapcsolatos észlelt 

veszélyeztetettsége nagyobb eséllyel jósolta be a gyermekvállalási szándékot. Előzetes 

vizsgálatok megmutatták, hogy a viselkedésszabályozásban, megküzdési stratégiák 

választásában fontos szerepet játszik az éninvolváltság mértéke (Leventhal és mtsai 1984, 

Lazarus és Folkman, 1984). Meddőségi probléma felmerülése esetén is azt találták, hogy a 

kognitív percepció jelentősen meghatározza a megküzdési módot, a reprodukcióval 

kapcsolatos attitűdöket, érzelmi válaszokat (Benyamini és mtsai, 2004). Ezért a 

tünetpercepció érzelmi válaszként a gyermekvállalás fontosságát erősítheti a személyben.  

 

4.4.4. Meddőséggel kapcsolatos reprezentációk 

 

A reprodukciós egészségmagatartás szempontjából azok reprezentációk is lényegesek, 

amelyek a fogamzással illetve a meddőséggel kapcsolatosak. Ezek a reprezentációk nem csak 

az egészségmagatartást irányíthatják, hanem meghúzódhatnak fontos reprodukcióval 

kapcsolatos döntések hátterében is (pl., mikor fordul a személy orvoshoz meddőségi 

problémájával), hozzájárulhatnak továbbá a stigmatizáltságtól való félelem leküzdéséhez is 

(Bunting és Boivin, 2007).  

Vizsgálati mintámban szereplő nők drasztikusan túlbecsülték az egy szexuális együttlét 

utáni teherbeesés valószínűségét (a valós 20-29%-os esélyt csak a minta 4% ismerte 



pontosan). A teherbeesés valószínűségének túlbecslése megerősíti Lampic és munkatársai 

(2006) eredményeit, vagyis úgy tűnik, irreálisan optimista elképzelés (vagy irreálisan 

pesszimista, amennyiben a fogamzásgátlás a cél) él az egyetemista nők elképzeléseiben a 

teherbeesés egy coitus utáni esélyével kapcsolatban.  

A másik vizsgálati eredmény az egy év alatti kumulatív teherbeesési valószínűséggel volt 

kapcsolatos. Az előző eredménnyel ellentétben itt azt találtam, hogy a 12 hónap alatti 

teherbeesés valószínűségét a vizsgálati személyek 62%-ban alulbecsülték. Fontos emlékezni 

arra, hogy a meddőség orvosi diagnózisa pont az egy év alatti kumulatív teherbeesési 

valószínűség nagyon magas arányán (90-95%) alapszik. Vagyis ennek alulbecslése 

eredményezheti azt, hogy a párok sokszor későn fordulnak orvosi, illetve pszichológiai 

segítséghez meddőségi problémájukkal. A mintában a meddőségi diagnózist a vizsgálati 

személyek 70%-a legalább két év eltelte után gondolta helytállónak, 37% pedig két évnél is 

hosszabb időt feltételezett. Ez talán annak is betudható, hogy a meddőséget a köztudatban 

sokszor végérvényes, irreverzibilis állapotként tartják számon.  

A fertilitástudatosság fontos aspektusa az a képesség, hogy a termékenységet befolyásoló 

valós tényezőket el tudjuk különíteni a téves nézetektől. A termékenységgel kapcsolatos 

mítoszok detektálásának képessége nagyon heterogén volt a mintán belül, elmondható, hogy 

az egyetemista nők nem bizonyultak nagyon tájékozottnak. Például az a nézet, hogy vidéken 

élni kedvezőbb a megtermékenyülés szempontjából, a minta 5%-a szerint teljes mértékben 

igaz, míg további 16% gondolta, hogy valamennyire igaz lehet. A gyermekszoba túl korai 

berendezése a minta 9%-a szerint hátráltatja a teherbeesést, 28%-a nem tudott dönteni a 

kérdés igazságtartalmáról. A szexuális aktust követő megtermékenyüléssel kapcsolatban 

szintén sok volt a téves vagy bizonytalan nézet. A gyertya póz felvétele a jobb 

megtermékenyülés érdekében a minta 30%-a szerint valós állítás, míg további 29% 

bizonytalan a kérdésben. Fürödni, tusolni nem ajánlatos közvetlenül az aktus után 10% 

szerint valamennyire igaz, s 26% nem tudja eldönteni az állítás igazságtartalmát. 

Legmeglepőbb eredmény mégis azzal a téves hiedelemmel kapcsolatos, hogy az 

örökbefogadás megnöveli a későbbi reprodukciós esélyeket. A minta 6%-a úgy gondolta, 

hogy teherbeesés szempontjából kifejezetten előnyös, míg további 16% valamennyire 

előnyösnek gondolta, 27% pedig bizonytalan volt a kérdésben.  

Úgy tűnik, a vizsgálati személyek viszonylag nagy arányban hisznek a teherbeesést 

elősegítő laikus elgondolásokban. A fertilitásjavító mítoszok meddőségi problémák esetében 

igen káros hatásúak lehetnek, mivel eltéríthetik a rászoruló egyént a tudományos 

megalapozottságú segítségnyújtás különböző formáitól, akár orvosi, akár pszichoszociális 



értelemben (Bunting és Boivin, 2008). A segítő szakemberek feladata tehát pszichoedukációs 

eszközökkel feltárni a maladaptív reprezentációkat és helyettesíteni ezeket valós ismeretekkel.  

A meddőségi problémával kapcsolatos szubjektív kockázatészlelés szintén szerepet játszhat a 

reprodukciós egészségmagatartás alakulásában. Leventhal és munkatársai (1984) hívták fel a 

figyelmet arra, hogy a személy megküzdési módját, viselkedését az irányítja, hogy milyen 

mértékűnek interpretálja egészségének fenyegetettségét. A vizsgált egyetemista nők 25%-nál 

sohasem merült fel a meddőségi problémák lehetősége, 43%-ban viszont többször előfordult. 

A magasabb kockázatészlelés mögött életkori tényező is áll, minél idősebb volt a vizsgálati 

személy, annál nagyobbnak bizonyult a meddőséggel kapcsolatos veszélyeztetettség érzése.  

Arra is rákérdeztem, hogy egy jövőbeli meddőségi probléma fennállásakor milyen döntést 

hoznának a vizsgálati személyek, illetve, hogy döntéseiket milyen pszichoszociális változók 

mediálják. Háromféle alternatíva közötti választást vizsgáltam: az asszisztált reprodukciót, a 

gyermektelenség végérvényes elfogadását, valamint az örökbefogadást, ez utóbbit két 

aspektusból, egyéni és párkapcsolati vonatkozásban. Az eredmények értelmezésénél fontos 

figyelembe venni, hogy a preferált megküzdési mód nem tükröz tényleges választást. 

Vizsgálatom csupán attitűdvizsgálat, tehát beállítódások és motivációk moderátortényezőit 

kísérelte meg feltérképezni, nem pedig tényleges döntések háttérváltozóit. Éppen ezért 

eredményeimnek inkább preventív vonatkozásban van jelentőségük, vagyis a későbbi 

választások jobb megértését, alakításának lehetőségét szolgálják. 

Az asszisztált reprodukció tekintetében viszonylag nagy nyitottságot tapasztaltam: a minta 

60%-a biztosan választaná egy jövőbeli meddőségi probléma esetében. Eredményeim azt 

mutatták, hogy az ART kezelés választását jelentősen motiválhatja a gyermekvállalás melletti 

személyes elköteleződés. Abban az esetben, ha a személy a legfontosabb életcélok között 

tartja számon a gyermekvállalást, inkább fog a meddőségi kezelés mellett dönteni. Úgy is 

fogalmazhatunk, hogy a jövőbeli döntéshelyzetet nagyban befolyásolja az anyasággal 

kapcsolatos érzelmi válasz intenzitása. Ezt alátámasztotta, hogy az anyasággal kapcsolatos 

reprezentációk szintén fontos szerepet játszottak a kérdésben. Legfőképpen az anyaságra való 

tudatos készülés növelte az elfogadásának esélyét, de azok is nyitottak voltak az ART 

irányában, akik számára az anyaság a női identitásformálódás szerves részeként definiálható. 

Ezzel szemben az anyaság kötelező szerepként való megélése csökkentette a meddőségi 

kezelés elfogadásának esélyét. Az eredményt úgy interpretálhatjuk, hogy az anyaság 

kötelességként való megélése egyfajta konzervatív gondolkodást is rejthet magában, 

elsősorban a hagyományos női szereppel való azonosulást. Az asszisztált reprodukció 



azonban a családtervezés radikálisan új lehetősége, így a hagyományosabb keretben 

gondolkodó személyek inkább utasíthatják el.  

Ehhez kapcsolódóan, a vallásos személyek, különösen, ha követik az egyház előírásait, 

szintén ambivalens módon élhetik meg az ilyen jellegű eljárásokat. Bár empirikus vizsgálatok 

nincsenek a tárgyban, de a klinikai tapasztalatok megerősítik, hogy az erősen vallásos 

személyek később kezdenek el orvosi segítséget keresni meddőségi problémájukkal 

kapcsolatban, és sokszor elutasítóak a kezelést illetően. Ugyanakkor más vizsgálatok azt 

találták, hogy az erős hit a jelentésadási folyamatokon keresztül segíthet a meddőséggel való 

megküzdésben (Schmidt és mtsai, 2005a), s akár a kezelés pozitív kimenetét is erősítheti. 

Éppen ezért fontos volna a meddőséggel kapcsolatos stigmatizációt feloldani, a kezeléssel 

kapcsolatos tiltásokat átkeretezni, hogy a vallás valódi segítője legyen a személynek a 

meddőségi élethelyzetben.  

Végül azt is feltételeztem, hogy a reprodukcióval kapcsolatos információk forrása fontos 

tényező lehet az ART elfogadásában. Különösen lényegesnek gondoltam a szakemberektől 

(orvosoktól, nőgyógyászoktól) szerzett információkat, valamint a családi nyílt kommunikáció 

szerepét, ami támogató attitűdöt, és nyitott világszemléletet képes kialakítani. Az eredmények 

a nőgyógyászoktól szerzett információk szemléletalakító hatását jelezték. Tény, hogy az 

asszisztált reprodukció elfogadásában sokat segítene a célcsoporthoz eljutó professzionális 

pszichoedukatív tevékenység, ugyanakkor ennek megvalósításában nem csak a 

nőgyógyászoknak, hanem a pszichoszociális segítő szakembereknek is fontos szerepe lehet.  

A gyermektelenség végérvényes elfogadása nehéz döntés a pároknak. Nemzetközi 

kutatási eredmények is azt erősítették meg, hogy a legtöbb esetben a meddőséghez való 

végérvényes alkalmazkodás visszatérő pszichés distresszel jár együtt még akár 20 évvel az 

utolsó sikertelen kezelés után is (Wirtberg és mtsai, 2007). Éppen ezért bizonyos 

élethelyzetekben fontos védőfaktor lehet a gyermektelenség állapotának elfogadása, az egyéb 

alternatív életcélok felé nyitottság. Ugyanakkor vizsgálatomban azt találtam, hogy a magyar 

egyetemista nők körében a gyermektelen életforma nem favorizált megküzdési mód. Az 

eredmények azt mutatták, hogy a gyermektelenséget csak 8% tudná biztosan elfogadni. Ennek 

értelmében a gyermektelenség elfogadását azok választanák inkább, akiknél a 

gyermekvállalás mellett más életcélok (pl. karrierépítés) is legalább annyira fontosak. 

Feltételeztem, hogy az anyaságreprezentációk ebben a döntésben is lényegesek. Az 

anyaság terhes szerepként való megélése inkább erősítheti a személyben a gyermektelenség 

elfogadását, míg az anyaság identitásban betöltött lényegi szerepének hangsúlyozása ezzel 



ellentétes hatású lehet. Hipotézisemet eredményeim megerősítették: az anyaságtól való 

szorongások és félelmek megléte valóban bejósolta a gyermektelen életforma preferálását. 

Személyiségvonások közül a Lelkiismeretesség magasabb pontértékei a gyermektelen 

életforma elfogadásának valószínűségét növelte. Ezt az összefüggést leginkább a nagyobb 

önkontrollal, a saját korlátok felismerésének képességével, valamint a saját egészség iránti 

elkötelezettséggel magyarázhatjuk. Meddőségi problémák esetében sokszor szembesülünk 

azzal a jelenséggel, hogy a pár nehezen tud döntést hozni a kezelések folytatása vagy 

abbahagyása tekintetében. A nagyobb Lelkiismeretesség személyiségvonással rendelkezők 

talán könnyebben fel tudják mérni ezzel kapcsolatos saját határaikat. Az Extraverzióval 

kapcsolatban, szintén a feltevésemnek megfelelően azt találtam, hogy a társas helyzeteket, 

emberi kapcsolatokat erősen preferáló személyek kevésbé fogadnák el gyermektelenségüket, 

míg a kevésbé szociábilis, zárkózottabb személyiségű nők inkább igen. Végül feltételeztem, 

hogy azok a személyek, akiknek reprodukciós magatartását, szexualitással kapcsolatos 

nézeteit befolyásolja egyházi előírás, inkább lesznek elfogadóak a gyermektelenséggel. 

Vizsgálati eredményeim megerősítették ezt a hipotézist. Láthattuk, hogy az egyház elutasító 

az asszisztált reproduktív technológiákkal kapcsolatosan, így ezért termékenységi problémák 

esetében inkább a gyermek nélküli életformába való beletörődést erősítheti a személyben. 

Az örökbefogadás melletti döntés esetében kétféle kérdésfeltevésem volt. Egyrészt néztem 

önálló döntésként, illetve párkapcsolati választásként. Eredmények azt mutatták, hogy az 

örökbefogadással kapcsolatos attitűdökben sok a bizonytalanság, különösen akkor, ha egyéni 

döntésként értelmezzük. A vizsgálati személyek inkább fogadják el az örökbefogadást 

párkapcsolati döntésként, ugyanakkor fontos észrevenni, hogy sok vizsgálati személy 

elutasítaná az örökbefogadást: egyéni döntésként a minta 41%-a nemet mondana, a partner 

beleegyezése ellenére pedig 19% kitartana elutasítása mellett. Az örökbefogadás 

választásában az anyaságreprezentációk szintén lényeges szerepet játszhatnak. Feltételeztem, 

hogy azok, akik úgy gondolkodnak az anyaságról, mint ami a női identitás fontos része, 

inkább érezhetnek úgy, hogy a szülőszerep kihagyhatatlan az életükből. Az anyaságot 

kötelező szerepként megélők szintén erőteljesebben ragaszkodhatnak az anyaság 

megtapasztalásához, akár az örökbefogadás útján is. Ezzel szemben az anyaság terhes 

szerepként való megélése nem kedvez az örökbefogadás melletti döntésnek. Vizsgálati 

eredményeim csak részben támogatták ezeket a feltevéseket. A korrelációs vizsgálatok 

valóban az előfeltevések irányába mutattak, ugyanakkor regressziós elemzésemben nem 

jelentek meg ezek a hatások. Megmutatkozott viszont a gyermekvállalás, mint fontos életcél 



kitüntetett szerepe az örökbefogadás mögötti motivációban. A gyermekvállalási szándék 

erőssége bejósolta az örökbefogadás melletti döntés valószínűségét.  

Személyiségvonások tekintetében a Barátságosság dimenzió (kedves, másokat segítő attitűd), 

az Extraverzió (szociabilitás, kapcsolati nyitottság) és a Nyitottság (liberális életszemlélet) 

jósolták be az örökbefogadáshoz való pozitív hozzáállást. A nyitott életszemlélet az 

örökbefogadáshoz hasonlóan olyan rendhagyó gyermekvállalási formákban is fontos szerepet 

játszik, mint amilyen a petesejt-adományozás iránti attitűd. A potenciális donorok között 

gyakrabban találunk elfogadó, kevésbé merev gondolkodású személyeket (Rigó, Pápay, 

2012). Azt is feltételeztem, hogy a Lelkiismeretesség (önkontroll, társadalmi szerepnek való 

megfelelés igénye, normakövetés) csökkenti a valószínűségét az örökbefogadás 

választásának. Eredményeim igazolták az elképzelést, vagyis a Lelkiismeretesség skálán 

magas pontszámot elérőkre jellemző, hogy tartózkodóbbak az örökbefogadással 

kapcsolatosan. Lehetséges, hogy a fenti tulajdonságokon kívül (önkontroll és normakövetés) a 

személyes felelősség erőteljesebb megélése is szerepet játszik az eredmények alakulásában. 

Hipotéziseim között szerepelt, hogy a nagyobb fertilitástudatosságú személyek inkább 

döntenek az örökbefogadás mellett. Ennek oka egyrészt a termékenységgel kapcsolatos 

rizikófaktorok pontosabb ismerete lehet, illetve a saját sérülékenység, veszélyeztetettség 

felismerése is elvezetheti az egyént az alternatív gyermekvállalás választásához. Mindkét 

hipotézis beigazolódott a kutatás során: a rizikófaktorok ismerete és a személyes 

kockázatészlelés is bejósolta az örökbefogadás választásának nagyobb esélyét. Ugyanakkor 

érdekes eredmény volt, hogy a fertilitással kapcsolatos téves hiedelmek, mítoszok pontos 

beazonosítása, felismerése csökkentette az esélyét az örökbefogadás választásának. Bunting 

és Boivin (2008) felhívták a figyelmet arra, hogy a téves hiedelmek között gyakori az az 

örökbefogadással kapcsolatos vélekedés, hogy az örökbefogadási procedúrát követően 

kedvezőbb a teherbeesési arány. Mintámban az ELTE-s egyetemista nők 22%-a osztotta 

valamennyire ezt a nézetet. Vagyis elképzelhető, hogy az örökbefogadással kapcsolatos 

attitűdöt részben befolyásolja az a hit, hogy utána könnyebb a spontán teherbeesés is. 

Nyilvánvaló, hogy nem szerencsés az örökbefogadás melletti döntést téves hiedelmekre építve 

meghozni. A segítő szakemberek feladata ezeknek a reprezentációknak átkeretezése a 

pszichoedukációs tevékenységen keresztül. Végül arra is rákérdeztem, milyen tényezők 

határozzák meg, hogy az örökbefogadást ne csak egyéni, de a párkapcsolaton belüli közös 

döntésként hozzák meg a felek. Legfontosabb különbség abban nyilvánult meg, hogy az 

örökbefogadást párkapcsolati döntésként a magasabb iskolai végzettség is bejósolta, illetve a 

Lelkiismeretesség fent leírt hatása eltűnt. Vagyis a lelkiismeretes személyek közös 



megegyezésként inkább el tudják fogadni az örökbefogadást, illetve azok a személyek, 

akiknek gondolkodása érettebb a magasabb iskolai végzettségnek köszönhetően szintén 

hamarabb döntenek az örökbefogadás mellett, ha partnerük is beleegyezik. 



 

5. A pszichoszociális változók szerepe az ART megélése során 

 

Empirikus vizsgálat 2. 

 

A reprodukciós egészség területén végzett második vizsgálatomban a termékenységi 

problémák pszichoszociális jellegzetességeit az asszisztált reprodukció kontextusában 

közelítettem meg. Teoretikus keretnek a meddőség pszichológiai következmény hipotézise 

szolgált, amely feltételezi, hogy a termékenységi problémák számos kedvezőtlen pszichés és 

társas következménnyel járhatnak együtt (Greil, 1997). A cirkuláris okság elve  alapján e 

kedvezőtlen pszichés hatások tartós fennállása súlyosbíthatja a meddőség állapotát testi és 

lelki vonatkozásban egyaránt (Wischmann, 2003). Számos előzetes kutatás megerősítette, 

hogy a tartós és intenzív ditressz pszichobiológiai folyamatokon keresztül csökkentheti a 

reprodukciós esélyeket, vagy ronthatja az életminőséget. Éppen ezért alapvető fontosságú 

feltárni azokat a védőfaktorokat, amelyek kedvezőbb irányban képesek befolyásolni a 

meddőségspecifikus distressz alakulását. Kutatásom szervesen kapcsolódik azokhoz a 

vizsgálatokhoz is, amelyek a meddőség kezelését kísérő pszichoszociális változásokat 

különféle standardizált nem specifikus, illetve meddőségspecifikus (pl. Schmidt és mtsai, 

1998, 2003a, 2005a; Panagopoulou és mtsai, 2006) mérőeszközök segítségével mérték.  

Alapvető volt számomra a meddőségről a coping modell teoretikus keretében 

gondolkodni. Feltételeztem, hogy a meddőséggel kapcsolatos stresszkutatás azért hozott 

ambivalens eredményeket (pl. Mumford, 2005; Demyttenaere és mtsai, 1998; Smeenk és 

mtsai, 2001; Anderheim és mtsai, 2005; Cooper és mtsai, 2007), mivel a legtöbb esetben 

figyelmen kívül maradt az a  Lazarus-i alaptétel, miszerint a stressz kognitív kiértékelés 

eredménye (Lazarus és Folkman, 1984) . Ennek értelmében a meddőség kezelése alatt 

mutatott distressz szintet azok a megküzdési stratégiák közvetítik, melyeket a meddőséggel 

küzdő személy alkalmaz a stressz csökkentése érdekében. Mindezeket figyelembe véve, 

vizsgálatom szorosan kapcsolódik a meddőséggel kapcsolatos megküzdés-irodalom számos 

kérdésfeltevéséhez és eredményéhez (pl. Terry és Hynes, 1998; Berghuis és Stanton, 2002; 

Schmidt és mtsai, 2005a).  

Összességében kutatásomban két fontos kérdésre kerestem választ. Egyrészt, hogy 

melyek azok a pszichoszociális változók, megküzdési stratégiák amelyeknek köszönhetően az 

ART kezelés során a személy kevesebb meddőségspecifikus distresszt él át, másrészt, hogy 



vannak-e olyan pszichoszociális változók, amelyek a a kezelés utáni reproduktív sikerességet 

(élveszülést) jósolják be. Végül a vizsgált mintában a demográfiai és meddőségspecifikus 

változók figyelembevételével típusos megküzdési és distressz mintázatú csoportokat 

kerestem. Megvizsgáltam azt is, vajon az így kapott különböző pszichoszociális mintázattal 

rendelkező csoportok eltérnek-e reproduktív sikerességben egymástól.  

 

5.1. Hipotézisek 

 

Hipotéziseimet a fent bemutatott három nagy empirikus kérdésfeltevés mentén fogalmaztam 

meg. Elsőként ezek a részletes előfeltevések kerülnek bemutatásra.  

 

5.1.1. Pszichoszociális változók hatása a meddőségspecifikus distressz alakulására 

 

a. Előzetes vizsgálatok eredményei alapján (pl. Domar és mtsai, 1992, Verhaak és mtsai, 

2005, Lapane és mtsai, 1995) feltételezhetjük, hogy a meddőségspecifikus distressz alakulását 

meghatározzák a kezelés előtti pszichés sérülékenység mutatói: a negatív affektivitás, a 

depresszió és a vonásszorongás emelkedett szintje.  

b. Feltételezem, hogy a meddőségspecifikus distressz alakulását a megküzdés módja is 

jelentősen befolyásolja. Különös tekintettel az elkerülő coping stratégiára, amely esetében 

több vizsgálat (Schmidt és mtsai, 2005a, Terry és Hynes, 1998, Berghuis és Stanton, 2002) 

megerősítette, hogy gyakoribb használata kedvezőtlenül befolyásolja a meddőségi distressz 

alakulását.  

c. Ezzel szemben, a probléma-újrastrukturáló coping gyakori használata esetében a 

meddőségspecifikus distressz alacsonyabb szintjét várhatjuk, mivel a jelentésadási 

folyamatokon keresztül kedvezőbb pszichés alkalmazkodást tapasztalhat meg a személy. A 

spirituális hit, a reményteljes várakozás és az optimizmus segítheti az alacsony kontrollt 

biztosító helyzettel való megküzdést (Folkman, 1997, Schmidt és mtsai, 2005a, Terry és 

Hynes, 1998).  

d. Az emocionális megközelítő coping esetében az előzetes eredmények ambivalensek 

voltak. Több kutatási eredmény (Klonoff-Cohen és mtsai, 2001, Smeenk és mtsai, 2001) is 

alátámasztotta, hogy a gyakori érzelemkifejezés a meddőségspecifikus distressz emelkedett 

szintével párosulhat. Ugyanakkor más vizsgálatokban az érzelemkifejező coping protektív 

hatásáról számoltak be (Schmidt és mtsai, 2005a).Vizsgálatomban az érzelemkifejező coping 

meddőségspecifikus distressz növelő hatását várom, feltételezve, hogy a meddőségi 



élethelyzettel való nagyobb azonosulás és éninvolváció több érzelemkifejezést, s ezáltal több 

distresszt von maga után. 

e. A partnerkapcsolati kohézió fontos védőfaktor szerepet tölt be a meddőségi helyzettel való 

megküzdésben (Schmidt és mtsai, 2005c). Éppen ezért feltételezem, hogy a párkapcsolat 

tartóssága, stabilitása, valamint a párkapcsolattal való elégedettség és a pár egymás közötti 

nyílt kommunikációja csökkenteni képes az átélt meddőségspecifikus distressz mennyiségét.  

f. A meddőséggel kapcsolatos feszültség az élet különféle színterein jelentkezhet (Schmidt 

és mtsai, 2005a), vizsgálatomban három területen: intrapszichés, párkapcsolati és társas 

vonatkozásban vizsgálom. Intrapszichés vonatkozásban feltételezem, hogy a kezelés előtti 

pszichológiai sérülékenység (depresszió, szorongás, pozitív és negatív érzelmek mennyisége) 

jelentős mértékben befolyásolja distressz alakulását. Ezen felül az elkerülő és probléma-

újrastrukturáló coping stressz-módosító hatását is várom: feltételezésem szerint az elkerülő 

stratégiák növelik, a probléma-újrastrukturáló stratégiák csökkentik a személyen belüli 

distressz mennyiségét.   

g. Párkapcsolati distressz vonatkozásban elsősorban a párkapcsolati elégedettség magasabb  

értékeitől és a partnerkommunikáció minőségétől várok protektív hatást. Ezen felül azt is 

feltételezem, hogy az elkerülő coping stratégiának különösen meghatározó szerepe van a 

párkapcsolati distressz növekedésében és a kedvezőtlen alkalmazkodásban.  

h. Feltételezem, hogy a depresszív tünetek gyakorisága megnövelheti a társas vonatkozású 

distresszt, és hozzájárulhat a személy társas környezettől való izolálódásához. Ezzel szemben 

a párkapcsolati stabilitás ebben az esetben is megóvhatja a párt az elszigetelődéstől, ráadásul 

párként könnyebben konfrontálódhatnak a külvilág nem támogató viselkedéses 

megnyilvánulásaival szemben.  

i. Az előzetes vizsgálati eredmények alapján (Schmidt és mtsai, 2005a) a magasabb 

szocioökonómiai státuszú személyeknél több társas vonatkozású distresszt feltételezek. 

Schmidt és munkatársai vizsgálatában azt találták, hogy a magasabb SES együttjár az elkerülő 

coping stratégia gyakoribb használatával a meddőségi élethelyzetben. Eredményeiket azzal 

magyarázták a szerzők, hogy a magasabb szocioökonómiai státuszú személyek azért 

használnak több elkerülő stratégiát, és azért stresszesebbek a meddőséget érintő társas 

helyzetekben, mert nincsenek hozzászokva a kisgyerekes miliőhöz. Mivel a magasabb 

társadalmi osztályokban a születési arány alacsonyabb, így ők kevesebb kisgyermekes 

ismerőssel, baráttal rendelkeznek, ami fokozza az ilyen helyzetek indukálta feszültséget 

(Schmidt és mtsai, 2005a). Ugyanakkor az is lehetséges, hogy a magasabb végzettségűek több 

szerepkonfliktust vagy szelf-diszkrepanciát (Kikendall, 1994) élnek át a meddőségi 



helyzetben, ami növeli a negatív érzelmek mennyiségét, s ezáltal elkerüléshez, vagy nagyobb 

distressz szinthez vezet.   

j. A meddőségi állapot személyre szabott jellegzetességei és a kezelésének körülményei 

szintén fontos szerepet tölthetnek be a distressz alakulásában. Egyik legfontosabb faktor a 

meddőség fennállásának ideje. A probléma krónikus jellege felőrölheti a pár emocionális 

tartalékait és fokozott distressz állapothoz vezethet. Ugyanakkor a meddőség fennállásának 

ideje és a distressz mennyisége között nem feltétlen lineáris a kapcsolat: egy vizsgálatban azt 

találták, hogy a meddőségspecifikus distressz mértéke fordított U alakú összefüggésben van a 

meddőség fennállásának időtartamával (Domar és mtsai, 1992). A distressz mértéke 

legnagyobb a 2-5 éve fennálló meddőség esetén, míg a két évnél kevesebb, illetve az öt évnél 

régebb idő óta fennálló meddőség esetében alacsonyabb a meddőségspecifikus distressz. 

Vizsgálatomban megfigyeltem a meddőség ideje és a distressz változások közötti összefüggés 

természetét, feltételezve  a Domár-féle U-hipotézis valószínűségét.  

k. Másik lényeges meddőségspecifikus változó, amely befolyásolhatja a meddőségspecifikus 

distresszt, az előzetes ART kezelések száma. Az összefüggést érdekes módon előzetes 

vizsgálati eredmények eddig nem erősítették meg, ennek ellenére feltételezem, hogy a 

többszöri sikertelen beavatkozás fokozhatja a meddőség kezelésével járó distressz állapotot. 

Klinikai tapasztalatok azt mutatják, hogy a túl gyakran ismétlődő kezelések mind testi, mind 

lelki értelemben rendkívül kimerítőek lehetnek a pár számára. Sokan kiemelik az érzelmi 

megélés hullámvasút jellegét, ami a többszörös ismétlődések következtében tartós érzelmi 

labilitáshoz vezethet. 

l. A meddőségi probléma mögött meghúzódó oki tényező szintén kapcsolatban állhat az 

átélt distressz mennyiségével. A meddőség párkapcsolati probléma, biológiai hátterét tekintve 

azonban valamelyik fél, vagy akár mindkettő diszfunkcionális reproduktív működése 

okozhatja, amelyet kivizsgálások sorozata hoz napvilágra. Előfordul az is, hogy a 

reprodukciós deficit ismeretlen eredetű. Nyilvánvaló, hogy a meddőség okának feltárása 

intrapszichés és párkapcsolati vonatkozásban is fokozhatja a distressz állapotot. Előzetes 

vizsgálatokkal (Fassino és mtsai, 2002) összhangban, az idiopátiás, vagyis ismeretlen eredetű 

meddőség esetében várok magasabb distressz szintet, mivel a megmagyarázhatatlan 

meddőség több bizonytalansággal, önváddal járhat együtt. Ezen felül azt is feltételezem, hogy  

a párkapcsolaton belüli férfi eredetű meddőségi probléma szintén több feszültséggel 

párosulhat, elsősorban a férfiak terméketlenséggel kapcsolatos  stigmatizációs folyamatain 

keresztül.  

 



 

 

5.1.2.  Pszichoszociális változók hatása a reproduktív sikeresség alakulására 

 

Vizsgálatom második fázisában arra keresek választ, vajon milyen pszichoszociális változók 

jósolják be az élveszülés nagyobb valószínűségét. Hipotéziseim ebben a kérdésben a 

következőek: 

a. Feltételezem, hogy a kezelést megelőző pszichés sérülékenység (depresszió és szorongás) 

csökkenti a reproduktív sikeresség valószínűségét. Depresszió esetében azt találták, hogy az 

ART kezelések előtti depresszív epizódok és az antidepresszáns használata negatív irányban 

befolyásolja a reprodukciós mutatók alakulását és csökkenti a teherbeesés valószínűségét 

(Lapane és mtsai, 1995). A szorongás reprodukciós sikerességre gyakorolt negatív hatásáról 

szintén több vizsgálat beszámolt. Smeenk és munkatársai (2001) azt találták, hogy a kezelést 

megelőző vonásszorongás emelkedett szintje szignifikánsan bejósolja az IVF/ICSI kezelés 

sikertelenségét. Ugyanakkor néhány vizsgálatban nem találtak ilyen irányú összefüggést. Pl. 

Lintsen és munkatársai (2009) a kezelés előtti és a kezelés közben mért szorongás 

tekintetében sem talált reprodukciós mutatókra vonatkozó hatást. Ezekben a vizsgálatokban 

azonban nem az élveszülést nézték kimeneteli változóként, hanem köztes reprodukciós 

mutatókat (pl. leszívott petesejt-szám vagy az embrióminőség a transzfer előtt), így ezek a 

vizsgálati eredmények nem feltétlenül összemérhetőek. Azokban a vizsgálatokban, ahol az 

élveszülés volt a reproduktív sikeresség mutatója (pl. Klonoff-Cohen és mtsai, 2001) a 

kezelés előtti emelkedett distressz kedvezőtlen irányban jósolta be a reproduktív sikerességet.  

b. A meddőségspecifikus distresszen a meddőségi élethelyzethez szorosan köthető pszichés 

problémákat értjük (Dunkel-Schetter és Lobel, 1991, Covington és Burns, 2006). Számos 

vizsgálat foglalkozott a tartós és intenzív meddőségspecifikus distressz életminőséget rontó 

hatásával (Greil, 1997). Sok kutató feltételezi (cirkuláris hipotézis, Wischmann és mtsai, 

2001), hogy a kezelésekkel együttjáró meddőségspecifikus distressz olyan kedvezőtlen 

környezeti feltételeket képes teremteni, ami jelentősen hozzájárulhat a reprodukciós mutatók 

romlásához, és a kezelések sikerességének csökkenéséhez. Ugyanakkor más kutatók ezzel 

gyökeresen ellentétes eredményekre jutottak, számos tanulmányban a közepes mértékű 

meddőségspecifikus distressz reprodukciós mutatókra gyakorolt jótékony hatása mellett 

érveltek (de Klerk és mtsai, 2008, Cooper és mtsai, 2007). Mindezek alapján feltételezem, 

hogy a meddőségspecifikus distressz egy bizonyos optimum értéken belül maradva 

kedvezően befolyásolhatja a reprodukciós mutatókat. Ugyanakkor a hatást más 



pszichoszociális változók is közvetítik, mint amilyen például a megküzdési stratégiák (Terry 

és Hynes, 1998).  

c. Vizsgálatom a kognitív tranzakcionalista coping-modell (Lazarus és Folkman, 1984) 

elméleti keretében zajlik, vagyis nem csak a szubjektíven megélt distressz reproduktív 

sikerességre gyakorolt hatásával, hanem a stressz kezelésekor alkalmazott coping stratégiák 

befolyásával is számolnunk kell. Feltételezem, hogy a coping stratégiák befolyásolják a 

reproduktív sikeresség alakulását. Vizsgálatomban három coping stílus hatását vizsgálom. Az 

elkerülő coping a személy problémától való célzott viselkedéses távolmaradását, az ezzel 

kapcsolatos érzelmek és kommunikáció visszatartását, a meddőségi problémáról és 

önmagáról, mint meddőséggel küzdő személyről való negatív gondolkodást foglalta magába. 

De Klerk és munkatársai (2008) felvetik annak lehetőségét, hogy az elkerülő coping stratégia 

gyakoribb alkalmazása (pl. tagadás, az érzelmek elfojtása) az IVF kezelés kimeneteli 

változójára kedvezőtlenül hat. További feltevéseik szerint ez az összefüggés magyarázatul 

szolgálhat a meddőségspecifikus distressz és a gyakoribb élveszülés közötti pozitív 

együttjárást illetően, mivel a nem elfojtó személyek nyilvánvalóan több problémához kötött 

distressz fognak átélni. Vizsgálatomban ellenőrzöm de Klerk és munkatársai hipotézisét.  

d. Az emocionálisan megközelítő coping a társas támogatás aktív keresését, tanács kérését 

vagy információgyűjtést a meddőséggel kapcsolatosan, valamint a meddőséggel kapcsolatos 

pozitív és negatív érzelmek célzott kifejezését jelenti. Előzetes vizsgálatokban az 

érzelemkifejező coping reproduktív sikerességre gyakorolt kedvezőtlen hatását találták 

(Panagopoulou és mtsai, 2006), míg más vizsgálatok az érzelemkifejezés kedvező hatásáról 

számoltak be (de Klerk és mtsai, 2008). Vizsgálatomban ezeket az ambivalens eredményeket 

is fontosnak láttam megfigyelni. 

e. A probléma-újrastrukturáló coping az optimizmust, a viselkedéses kontroll hiányának 

elfogadását (csodavárás), spirituális hitet, a meddőségi probléma személyes jelentésének 

keresését, valamint más értékek és életcélok irányába mutatott nyitottságot jelenti. Eddigi 

vizsgálatok nem erősítették meg a reprodukciós mutatókkal kapcsolatos összefüggését. 

Ugyanakkor feltételezem, hogy a probléma újrastrukturáló coping kedvezően befolyásolja a 

teherbeesést. Ennek hátterében meglátásom szerint a jelentésadási folyamatok jótékony hatása 

állhat, vagyis, hogy a személy képes tágabb kontextusban értelmezni termékenységi 

problémáját, kevésbé azonosul a meddőséggel, ezáltal kevésbé építi ki meddő identitását. A 

meddő identitás kiépítése önbeteljesítő jóslatként működhet és számos másodlagos 

megerősítővel (betegségelőnnyel) járhat együtt. Pl. az érzelmek megosztása, és a társas 

támogatás elnyerése a meddőségi problémának köszönhetően érvényesülhet.  



f. Vizsgálatomban a pszichoszociális változók reprodukciós sikerességre gyakorolt hatását 

több háttérváltozó bevonásával végzem. Feltételezem a fiatalabb életkor reproduktív 

sikerességben betöltött lényegi szerepét, hiszen az életkor előrehaladtával a teherbeesés egyre 

nehezebbé válik. Az eddigi felmérések szerint a reprodukciós életszakaszban lévő 25 év alatti 

nők 4 %-nak, a 25-35 közöttiek 13%-nak, míg a 35-44 év felettiek 30%-nak vannak 

meddőségi problémái (Mosher, 1991, idézi Bernard és Krizsa, 2006). 

g. A meddőség fennállásának ideje és az előzetes ART kezelések száma esetében azt várom, 

hogy mindkettő fordítottan arányos a reproduktív sikerességgel. Orvosi tapasztalatok azt 

mutatják, hogy a harmadik sikertelen ART kezelés után lényegesen csökken a páciens 

teherbeesési valószínűsége, illetve, hogy az egy-két éve fennálló termékenységi probléma 

nagyobb valószínűséggel orvosolható, szemben az időben elhúzódó, krónikus meddőségi 

állapottal (www.ciris.hu).  

h. Végül a kezelés fajtáját tekintve feltételezem, hogy az IVF (in vitro fertilizáció) és az ICSI 

(intracitoplazmatikus spermiuminjektálás) hatékonyabb eljárások a meddőségi probléma 

kezelésében. Az IUI (intrauterin inszemináció) kevésbé célzott ART eljárás, a kezelések 

kezdeti fázisában szokták javasolni (www.ciris.hu).  

 

5.1.3. A meddőségi kezeléssel való megküzdés típusos mintázatai 

 

a. Feltételezem, hogy a meddőséggel küzdő személyek csoportja nem homogén, hanem 

pszichoszociális vonatkozásban többféle mintázatot lehet elkülöníteni. 

b. Azt is felteszem, hogy az elkülönített csoportok különböznek egymástól a pszichés 

sérülékenység mértékében. Elvárásaim értelmében a nagyobb általános és 

meddőségspecifikus distresszt megtapasztaló csoport kedvezőtlenebb megküzdési stratégiákat 

fog alkalmazni, míg a kedvezőbb pszichés jólléttel rendelkező csoport megküzdési stratégiái 

is adaptívabbak lesznek. 

c. Előzetes vizsgálati eredmények alapján elvárom, hogy a magasabb életkor kedvezőbb 

pszichés jólléttel párosul, mivel az idősebb személyek általában nagyobb élettapasztalattal, 

ego-rezilienciával rendelkeznek, valamint kevesebb stressz indukálta reproduktív szupressziót 

alkalmaznak fiatalabb társaikhoz képest (McMahon és mtsai, 2011). 

d. Klinikai és empirikus tapasztalatok is hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy a 

meddőségi problémákkal küzdő páciensek között a magas pszichoszociális vulnerábilitással 

rendelkező személyeket felismerjük és támogassuk (Smeenk és mtsai, 2001, Boivin, 2003). 



Hipotézisem értelmében a meddő mintán belül fellelhető egy különösen stressz érzékeny 

csoport, amely leginkább veszélyeztetett a pszichés alkalmazkodás szempontjából. 

e. Feltételezem, hogy az elkülönített csoportok nem csak pszichés alkalmazkodás, de a 

reprodukciós sikeresség szempontjából is különböznek egymástól. Hipotézisem értelmében a 

kedvezőbb pzichoszociális jellegzetességgel bíró csoport kedvezőbb reprodukciós mutatókkal 

rendelkezik majd, s gyakoribb lesz az élveszülés a csoportban. 

 

5.2. Módszer 

 

5.2.1. Az eljárás menete 

 

Prospektív vizsgálatom első adatgyűjtési fázisában (T1) információt gyűjtöttem 

magyarországi meddőséggel küzdő személyek pszichoszociális jellegzetességeiről, 2008 és 

2009 között, általános és meddőségspecifikus kérdőívek felhasználásával. A kérdőív 

csomagot a vizsgálati személyek két budapesti meddőségi központban töltötték ki, a 

meddőségi központ asszisztensei közvetítésével vagy személyes interjú formájában. A 

vizsgálatba kerülés legfontosabb kritériuma az volt, hogy a vizsgálati személy aktuálisan ART 

kezelés előtt álljon az adott intézményben. A kérdőívek kitöltése a kezelések első fázisában, 

az inszemináció, illetve a punkció előtti időszakban történt. A vizsgálat a meddőségi klinikák 

orvosigazgatóinak etikai engedélyével zajlott, a vizsgálatban való részvétel önkéntes volt, 

valamint a vizsgálati személyek írásos tájékoztatást kaptak a vizsgálat menetéről és 

beleegyező nyilatkozatot írtak alá a kérdőív kitöltése előtt a kutatásban való részvételükkel 

kapcsolatban. A vizsgálat második fázisában, 9 hónappal később (T2), orvosi adatbázisokból 

illetve emailes válaszokban kaptam visszajelzést a reproduktív sikerességről, vagyis arról, 

hogy az ART kezelésből következett-e élveszülés. A reproduktív sikeresség mutatóit 

összevetettem az előzetes pszichoszociális változókkal.  

 

5.2.2. A minta demográfiai és meddőségspecifikus jellegzetességei 

 

A vizsgálat első fázisában (T1) 106 asszisztált reprodukciós beavatkozásra váró személy, 77 

nő és 29 férfi szerepelt. Ugyanakkor a vizsgálat elemzéseibe végül csak a női vizsgálati 

személyek kerültek, annak ellenére, hogy a férfiak esetében is fontos és releváns kérdésnek 

tartom a meddőségspecifikus distressz pszichés jóllétben és reprodukciós sikerességben 

betöltött szerepét (Pook és mtsai, 1999, 2005). A kizárólag női vizsgálati személyekből álló 



minta mellett azért döntöttem, mert vizsgálatomban a reprodukciós sikerességet az élveszülési 

gyakorisággal mértem, ami alapvetően a női szervezet megfelelő hormonális működésén 

nyugszik. Más vizsgálatokban nézték a reproduktív sikeresség egyéb mutatóit is, pl. a 

leszívott petesejtek számát, a visszaültett embriók minőségét, illetve a spermiumok 

morfológiai változásait, motilitását is (Pook, 1999, 2005). Ez utóbbi paraméterek vizsgálata 

nem állt rendelkezésre, így a pszichoszociális distressz és a reproduktív hormonális működés 

összetett pszichobiológiai kölcsönhatását a vizsgálat keretein belül nem lehetett férfiakra 

alkalmazni.  Ezen a felül a férfiak részvételi hajlandósága sokkal alacsonyabb volt a nőkéhez 

viszonyítva, így megfelelő elemszámú minta sem állt rendelkezésre. A férfi mintára 

vonatkozó demográfiai és meddőségspecifikus jellegzetességeket a Melléklet 2.1 és 2.2. 

táblázatai foglalják össze. A végső mintában összesen 72 asszisztált reprodukciós kezelésben 

részt vevő nő szerepelt, mivel öt esetben T2 időben nem kaptam visszajelzést a kezelés 

sikerességére vonatkozóan. Életkori megkötést külön nem állítottam a vizsgálatban, mivel az 

ART kezelés szigorú orvosi protokoll mentén zajlik, az intézmények irányelveit követtem e 

tekintetben. A másodlagos infekunditás (előzetes gyermek megléte) szintén nem volt kizáró 

kritérium a vizsgálatban, ugyanakkor elemzéseimben fontos figyelmet fordítottam ennek az 

alcsoportnak jellegzetességeire. A végső minta demográfiai jellegzetességeit a 14. táblázat 

mutatja be.  



 

n=72  

Életkor (év)  

Átlag 34.1 

Szórás 5.3 

Intervallum 25-46 

<30 év (%) 26 

31-35 év (%) 38 

>36 év (%) 36 

Lakóhely (%)  

főváros 42 

város 47 

község 11 

Végzettség  (%)  

szakmunkás érettségi nélkül 3 

csak érettségi 39 

főiskolai vagy egyetemi diploma 58 

Anyagi helyzet  (%)  

átlagosnál rosszabb 1 

átlagos 54 

átlagosnál jobb 45 

Párkapcsolat fennállása (év)    

átlag 6.2 

szórás 3.8 

14. Táblázat. Demográfiai adatok leíró statisztikái  és százalékos eloszlása 

 

A mintában résztvevők átlag életkora 34.1 év (szórás: 5.3, minimum:25 év, maximum: 46 év), 

párkapcsolatának fennállási ideje átlagosan 6.2 év  (szórás: 3.8) volt.  

Iskolai végzettség szempontjából 39% érettségizett, 58% felsőfokú végzettséggel rendelkezik, 

míg a minta 3%-a nem rendelkezik érettségivel. Az anyagi helyzet vonatozásában a minta 

54%-a átlagosnak, 40%-a átlagosnál kicsit jobbnak, 5% sokkal jobbnak ítélte meg anyagi 

helyzetét,  s 1% érezte úgy, hogy anyagi szempontból átlagosnál rosszabb helyzetben van. A 

lakóhely szerinti százalékos eloszlás megmutatta, hogy a minta 42%-a fővárosi, 47%-a városi, 

míg 11% községben lakik.  

A meddőséggel való megküzdést sok vonatkozásban meghatározhatják a reproduktív 

egészséggel kapcsolatos jellegzetességek. Ezeket a meddőségspecifikus változókat a 15. 

táblázat foglalja össze. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Táblázat. A meddőségspecifikus jellegzetességek leíró statisztikái  és százalékos eloszlása 

 

A meddőségspecifikus mutatók vonatkozásában elmondható, hogy a mintában 61 nő (85%) 

szenvedett elsődleges infekunditásban (nem volt előzetes terhességből élveszülés), míg 11 nő 

(15%) esetében másodlagos infekunditás volt jellemző. Meddőség fennállásának ideje 

átlagosan 3.4 év (szórás: 2.7) volt. A beavatkozások számát tekintve átlagosan 3.2 (szórás: 

2.3) asszisztált reprodukciós kezelésen estek át a vizsgálati személyek. 

 A meddőség oka a párkapcsolaton belül 25%-ban férfi eredetű, 35%-ban női eredetű, 

20%-ban közös eredetű, s szintén 20%-ban nem találtak okot a meddőségi probléma 

hátterében. Ezek a százalékok nagyjából megegyeznek a nemzetközi sztenderdekkel 

(Covington és Burns, 2006). Az ART kezelés mindig a meddőségi probléma jellegének, 

súlyosságának tükrében kerül kiválasztásra. IUI (Intrauterin inszemináció) előtt állt a minta 

12%-a, 46%-ban IVF (In vitro fertilizáció) kezelésben részesültek, végül ICSI 

(Intracitoplazmatikus spermium injektálás) kezelésre 42%-ban került sor.  

A reproduktív sikerességét az ART kezelést követő élveszüléssel mértem (T2). A kezelés 

után 9 hónappal később a minta 25%-ának született gyermeke, míg 75%-ban nem végződött 

élveszüléssel az ART kezelés. 

n=72  

ART kezelések száma  

Átlag 3.2 

Szórás 2.3 

Intervallum 1-9 

Meddőség fennállásának ideje (év)  

Átlag 3.4 

Szórás 2.7 

Intervallum 1-18 

Aktuális meddőségi kezelés fajtája (%)  

IUI 12 

IVF 46 

ICSI 42 

Meddőség oka (%)  

férfi eredetű 25 

női eredetű 35 

közös eredetű 20 

ismeretlen 20 

Elsődleges infekunditás (%) 85 

Másodlagos infekunditás (%) 15 



 

5.2.3. A mérőeszközök bemutatása  

 

A vizsgálatban felhasznált kérdőívcsomagot a meddőséggel együttjáró distressz, valamint a 

meddőséggel küzdő személyek megküzdési és kommunikációs stratégiáinak feltérképezésére 

állítottam össze. A szakirodalmi tapasztalatok alapján a distressz mérésére általános és a 

meddőségi élethelyzetre speciálisan kidolgozott mérőeszközöket is használtam (Abbey és 

mtsai, 1991, Newton és Houle, 1999; Schmidt és mtsai, 2003a).  

 

Általános mérőeszközök 

 

Az általános mérőeszközök a negatív és pozitív emocionalitást, a depresszív tünetek 

gyakoriságát, illetve a szorongást mérték, s valamennyit széles körben használták már 

előzetesen más betegcsoportokkal kapcsolatos vizsgálatokban, egészséges személyek 

körében, valamint meddő mintán is. 

  A depresszió mérésére a Beck-féle Depresszió Kérdőív rövidített változatát (BDI-H, 

Beck és mtsai, 1961) használtam. Az önbeszámolós kérdőívet a depresszió pszichiátriai 

diagnózisának megerősítésére dolgozták ki. A rövidített változatban négyfokú Likert-skálán 

kell a vizsgálati személyeknek kilenc állítást értékelni. A vizsgált tünetek a következőek: az 

érdeklődés elvesztése, döntésképtelenség, alvászavar, fáradtság, szomatikus tünetek, 

teljesítményzavar, reménytelenség, közömbösség illetve önvád érzései. A BDI-H klinikai és 

normatív mintákon is magasfokú megbízhatósággal rendelkezik. Cronbach α=0.83. A klinikai 

értékeléssel (DSM-III-R diagnózis) 0.73-as együttjárást mutat. A kérdőív magyar 

validálásakor azt találták, hogy a 19 pontszám határérték a klinikai értelemben vett depresszió 

meghatározása tekintetében (Rózsa, 2001). A kérdőívet meddő mintán már több alkalommal 

használták. Punamäki és munkatársai (2006) három időpontban 0.84-0.89 közötti Cronbach α-

t talált. Saját vizsgálatomban a BDI-H Cronbach α=0.83. 

A vonásszorongás mérésére a Spielberger és munkatársai (1983) által kidolgozott STAI 

(The State-Trait Anxiety Inventory) Trait-változatát használtam. A mérőeszköz megbízhatóan 

alkalmazható a vonásszerűen meglévő szorongásos reakció mérésére. A STAI-T 

négyfokozatú, Likert-típusú, húsz itemes önértékelő skála. A szorongás mértéke 20 és 80 pont 

közötti intervallumban értékelhető, a mérőeszközben fordított tételek is szerepelnek 

(1,2,5,8,10,11,15,16,19,20). Magyar mintán végzett standardizálásakor neurotikus, illetve 

pszichoszomatikus betegek pillanatnyi szorongásának értéke mindkét nemnél 50 pont körül 



mozgott (Sipos és mtsai, 1983). Meddő mintán több alkalommal használták a pszichés 

distressz kezelést megelőző mértékének meghatározására (pl. Connolly és mtsai, 1992; 

Edelmann és mtsai, 1994; Panagopoulou és mtsai, 2006), melyek során a STAI belső 

konzisztenciája és validitása nemzetközi standardoknak megfelelt. Punamäki és munkatársai 

(2006) meddőséggel kapcsolatos vizsgálatukban 0.83 és 0.85-ös Cronbach α –t találtak. Saját 

vizsgálatomban a STAI-T Cronbach α =0.80.  

A vizsgálati személyek érzelmi állapotát a Watson és munkatársai (1988) által kidolgozott 

Pozitív és Negatív Affektusok Skála (PANAS, The Positive and Negative Affect Schedule) 

segítségével vizsgáltam. A skála megfelelő pszichometriai tulajdonságokkal rendelkezik 

(Rózsa és mtsai, 2008; Gyollai és mtsai, 2011), alkalmas a pozitív és a negatív érzelmek 

mértékének regisztrálására egészséges és klinikai populációkon is.  

A kérdőívben húsz érzelmi állapotot (tíz pozitív és tíz negatív) kell osztályozni ötfokú, Likert-

típusú skálán. A Pozitív érzelmek alskálához (PA) tartoznak a következőek: (1) érdeklődő; (2) 

izgatott, feldobott; (3) erős; (4) lelkes; (5) büszke; (6) éber; (7) elhivatott; (8) elszánt, 

határozott; (9) figyelmes; (10) aktív, élénk. A Negatív érzelmek alskálához (NA) tartoznak:  

(1) kiborult; (2) zaklatott; (3) bűntudatos; (4) rémült; (5) ellenséges; (6) ingerlékeny; (7) 

megszégyenült; (8) ideges; (9) feszült; (10) fél. A PANAS-t többféle instrukció alapján lehet 

kitölteni, a vizsgálati személy pillanatnyi, aznapi, elmúlt néhány napi, hosszútávú érzelmi 

állapotára vonatkoztatva. Vizsgálatomban a vonásszerű emocionalitásra kérdeztem rá.  

Reliabilitási mutatói (Watson és mtsai, 1988): PANAS PA Cronbach α=0.89; PANAS NA: 

Cronbach α=0.85. Gyollai és munkatársai (2011) által közölt Cronbach α a kérdőív magyar 

validálása során: NA=0.83-0.85; PA= 0.82-0.84. Saját vizsgálatomban mind a PA, mind az 

NA Cronbach α=0.87.  

 

Meddőségspecifikus mérőeszközök 

 

A meddőségspecifikus distressz mérésére olyan speciális kérdőíveket használtam fel, 

amelyeket meddőségi problémával kapcsolatos pszichoszociális változók mérésére dolgozott 

ki a dán COMPI  (The Copenhagen Multi-centre Psychosocial Infertility) kutatócsoport 

(Schmidt és mtsai, 2003a). Több vizsgálat is megerősítette, hogy a meddőségi élethelyzetre 

speciálisan kidolgozott mérőeszközök hatékonyabban tudják detektálni a problémával 

kapcsolatos distressz természetét (Greil, 1997). A COMPI Kohort vizsgálatban összesen 2250 

meddőséggel küzdő vizsgálati személy szerepelt, a kérdőívek validálása ezen a vizsgálati 

mintán történt.  



Az általam felhasznált mérőeszközök a következő konstruktumokat mérték: 

meddőségspecifikus distressz (COMPI Meddőségspecifikus Ditressz Kérdőív); megküzdési 

stratégiák meddőségben (COMPI Megküzdő Stratégiák Kérdőív), párkapcsolati elégedettség 

és kommunikáció meddőségben (COMPI Párkapcsolati Elégedettség, COMPI Párkapcsolati 

Kommunikáció). Az eredeti COMPI kérdőíveket angol nyelven bocsátották rendelkezésemre  

a szerzők (Schmidt és mtsai, 2003a), a magyarra fordítást az ő engedélyükkel készítettem el. 

A fordítás és a visszafordítás külső szakértők bevonásával történt. A két fordítás egybevetése 

során az eredeti tételekkel megegyező tartalmi vonatkozásokat találtunk.  

A COMPI Meddőségspecifikus Ditressz Kérdőív Likert-típusú, tizennégy itemes, három 

alskálája a meddőségspecifikus distresszt az élet három színterén vizsgálja: személyes 

párkapcsolati és társas vonatkozásban. A vizsgálati személynek négyfokú skálán kell 

értékelnie, hogy a meddőségi probléma következtében milyen mértékben érzi stressztelinek a 

meddőségi probléma megélését (1=egyáltalán nem stresszes, 4=teljes mértékben stresszes). 

Például: „ha olyanokkal találkozik, akik gyermeket várnak” vagy a „családdal; rokonokkal;  

barátokkal;  munkatársakkal való kapcsolatát”. A kérdőív reliabilitási mutatói a 

következőképpen alakultak: az eredeti dán kohort vizsgálatban (n=2250, Schmidt és mtsai, 

2003a) a skálákon elért Cronbach α 0.73 és 0.83 között mozogtak.  Előzetes vizsgálatokban 

(Pápay, 2007; Túri, 2008), szintén meddő mintákon történt a kérdőívek adaptálása (n=57; 

n=73). Ezekben a vizsgálatokban a Cronbach α értékei 0.73-0.86 közötti értékeket mutattak. 

Jelen vizsgálatban az összesített skálát használtam a meddőségspecifikus distressz mérésére. 

Az eredeti dán vizsgálatban (Schmidt és mtsai, 2005a) a kérdőív összesített skálájának 

Cronbach α=0.75, saját vizsgálatomban a Cronbach α=0.83 volt. 

A COMPI Megküzdő Stratégiák Kérdőív (Schmidt és mtsai, 2005a) Likert-típusú, 

tizenkilenc itemes, a meddőségi élethelyzettel való lehetséges megküzdési módokat méri. 

Alskálái: elkerülő („Kerülöm a terhes nők, vagy kisgyerekek társaságát”), érzelemkifejező 

(„Beszélek valakinek arról, hogyan hatnak rám érzelmileg a vizsgálatok és a kezelések”), 

passzív („Úgy érzem, hogy az egyetlen dolog, amit tehetek, az a várakozás”) és jelentésadó 

megküzdési módok („Hiszem, hogy gyermektelenségi problémánknak van számunkra 

jelentése”). Cronbach α értékek az eredeti vizsgálatban: aktív elkerülő coping: 0.68; 

érzelemkifejező coping: 0.76, passzív coping: 0.46; jelentésadó coping: 0.59. Saját 

vizsgálatunkban talált Cronbach α értékek: elkerülő coping: 0.79; érzelemkifejező coping: 

0.76, passzív coping: 0.52; jelentésadó coping: 0.53. Előzetes magyar vizsgálatokban (Pápay, 

2007; Tóth, 2010) a COMPI Megküzdő Stratégiák Kérdőív alskáláinak Cronbach α értékei 

0.60-0.89 között mozogtak. Kivéve a jelentésadó coping stratégiát, amely ezekben az előzetes 



vizsgálatokban is alacsony reliabilitási értékeket mutatott (Cronbach α=0.44-0.55). A 

konzisztensen visszatérő alacsony reliabilitási mutatók miatt exploratív főkomponens 

elemzést végeztem a saját mintán nyert adatokon. az elemzés három viszonylag jól elkülönülő 

alskála meglétét igazolta. Az eredmények azt mutatták, hogy a passzív coping alskála nem 

különül el megfelelő mértékben a jelentésadó coping alskálától, ezért a kérdőív eredeti négy 

alskáláját háromra módosítottam. A három alskála az összvariancia 46.7%-át magyarázza. Az 

exploratív főkomponens elemzés Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mutatója: 0.71. (Az elemzés 

részletes eredményeit a Melléklet 2.1. ábrája és 2.5. táblázata mutatja be.) Az így létrejött 

alskálák a következőek voltak: 

(1) Elkerülő coping: Viselkedéses és érzelmi próbálkozás a meddőségi élethelyzettől való 

távolmaradásra, a meddőségi probléma negatív megítélése. (7 item:1, 2, 3, 4, 5R, 15R, 16R) 

Cronbach alphája: 0.80.  

(2) Emocionálisan megközelítő coping: Támaszkeresés, az érzelmek kifejezése, információk 

gyűjtése a meddőséggel kapcsolatosan. (6 item: 6, 7, 8, 9, 10, 11) Cronbach alphája: 0.70.  

(3) Probléma-újraértékelő coping: Kognitív próbálkozások a helyzet újraértékelésére, 

spirituális hit (remény), alacsony helyzet feletti viselkedéses kontrolligény, optimizmus, 

alternatív életcélok és értékek keresése. (6 item: 12, 13, 14, 17, 18, 19) Cronbach alphája: 

0.59.  

A 3. alskála azért kapta a probléma-újraértékelő coping elnevezést, mert tartalmilag 

összhangban volt a Folkman által 1997-ben bevezetett jelentés-alapú megküzdési móddal 

(meaning-based coping). Folkman a jelentés-alapú megküzdési módot a következő 

összetevőkkel definiálta: a helyzet pozitív újraértékelése, spirituális meggyőződés és 

gyakorlat, valamint képesség arra, hogy a hétköznapi eseményeket pozitív jelentéssel töltsük 

meg. 

A COMPI Párkapcsolati Elégedettség (Schmidt és mtsai, 2005c) Likert-típusú, öt 

fokozatú, két itemes skála, a meddőségi élethelyzetből fakadó párkapcsolati kohézió mértékét 

méri. („A gyermektelenség következtében (1) megerősödött a partnerkapcsolatunk, (2) 

közelebb kerültünk egymáshoz partneremmel.”) Cronbach α az eredeti vizsgálatban: 0.83, 

saját vizsgálatomban: 0.94.  

A COMPI Párkapcsolati Kommunikáció (Schmidt és mtsai, 2005a) egy nyolc itemes 

skála, melynek első tétele általánosságban kérdez rá a partnerkommunikáció nehézségeire 

(„Nehezére esik meddőségi problémájáról házastársával/partnerével beszélni?”), s amelyet a 

COMPI Kutatócsoport 2003-es kohortvizsgálatában (n=2250) a partnerkommunikációs 

nehézségek gyors feltérképezésére használt. Vizsgálatomban hasonló megfontolásból ezt a 



tételt alkalmaztam. A skála háromfokozatú, minél magasabb pontszámot ér el a személy, a 

partnerkommunikációt annál kedvezőbben ítéli meg.  

A teljes kérdőívcsomag a 2. számú Függelékben található, a kérdőívek reliabilitási mutatóit a 

Melléklet 2.3. táblázata foglalja össze. 

  

5.2.4.  Statisztikai módszer 

 

 Pszichoszociális változók hatása a meddőségspecifikus distressz alakulására  

 

Kutatásom első fázisában a meddőségspecifikus distressz alakulását bejósoló pszichoszociális 

változókat vizsgáltam. Az elővizsgálatokban a coping és kommunikációs stratégiák, illetve a 

meddőségspecifikus distressz és az általános distressz közötti összefüggések mérésére 

Pearson-féle korrelációs elemzéseket végeztem. A BDI-H, a PANAS NA alskálán valamint a 

COMPI Párkapcsolati Elégedettség kérdőíven nem teljesült a normalitás feltétele, ezért ott a 

Spearman-féle rangkorrelációs elemzést végeztem.  

Ezt követően, varianciaanalízissel megvizsgáltam a különböző oki háttérrel rendelkező 

csoportok (női eredetű, férfi eredetű, közös oki hátterű és megmagyarázhatatlan meddőség) 

meddőségspecifikus distressz szintjeit, valamint, hogy a Domar-féle kondíciók mentén 

felosztott meddőség fennállásának ideje (1-2 éve fennálló, 2-5 éve fennálló, 5 évnél régebb 

óta fennálló meddőség) és a meddőségspecifikus distressz között igazolható-e az előzetes 

vizsgálatokban talált fordított U alakú összefüggés (Domar és mtsai, 1992). 

A korrelációs elemzések és a varianciaanalízisek elvégzése után a pszichoszociális 

változókkal többszörös lineáris regressziót végeztem; függő változó a COMPI 

Meddőségspecifikus Distressz Kérdőív által mért összesített meddőségspecifikus distressz, 

valamint a személyes, párkapcsolati és társas alskálákon mért distressz voltak. A regressziós 

elemzésbe kerültek azok a változók is, amelyeket a korábbi szakirodalmi eredmények szerint 

mindenképpen érdemes kontrollálni (életkor, SES (végzettség és anyagi helyzet), meddőség 

fennállásának ideje, ART kezelések száma). 

A független változók stepwise módszerrel, blokkosítva kerültek a regressziós egyenletbe: 

(1) demográfiai változók: életkor, végzettség és anyagi helyzet; 

(2) meddőségspecifikus változók: meddőség fennállásának ideje, ART kezelések száma; 

(3) meddőségi helyzetben alkalmazott megküzdési stratégiák változói  

(elkerülő, emocionálisan megközelítő, probléma-újrastrukturáló);  

(4) szorongás, depresszió, negatív és pozitív affektivitás;  



(5) párkapcsolati minőséget vizsgáló változók: párkapcsolat fennállása, a párkapcsolati 

elégedettség és a párkapcsolati kommunikáció minősége.  

 

Pszichoszociális változók hatása a reproduktív sikeresség alakulására 

 

Vizsgálatom második fázisában először a reproduktív sikeresség szempontjából kettéosztott 

mintán (van vagy nincsen élveszülés T2 időben) a folytonos változók (általános és 

meddőségspecifikus distressz, coping stratégiák, életkor, meddőség fennállása, ART 

beavatkozások száma) esetében független mintás t-próbákat, a diszkrét változó (aktuális 

kezelés fajtája) esetében khi
2
 próbát végeztem.  

Ezt követően, bináris logisztikus regresszió segítségével vizsgáltam a distressz és a 

megküzdési módok reproduktív sikerességre gyakorolt hatását a kovariánsok kontrollálásával. 

Függő változó a T2 időben történő élveszülés volt.  

A független változók enter módszerrel, blokkosítva kerültek a regressziós egyenletbe: 

(1) életkor; 

(2) általános distressz (depresszió és szorongás);  

(3) meddőségspecifikus distressz;  

(4) meddőségi helyzetben alkalmazott megküzdési stratégiák (elkerülő, emocionálisan 

megközelítő, probléma-újrastrukturáló);  

(5) meddőségspecifikus változók: meddőség fennállásának ideje, ART beavatkozások száma, 

aktuális kezelés fajtája. 

 

 A meddőségi kezeléssel való megküzdés típusos mintázatai és a típusok összefüggései az élveszülési 

mutatóval 

 

Az utolsó elemzési fázisban típusos distressz és megküzdési mintázatokat kerestem 

meddőségi mintámon belül. K-központú klaszterelemzéssel olyan csoportokat próbáltam 

elkülöníteni, amelyek egymástól különböznek a vizsgált pszichoszociális változók mentén. Az 

elemzésbe elsősorban azokat a változókat válogattam be, amelyek szignifikáns eredményeket 

mutattak a meddőségi distressz alakulásával kapcsolatosan, illetve, amelyek előzetes 

hipotézisek alapján relevánsnak tűntek a csoportfelosztás szempontjából a meddőségi 

élethelyzetben.  

Klaszterelemzésbe végül a következő változók kerültek:  

(1) életkor,  



(2) az ART kezelések száma,  

(3) általános distressz változói: negatív emocionalitás (NA),  

 depresszió (BDI-H) és szorongás (STAI-T),  

(4) a meddőségspecifikus distressz  (COMPI Meddőségspecifikus Distressz),  

(5) megküzdési stratégiák (COMPI Megküzdési Stratégiák).  

Elemzésem során több klaszterszámot is kipróbáltam, végül az eredmények leginkább 

négy klaszter választása során bizonyultak leginkább értelmezhetőnek.  

Végül egyszempontos varianciaanalízissel megnéztem, van-e szignifikáns különbség a 

négy csoport között az élveszülési sikeresség, mint függő változó szempontjából.  

Minden statisztikai elemzést az SPSS 16.0 verziójával végeztem.  

 

5.3. Eredmények 

 

5.3.1. Leíró statisztikák 

 

A leíró statisztikák eredményeinek összegzését a Melléklet 2.3. táblázata foglalja össze. 

Fontos kiemelni, hogy a standardizált mérőeszközökön mért depresszió és szorongás átlag 

pontszámai nem haladták meg azokat a határértékeket, amelyek a klinikai értelemben vett 

depressziót vagy szorongást valószínűsítenék. A depresszió esetében a BDI-H magyar 

validálásakor azt találták, hogy a 19 pontszám határérték a klinikai értelemben vett depresszió 

tekintetében (Rózsa és mtsai, 2001). Mintámban a depresszió pontszámának átlagértéke 11.2 

(szórás 3.4) volt. 19 feletti pontértéket a minta 4.2%-a (n=3) ért el. Szorongás esetében a 

magyar mintán végzett validáláskor a neurotikus, illetve pszichoszomatikus betegek 

szorongásának értéke mindkét nemnél 50 pont körül mozgott (Sipos és mtsai, 1983). Saját 

mintabeli átlagom 38.5 (szórás 10.5). 50 feletti pontszámot a minta 9.7%-a (n=9) ért el.  

A meddőségspecifikus mérőeszközökön elért pontszámokat a COMPI kohorton 

(nnők=1169) végzett vizsgálatban (Schmidt és mtsai, 2005a) regisztrált skálaértékekkel 

vetettem össze. A COMPI Meddőségspecifikus Distressz kérdőív mindhárom alskálájának 

esetében a magyar mintán regisztráltam nagyobb distressz értékeket. Az intrapszichés 

distressz átlagértékei magasabbak voltak a saját mintán (átlag=10.7, szórás=3.7) a dán 

kohorthoz képest (átlag=8.4, szórás=4.7). A párkapcsolati distressz átlagértéke a saját 

vizsgálatban szintén jóval magasabbnak bizonyult (átlag=5.7, szórás=2.2) a dán kohorthoz 

képest (átlag=4.0, szórás=3.2). Végül a társas vonatkozásban megélt disztressz értékei a saját 



mintában (átlag=5.3, szórás=1.6)  több, mint duplája volt a dán kohort átlagértékeinek 

(átlag=2.2, szórás=2.6).  

A COMPI Megküzdő Stratégiák esetében az átlagok nem voltak összevethetők a skálán 

végrehajtott módosítások miatt. A házastársi elégedettség vonatkozásában viszont a saját 

mintabeli átlag a magyar mintán elért átlag magasabb (átlag=7.7, szórás=2.4), mint a dán 

kohortban regisztrált értékek (átlag=5.8, szórás=1.8), vagyis a magyar mintán a házastársi 

elégedettség átlagosan nagyobb a dán kohorthoz képest.  

 

5.3.2. Empirikus eredmények 

 

Pszichoszociális változók hatása a meddőségspecifikus distressz alakulására 

 

A korrelációs elemzések megmutatták, hogy a meddőségspecifikus distressz pozitívan 

együttjár az általános distressz mindhárom formájával: mind a szorongással (r=0.67, 

p<0.001), mind a depresszióval (rs=0.48, p<0.001), mind a negatív emocionalitással (rs=0.62, 

p<0.001). Ezen felül szignifikáns pozitív együttjárást mutatott az elkerülő coping stratégia 

gyakoribb alkalmazásával (r=0.76,  p<0.001).  

Fordított szignifikáns kapcsolat állt fenn a párkapcsolati elégedettség mértéke és a 

meddőségspecifikus distressz mennyisége között (rs=-0.27, p=0.023). Végül szignifikáns 

pozitív együttjárást találtam az általános distressz formái és az elkerülő megküzdési stratégia 

között is, a szorongás esetében r=0.63, depresszió esetében rs =0.58 (p<0.001).  

Varianciaanalízissel megvizsgáltam a különböző oki háttérrel rendelkező csoportok (női 

eredetű, férfi eredetű, közös oki hátterű és megmagyarázhatatlan meddőség) 

meddőségspecifikus distressz szintjeit. A variancianalízis szignifikáns különbséget mutatott ki 

a csoportok között (F=5.0, p=0.003), s a Games-Howell post hoc teszt páronkénti vizsgálata 

megmutatta, hogy a férfi eredetű és a közös eredetű meddőségi probléma szignifikánsan 

nagyobb meddőségspecifikus distresszel jár együtt, a csak női eredetű meddőségi 

problémához képest (átlagok különbsége: I férfi ok-J női ok=6.23,  p=0.005; és Iközös ok-Jnői 

ok=5.37, p=0.042), vagyis a párkapcsolaton belüli diagnosztizált férfi eredetű meddőségi 

probléma minden esetben nagyobb meddőségi distresszel járt együtt.  

Megvizsgáltam azt is, hogy meddőség fennállásának ideje alapján három csoportba 

osztott mintában (1-2 éve fennálló, 3-5 éve fennálló, 5 évnél régebb óta fennálló meddőség) 

van-e különbség a meddőségi distressz tekintetében. Varianciaanalízis eredményei alapján 



nem volt szignifikáns különbség a három csoport között (F=0.80; p=0.44), vagyis a meddőség 

fennállásának ideje nem volt hatással a meddőségi distressz alakulására.  

A meddőségspecifikus distresszt, mint függő változót többszörös lineáris 

regresszióelemzés keretében is megvizsgáltam. Az elemzés eredményeit az 16. táblázat 

foglalja össze.  

 

Modell   Beta t-érték p-érték 

1 konstans  2.82 0.006 

 elkerülő coping 0.77 9.55 0.000 

     

2 konstans  2.66 0.010 

 elkerülő coping 0.56 5.71 0.000 

 negatív affektusok 0.32 3.26 0.002 

     

3 konstans  4.06 0.000 

 elkerülő coping 0.56 6.04 0.000 

 negatív affektusok 0.23 2.42 0.018 

 párkapcsolati  elégedettség -0.22 -2.93 0.005 

     

4 konstans  4.97 0.000 

 elkerülő coping 0.52 5.73 0.000 

 negatív affektusok 0.26 2.85 0.006 

 párkapcsolati elégedettség -0.24 -3.34 0.001 

 partner kommunikáció -0.17 -2.57 0.013 

16. Táblázat. A többszörös lineáris regresszióelemzés eredményei.  Függő változó:  

Összesített meddőségspecifikus distressz. Nagelkerke R
2
=0.738.  

 

Nem rendelkezett bejósló erővel a végzettség, az életkor, az anyagi helyzet, a meddőség 

fennállásának ideje, a kezelések száma, valamint a párkapcsolat fennállásának ideje. Ezen 

felül nem mutatott szignifikáns összefüggést a meddőségspecifikus változóval a PANAS 

Pozitív Affektusok alskálája, valamint az érzelemkifejező és a probléma-újrastrukturáló 

coping stratégia sem.  

A modellépítés fázisai a következőek voltak:  

(1) Az első modellben az aktív elkerülő coping már önmagában a függő változónk 

varianciájának nagy százalékát magyarázta (R
2=

0.59); Beta=0.77, p<0.001),  

(2) A második modellben, a negatív affektivitás változónk belépésének hatására az R
2=

0.65-ra 

emelkedett.  Az aktív elkerülő coping bejósló ereje változatlanul erős és szignifikáns maradt 



(Beta=0.56, p<0.001). A negatív affektivitás standardizált regressziós koefficiens értéke 

Beta=0.32,  p=0.002.  

(3) A következő modellben, a  párkapcsolati elégedettség (Beta=-0.22, p=0.005) mutatott 

szignifikáns hatást, miközben a másik két változó bejósló ereje is megmaradt. (elkerülő 

coping: Beta=0.56, p<0.001; negatív affektivitás: Beta=0.23, p=0.018) A párkapcsolati 

elégedettség fordított irányban jósolta be modellünkben a meddőségspecifikus distresszt. A 

modell magyarázóereje Nagelkerke R
2= 

0.70.  

(4) A végső modellben a partnerkommunikáció minősége is bekerült az egyenletbe (Beta=-

0.18, p=0.013). A változó szignifikáns bejósló erővel bírt a meddőségspecifikus distresszre 

vonatkozóan, mégpedig azzal fordított irányban. A többi modellben már szignifikáns hatású 

változók hatása ebben a modellben is megmaradt.  

 A végső modell magyarázó ereje Nagelkerke R
2
=0.738. A meddőségspecifikus distresszt 

az aktív elkerülő coping (Béta=0.52,  p<0.001) és a negatív affektivitás (Béta=0.27, p=0.006) 

azonos irányban, míg a párkapcsolati elégedettség (Béta=-0.24, p=0.001) és a partner 

kommunikáció  észlelt minősége (Béta=-0.18,  p=0.013) fordított irányban jósolták be.  

 

A többszörös lineáris regresszióelemzéseket a meddőségspecifikus alskálák esetében is 

elvégeztem. A személyes vonatkozású meddőségspecifikus distressz függő változóra végzett 

többszörös lineáris regressziós elemzés eredményeit a 17. táblázat foglalja össze: 

 

Modell  Beta t-érték p-érték 

1 Konstans  0.394 NS 

 elkerülő coping 0.82 11.60 0.000 

     

2 konstans  -1.90 NS 

 elkerülő coping 0.84 12.44 0.000 

 emocionálisan megközelítő coping 0.18 2.77 0.007 

     

3 konstans  -2.13 0.037 

 elkerülő coping 0.65 7.43 0.000 

 emocionálisan megközelítő coping 0.10 1.50 NS 

 szorongás STAI-T 0.28 3.17 0.002 

17. Táblázat. A többszörös lineáris regresszióelemzés eredményei.  Függő változó: Intrapszichés 

meddőségspecifikus distressz. NS=Nem szignifikáns. Nagelkerke R
2
=0.74.  

 



Nem rendelkezett bejósló erővel a nem, az életkor, az anyagi helyzet, a végzettség, a 

meddőség fennállásának ideje, a kezelések száma, valamint egyetlen párkapcsolati változó 

sem. A végső modellben a coping stratégiák közül csak az elkerülő (Béta=0.65, p<0.001) 

copingnak volt pozitív irányban szignifikáns bejósló ereje az intrapszichés 

meddőségspecifikus distressz alakulására. Az emocionális megközelítő coping szignifikáns 

hatása a végső modellben eltűnt. Általános distressz tekintetében pedig egyedül a 

vonászorongás nagyobb mértéke (Béta=0.28, p<0.001) jósolta be a nagyobb intrapszichés 

meddőségspecifikus distresszt. A végső modellben a Nagelkerke R
2
=0.74.  

A párkapcsolati vonatkozású meddőségspecifikus distressz függő változóra végzett 

többszörös lineáris regressziós elemzés eredményeit a 18. táblázat foglalja össze. 

 

Modell  Beta t-érték P-érték 

     

1 konstans  2.98 0.004 

 elkerülő coping .429 3.76 0.000 

     

2 konstans  6.82 0.000 

 elkerülő coping .298 3.13 0.003 

 párkapcsolati elégedettség -.554 -5.83 0.000 

18. Táblázat. A többszörös lineáris regresszióelemzés eredményei.  Függő változó: Párkapcsolati 

meddőségspecifikus distressz. Nagelkerke R
2
=0.45. 

 

Nem rendelkezett bejósló erővel a nem, az életkor, az anyagi helyzet, a végzettség, a 

meddőség fennállásának ideje, valamint a kezelések száma. A végső modellben a coping 

stratégiák közül egyedül az elkerülő copingnak (Béta=0.29, p=0.003) volt pozitív irányban 

szignifikáns bejósló ereje a párkapcsolati vonatkozású meddőségspecifikus distressz 

alakulására. Emellett a nagyobb párkapcsolati elégedettség a párkapcsolat színterén kevesebb 

meddőségspecifikus distresszt jósolt be (Béta=-0.55, p<0.001). A végső modellben a 

Nagelkerke R
2
=0.45. Végül a társas vonatkozású meddőségspecifikus distressz függő 

változóra végzett többszörös lineáris regressziós elemzés eredményeit a 19. táblázat foglalja 

össze. 



 

Modell  Beta t-érték p-érték 

     

1 konstans  6.49 0.000 

 életkor -0.26 -2.16 0.034 

     

2 konstans  3.68 0.000 

 életkor -0.19 -1.80 NS 

 elkerülő coping 0.45 4.20 0.000 

     

3 konstans  3.60 0.001 

 életkor -0.22 -2.15 0.035 

 elkerülő coping 0.25 1.88 NS 

 depresszió BDI-H 0.32 2.47 0.016 

     

4 konstans  4.07 0.000 

 életkor -0.19 -1.83 NS 

 elkerülő coping 0.25 1.91 NS 

 depresszió BDI-H 0.28 2.20 0.032 

 partner kommunikáció -0.21 -2.03 0.046 

     

5 konstans  4.89 0.000 

 életkor -0.19 -1.89 NS 

 elkerülő coping 0.17 1.36 NS 

 depresszió BDI-H 0.30 2.39 0.020 

 partner kommunikáció -0.25 -2.50 0.015 

 párkapcsolati elégedettség -0.25 -2.45 

 

0.017 

19. Táblázat. A többszörös lineáris regresszióelemzés eredményei.   

Függő változó: Társas meddőségspecifikus distressz. NS=Nem szignifikáns. Nagelkerke R
2
=0.40. 

 

Nem rendelkezett bejósló erővel az anyagi helyzet, a meddőség fennállásának ideje, valamint 

a kezelések száma. Háttérváltozók közül az életkor a 3. modellben szignifikáns bejósló erővel 

bírt (Béta=-0.22, p=0.035) a meddőségspecifikus distresszt fordított irányban jósolta be; 

vagyis minél idősebb volt a személy, annál kisebb valószínűséggel élt át meddőségspecifikus 

distresszt a társas helyzetekben, ám ez a hatás a többi változó belépése után, a végső 

modellben eltűnt. Összességében a coping stratégiák közül egyiknek sem volt szignifikáns 

bejósló ereje a társas vonatkozású meddőségspecifikus distressz alakulására. Ezzel szemben 

szignifikáns hatást gyakorolt a depresszió (Béta=0.30, p=0.020): minél magasabb pontszámot 

ért el valaki a BDI-H-n, annál valószínűbb volt, hogy társas színtéren distresszt élt át a 



meddőségi problémájával kapcsolatosan. A partnerkommunikáció (Béta=-0.25, p=0.015) és a 

párkapcsolati elégedettség (Béta=-0.25, p=0.017)   viszont fordítottan jósolták be a disztressz 

alakulását, mindkét esetben a magasabb értékek csökkentették a meddőségspecifikus distressz 

valószínűségét. A végső modellben a Nagelkerke R
2
=0.40. 

 

Pszichoszociális változók hatása a reproduktív sikeresség alakulására 

 

A mintában a 72 vizsgálati személyből 18 személynek született (T2) időig gyermeke (25%), 

54 személynek nem született gyermeke (75%). Nem volt különbség a reproduktív sikeresség 

szempontjából kettéosztott csoportok (van vagy nincsen élveszülés T2 időben) között a 

meddőség fennállása, az előzetes beavatkozások száma, valamint az aktuális kezelés fajtája 

tekintetében. Életkor szempontjából szignifikánsan különbözött a két csoport: a sikeres 

élveszülés inkább a fiatalabb személyekre volt jellemző (t=3.00, p= 0.004). Pszichoszociális 

változók szempontjából az elkerülő coping használatában (t=2.32, p<0.023) és a probléma-

újrastrukturáló coping használatában (t=-4.82, p<0.001)  különbözött szignifikánsan a két 

csoport: az elkerülő copingot gyakrabban használták azok, akiknél az ART kezelés sikertelen 

volt, míg a probléma-újrastrukturáló copingot azok, akiknél a kezelés sikeres volt. A 

pszichoszociális változókkal kapcsolatos leíró statisztikákat a Melléklet 2.5. táblázata mutatja 

be.  

Az előzetes gyermekkel rendelkező nők (másodlagos infekunditás, n=11) közül senkinek 

sem született T2 időben gyermeke. Az elsődleges és másodlagos infekunditással küzdő nők 

között életkor szempontjából szignifikáns különbség volt, vagyis azok a nők, akiknek 

előzetesen volt gyermekük szignifikánsan idősebbek voltak (t=5.41, p<0.001).  

 

A pszichoszociális változók élveszülésre gyakorolt hatását bináris logisztikus regressziós 

elemzésben is megvizsgáltam. Bináris logisztikus regressziós elemzésem eredményeit a 20. 

táblázat foglalja össze.  



 

 OR  95% konfidencia 

Intervallum (OR) 

p-érték  

    

Életkor 0.549 0.34-.86 0.009 

Depresszió 0.886 0.36-2.15 NS 

Vonásszorongás 0.815 0.67-.98 0.038 

Meddőségspecifikus stressz 1.436 0.99-2.06 0.051 

Elkerülő coping 0.553 0.30-1.00 NS 

Emocionálisan megközelítő coping 1.222 0.86-1.72 NS 

Probléma újraértékelő coping 2.514 1.35-4.67 0.004 

Meddőség fennállása 0.941 0.56-1.57 NS 

Előzetes ART kezelések száma 1.393 0.79-2.44 NS 

Kezelés fajtája: IUI (indikátor)   NS 

Kezelés fajtája: IVF 1.310 0.007-240.7 NS 

Kezelés fajtája: ICSI 0.664 0.004-115.807 NS 

20. Táblázat. Bináris logisztikus regresszióelemzés eredményei. Függő változó: élveszülés.  

NS=nem szignifikáns. Nagelkerke R
2
=0.731.  

 

A bináris logisztikus regressziós modell megmutatta, hogy a reprodukciós sikeresség esélye 

csökken az életkor (OR=0.549, p=0.009) és a szorongásszint emelkedésével (OR=0.815, 

p=0.038), és növekszik a probléma újraértékelő megküzdési mód használatának 

növekedésével (OR=2.514, p=0.004). A meddőségspecifikus distressz növekedésével 

(OR=1.436, p=0.051) szintén emelkedik az élveszülés esélye, a hatás azonban a 

szignifikancia-szint határán mozog a modellben, így inkább csak tendenciáról beszélhetünk. 

A sikeres élveszülés tehát 2.51-szer nagyobb eséllyel történik meg a probléma újraértékelő 

copingot gyakrabban használók körében, ezzel szemben 0.85-szor ritkábban a 

vonásszorongás, és 0.748-szor ritkábban az életkor növekedésével, a többi kovariáns 

kontrollálása mellett is.  Nagelkerke R
2
=0.731.  

Nem találtam szignifikáns összefüggést a depresszió, az elkerülő valamint az 

emocionálisan megközelítő coping stílusok esetében, vagyis ezek a változók nem változtatták 

meg a reprodukciós sikeresség esélyét vizsgálatomban. A meddőségspecifikus kovariánsok 

(meddőség fennállása, ART kezelések száma, aktuális ART kezelés fajtája) szintén nem 

voltak hatással a reprodukciós sikerességre a többi változó kontrollálása mellett.  

 



A meddőségi kezeléssel való megküzdés típusos mintázatai és a típusok összefüggései az élveszülési 

mutatóval 

 

A klaszterelemzés során négy csoportot különítettem el meddőségi mintámon belül a 

pszichoszociális változók segítségével. A klaszterelemzés eredményeit a 21. táblázatban 

láthatjuk.  

 

KLASZTEREK 1 2 3 4 

Klasztercentrumok     

Életkor 30 37 33 33 

Előzetes ART kezelések száma 2 4 3 4 

Vonásszorongás 36 31 47 65 

Depresszió 10 10 13 21 

Meddőségspecifikus stressz 22 17 26 32 

Elkerülő coping 13 11 16 20 

Emocionálisan megközelítő coping 13 13 15 16 

Probléma újraértékelő coping 15 15 14 14 

Párkapcsolati elégedettség 8 8 7 7 

21. Táblázat. A K-means klaszterelemzés eredményei a végső klasztercentrumokkal.  

 

A négy klasztert a pszichoszociális változók mintázatai alapján a következőképpen 

címkézhetjük: 

1. Klaszter: A jól alkalmazkodók csoportja. Ebben a klaszterben az általános distressz 

mutatók értékei kedvezőek voltak, nem túl magas a vonásszorongás mennyisége, illetve a 

depresszió is alacsony mértékű. A meddőségspecifikus distressz a mintabeli átlagértéket 

mutatta. Coping stratégiák közül az elkerülő coping stratégia ritkább használata volt jellemző. 

Életkor szempontjából a csoport fiatal páciensekből állt. Az előzetes kezelések számát illetően 

átlagosan kettő volt a csoportban, ami a teljes minta átlagához képest alacsony értéknek 

minősül. A párkapcsolati elégedettség is magasnak mondható. Összességében tehát 

alacsonyabb distressz szinttel, adaptív megküzdési stratégiákkal rendelkező fiatal 

páciensekből álló csoport. A mintából 19 személy tartozott a jól alkalmazkodók csoportjához. 

2. Klaszter: A jól alkalmazkodó, idősebb páciensek csoportja. Életkor szempontjából 

inkább idősebb személyek, 37 év körüli életkorral. Ebben a csoportban a legkedvezőbbek a 

distressz értékek, depresszió, szorongás és meddőségspecifikus distressz vonatkozásában 

egyaránt. Fontos kiemelni, hogy a kedvező distressz értékek mellett ebben a csoportban 

gyakran használtak probléma-újrastrukturáló stratégiát, míg az elkerülés ebben a csoportban is 



alacsony volt. A meddőségspecifikus változó szempontjából különbözött az előző csoporttól, 

mivel átlagosan négy meddőségi kezelésen estek át az ide tartozó személyek. A párkapcsolati 

elégedettség ebben a csoportban is erősnek bizonyult.  

Összességében az előző csoporttól leginkább az életkori jellemző alapján és a kezelések 

számában tértek el. A mintából 31 személy tartozott a jól alkalmazkodó idősebb páciensek 

csoportjához.  

3. Klaszter: A meddőséghez nehezen alkalmazkodók.  Közepesen stresszes, de még a 

klinikai szintet meg nem haladó szorongás és depresszió pontszámokkal rendelkező csoport. 

A meddőségspecifikus distressz a teljes minta átlagánál szintén magasabbnak bizonyult, de 

még egy szóráson belül volt (meddőségspecifikus distressz teljes mintabeli átlag: 21.7, szórás: 

6.1). A csoport tagjai gyakrabban használták az inadaptív elkerülő megküzdési stratégiát, de 

ugyanakkor sokszor alkalmaztak érzelemkifejező copingot is, valamint probléma-

újrastrukturáló megküzdési stratégiát is. A párkapcsolati kohézió alacsonyabb mértékű az 

előző két csoporthoz viszonyítva. Életkor és a kezelések számát tekintve a minta egészéhez 

viszonyítva átlagos értékek voltak jellemzőek. A nehezen alkalmazkodó csoportba összesen 

17 páciens tartozott.  

4. Klaszter: A pszichológiailag sérülékenyek. A distressz mutatók a sérülékeny 

csoportban voltak a legmagasabbak. A depresszió és szorongás pontszámok mindkét esetben 

klinikailag is szignifikáns distressz értékeket mutattak. A meddőségspecifikus distressz átlaga 

egy szórás értéknél is több volt a mintaátlaghoz viszonyítva. A magas pszichés distressz az 

elkerülő megküzdési stratégia nagyon gyakori használatával párosult. Emellett az 

érzelemkifejező stratégia nagyobb arányú alkalmazása és a probléma-újrastrukturáló coping 

viszonylag ritka használata volt jellemző. Életkor szempontjából átlagos a csoport a minta 

egészéhez viszonyítva. Ebben a csoportban az előzetes ART kezelések száma az idősek 

csoportjáéhoz hasonlóan magas. Kiemelendő még, hogy a párkapcsolati elégedettség ebben a 

csoportban szintén alacsonyabb, ami szintén hozzájárulhat a kedvezőtlen alkalmazkodáshoz. 

A pszichológiailag sérülékeny csoportba összesen 5 fő tartozott. 

Az így kapott klasztercsoportokon egyszempontos variaanciaanalízist végeztem, melyben 

a reproduktív sikeresség, mint dummy változó szerepelt függő változóként. A 

varianciaanalízis nem mutatott ki szignifikáns különbséget a négy csoport között a 

reproduktív sikeresség vonatkozásában. Ugyanakkor a Games-Howell post hoc vizsgálat 

során, a páronkénti átlagok összehasonlításakor, szignifikáns különbség mutatkozott bizonyos 

csoportok között. Az eredmények azt mutatták, hogy reproduktív sikeresség szempontjából az 

1. és a 4. klaszterek között (I1klaszter-J4klaszter=0.31, p=0.045) valamint a 2. és 4. klaszterek 



között (I2klaszter-J4klaszter=0.25, p=0.015) volt szignifikáns különbség. A Games-Howell post 

hoc elemzés eredményeit a Melléklet 2.6. táblázata foglalja össze. A jól alkalmazkodók 

csoportjánál (1. klaszter) szignifikánsan gyakrabban volt élveszülés a pszichológiailag 

sérülékenyek csoportjához (4 klaszter) képest. Ezen felül szignifikáns különbséget találtam a 

jól alkalmazkodó, idősebb páciensek csoportja (2.  klaszter) és a pszichológiailag 

sérülékenyek csoportja (4. klaszter) között is. Kiemelendő még, hogy a 4. pszichológiailag 

sérülékeny csoportba tartozó személyek közül T2 időben senkinek nem született gyermeke, 

vagyis reproduktív sikeresség nem volt tapasztalható a csoportban (Melléklet 2.7. táblázat).  

 

5.4. Diszkusszió 

 

5.4.1. Pszichoszociális változók hatása a meddőségspecifikus distressz alakulására  

 

A meddőségi élethelyzet sok infertilitással küzdő személy számára distressz forrás, amelyet 

több pszichoszociális változó is befolyásolhat. Vizsgálatomban a meddőségspecifikus 

distressz alakulását figyeltem meg a különféle megküzdési stratégiák, a negatív és pozitív 

emocionalitás és a párkapcsolati elégedettség függvényében. Ezen felül az életkor, a SES 

(végzettség és az anyagi helyzet), valamint meddőségspecifikus tényezők (meddőség 

fennállása, ART kezelések száma) lehetséges hatását is néztem a distressz alakulására.  

Eredményeim alátámasztották, hogy a meddőségspecifikus distressz szignifikánsan 

együttjár az általános pszichológiai sérülékenység magasabb értékeivel, mind a 

vonásszorongás, mind a depresszió, mind a negatív affektivitás tekintetében. Előzetes 

vizsgálatok megerősítették, hogy a meddőségi élethelyzethez történő alkalmazkodást a 

negatív emocionalitás kedvezőtlenül befolyásolhatja, amelyen belül a szorongás és a 

depresszió, valamint a negatív érzelmek kifejezése centrális helyet foglalnak el. Verhaak és 

munkatársai (2005) vizsgálatában a negatív emocionalitás szignifikánsan együttjárt a 

meddőségi élethelyzetben megtapasztalt reménytelenség érzésével, a házastársi elégedettség 

alacsony mértékével, az észlelt társas támogatás alacsony szintjével valamint az alacsony 

diszpozicionális optimizmussal. Lineáris regressziós elemzésem eredményei is támogatták 

ezeket az eredményeket. A regressziós modellbe bekerülő negatív affektivitás változó 

magasabb meddőségspecifkus distresszt jósolt be, ezért rizikófaktorként kell számolnunk vele 

a meddőségi probléma megélése során. Ez az eredmény, több korábbi vizsgálat (Domar és 

mtsai, 1992, Verhaak és mtsai, 2005) eredményével összhangban, arra világít rá, hogy a 



magas negatív affektivitású személyek pszichoszociális támogatására különös hangsúlyt kell 

fektetni az ART kezelések során. 

Legfontosabb kérdésfeltevésem a meddőségi élethelyzetben alkalmazott megküzdési 

stratégiák hatékonyságára vonatkozott. Kutatási eredményem több eddigi kutatással 

megegyezően (Schmidt és mtsai, 2005a, Terry és Hynes, 1998, Berghuis és Stanton, 2002) 

megerősítette, hogy az elkerülő megküzdési stratégia gyakoribb használata kedvezőtlenül 

befolyásolja a meddőségi distressz alakulását.  

A többi coping stílus nem bizonyult szignifikánsan bejósló erejűnek. Vizsgálati 

eredményeim nem támasztották alá a probléma-újrastrukturáló stratégia előzetes 

vizsgálatokban megerősített protektív szerepét (Schmidt és mtsai, 2005a). Ugyanakkor fontos 

megjegyezni, hogy miközben az emocionálisan megközelítő coping stratégiának az összesített 

distressz szintre nem volt szignifikáns hatása, gyakoribb használata intrapszichés 

vonatkozásban egy köztes modellben nem csökkentette, hanem növelte a meddőségspecifikus 

distressz mértékét. Ez az eredmény összhangban van néhány előzetes vizsgálati eredménnyel 

(Klonoff-Cohen és mtsai, 2001, Smeenk és mtsai, 2001).  Az összefüggés hátterében az állhat, 

hogy a gyakoribb érzelemkifejezés a személy jelentősebb éninvolvációját takarja, ami pedig 

fokozhatja a meddőségi élethelyzettel kapcsolatos distressz mennyiségét.  

Eredményeim alapján az is elmondható, hogy a partnerkapcsolati kohézió, az együtt töltött 

évek számától függetlenül, fontos védőfaktor szerepet tölt be a meddőségi helyzettel való 

megküzdésben. A párkapcsolati elégedettség valamint a párkapcsolati kommunikáció 

minősége ugyanis fordított irányban jósolta be az összesített meddőségspecifikus distressz 

alakulását, miközben a párkapcsolat fennállásának ideje nem játszott szerepet. Ez az 

eredmény jól illeszkedik számos e területen végzett vizsgálat eredményéhez (Schmidt és 

mtsai, 2005b, Boivin, 2009) és felhívja a figyelmet arra, hogy a meddőségi élethelyzet a 

párkapcsolati támogatás hiányában válhat igazán nehezített élethelyzetté.  

A meddőségspecifikus distressz az élet különféle színterein jelentkezhet (Schmidt és 

mtsai, 2005a), vizsgálatomban három területen: intrapszichés, párkapcsolati és társas 

vonatkozásban is megfigyeltem alakulását. Az eredmények azt mutatták, hogy intrapszichés 

vonatkozásban leginkább a coping stratégiáknak és a vonásszorongásnak van döntő szerepe a 

distressz alakulására. Az elkerülő coping és a vonásszorongás változók megnövekedett 

intrapszichés meddőségspecifikus distresszt jósoltak be. Ezek az eredmények összhangban 

vannak azokkal a hipotézisekkel, melyek a neuroticizmus és az elkerülő magatartás inadaptív 

hatását hangsúlyozzák a meddőségi élethelyzetben (Panagopoulou és mtsai, 2006, 

Demytteaneare és mtsai, 1998).  



Párkapcsolati distressz vonatkozásában az eredmények megerősítették hipotézisemet, 

vagyis, az elkerülő coping gyakoribb használata valóban bejósolta a meddőségspecifikus 

distressz magasabb szintjét, miközben a párkapcsolati elégedettség, vagyis egymás kölcsönös 

támogatása a pár distressz szintjét szignifikánsan csökkentette. A párkapcsolati 

elégedettségnek tehát különösen ezen a színtéren van kitüntetett jelentősége. Mindez nem 

csak a meddőség pillanatnyi élethelyzetére igaz, hanem hosszútávon is. Utánkövetéses 

vizsgálatokban azt találták, hogy a sikertelen beavatkozások után is csak egymás támogatásán 

keresztül tudnak a felek megfelelő módon alkalmazkodni a gyermektelenség végérvényes 

állapotához (Sydsjö és mtsai, 2005, 2011). 

Végül társas vonatkozásban, a várt hatással megegyezően, a depresszív tünetek nagyobb 

gyakorisága jósolta be a nagyobb szociális distresszt, aminek hátterében a társas izolálódás 

inadaptív hatásmechanizmusai állhatnak. Ezzel szemben a párkapcsolat erőssége 

védőfaktornak bizonyult a szociális környezet kihívásaival szemben; klinikai tapasztalatok is 

megerősítik, hogy a párkapcsolat képes védőburokként működni a kedvezőtlen társas 

visszajelzések elhárításában.  

Demográfiai változók tekintetében az előzetes vizsgálatokban azt találták, hogy a 

magasabb szocioökonómiai státusz magasabb distressz szinttel és több inadaptív coping 

stratégiával párosul (Schmidt és mtsai, 2005a). A végzettség és a társas distressz közötti 

összefüggéseket a többszörös lineáris regressziós elemzésem nem erősítette meg.  

A meddőségi állapot jellegzetességei és a kezelésének körülményei szintén fontos 

szerepet tölthetnek be a meddőségi helyzet kedvezőtlen megélésében. A meddőség 

fennállásának elhúzódása fokozott distressz állapothoz vezethet. Vizsgálatomban a meddőség 

fennállása nem mutatott lineáris összefüggést a meddőségspecifikus distresszel, ezért 

megvizsgáltam, hogy a Domar-féle fordított U hipotézis (1992) igaz-e mintámra. A meddőség 

fennállásának idejét három csoportra osztottam a Domar-féle kondíciók mentén (1-2 éve 

fennálló, 2-5 éve fennálló, 5 évnél régebb óta fennálló meddőség). Varianciaanalízis 

eredményei alapján nem volt szignifikáns különbség a három csoport között, vagyis a 

mintában a meddőség fennállásának ideje semmilyen formában nem volt hatással a 

meddőségi distressz alakulására.  

Az általam vizsgált másik meddőségspecifikus tényező az ART beavatkozások száma 

volt, mivel feltételeztem, hogy a többszöri sikertelen beavatkozás fokozhatja a meddőség 

kezelésével járó feszült állapotot. Érdekes módon sem az előzetes kutatások, sem saját 

vizsgálatom nem támasztották alá ezt az elképzelést (Greil, 1997). Ennek hátterében talán az 

állhat, hogy miközben az ART kezelések növekvő előfordulása érzelmileg valóban kimerítő 



lehet, ugyanakkor a személy biztonságérzetét növelheti a vizsgálatok átláthatósága, a kezelés 

folyamatának kiszámíthatósága, a klinika és a személyzet alapos ismerete.  

Varianciaanalízissel megvizsgáltam a különböző oki háttérrel rendelkező csoportok (női 

eredetű, férfi eredetű, közös oki hátterű és megmagyarázhatatlan meddőség) 

meddőségspecifikus distressz szintjeit. A varianciaanalízis szignifikáns különbséget mutatott 

ki a csoportok között. A Games-Howell post hoc teszt páronkénti vizsgálata megmutatta, 

hogy a férfi eredetű és a közös eredetű meddőségi probléma szignifikánsan nagyobb 

meddőségspecifikus distresszel jár együtt, a csak női eredetű meddőségi problémához képest; 

vagyis a párkapcsolaton belüli diagnosztizált férfi eredetű meddőségi probléma minden 

esetben nagyobb meddőségi distresszel járt együtt. A férfiak meddőségi helyzetben 

megtapasztalt érzelmi nehézségeit, meddőségi problémájukkal való megküzdésüket kevesen 

kutatták (Pook és mtsai, 1999, 2005, Schmidt és mtsai, 2005a). Egy lehetséges magyarázat 

erre, hogy a férfi meddőségi problémát erősebb társadalmi stigmatizáció sújtja, mint a női 

eredetű meddőséget, így azok a férfiak és nők, akiknek párkapcsolatában férfi eredetű a 

meddőség, nagyobb distresszt élnek át (Gannon és mtsai, 2004). Összességében elmondható, 

hogy a meddőségi élethelyzet és a kezelés körülményei (meddőség fennállása, ART 

beavatkozások száma, elsődleges vagy másodlagos infekunditás) nem jártak együtt nagyobb 

distressz változásokkal. Egyedül a férfi eredetű meddőségi probléma párosult nagyobb 

distressz szinttel, aminek terápiás konzekvenciáit érdemes leszűrni.  

 

5.4.2. Pszichoszociális változók hatása a reproduktív sikeresség alakulására 

 

Vizsgálatom második fázisában egy nem pszichológiai változó (élveszülés) alakulását néztem 

pszichoszociális változók függvényében. A kezelést megelőző általános (vonásszorongás és 

depresszió standardizált mérőeszközökkel mérve), valamint a meddőségspecifikus distressz 

(COMPI Meddőségspecifikus Stressz Kérdőív) hatását demográfiai és meddőségspecifikus 

háttérváltozók kontrollálásával vizsgáltam.  

Eredményeim részben konzisztensek, részben ellentmondásosak azokkal a korábbi 

vizsgálati eredményekkel, amelyek a kezelést megelőző pszichés sérülékenység káros hatását 

hangsúlyozzák a reprodukciós sikeresség alakulásában. A bináris regressziós elemzés a 

depresszió esetében nem erősítette meg hipotéziseimet, vagyis a magasabb depresszió 

pontszám nem növelte az élveszülés gyakoriságát. Ezzel szemben eredményeim 

megerősítették, hogy a kezelést megelőző nagyobb vonásszorongással rendelkező 

személyeknek kevesebb az esélye az élveszülésre. Előzetesen már több vizsgálat is beszámolt 



a szorongás reprodukciós sikerességre gyakorolt negatív hatásáról. Pl. Smeenk és munkatársai 

(2001) azt találták, hogy a kezelést megelőző szorongás emelkedett szintje szignifikánsan 

bejósolja az IVF/ICSI kezelés sikertelenségét. Bár voltak ezzel ellentétes eredmények is (pl. 

Lintsen és mtsai, 2009), fontos azt is figyelembe venni, hogy kevés vizsgálatban nézték az 

élveszülést, mint kimeneteli változót (pl. Klonoff-Cohen és mtsai, 2001). Ez utóbbi 

vizsgálatban saját vizsgálati eredményemmel megegyezően, a kezelés előtti distressz szint 

kedvezőtlen irányban jósolta be a reproduktív sikerességet.  

Másik fontos eredmény, hogy a meddőségspecifikus distressz emelkedett szintje 

tendenciaszerűen nagyobb eséllyel jósolta be a sikeres terhességet. De Klerk és munkatársai 

vizsgálatában (2008) szintén kicsi, de szignifikáns összefüggést találtak a két változó között. 

Ezzel összhangban, Cooper és munkatársai (2007) a kevesebb feszültséget mutató, 

indifferensebb személyeknél regisztráltak alacsonyabb élveszülési arányt. Cooper (2007) és 

de Klerk (2008) is meddőségspecifikus mérőeszközőket használtak, ráadásul ez utóbbi 

vizsgálatban napi rendszerességgel követték a distressz-szint alakulását, ami differenciáltabb 

képet mutathatott a distressz szint meddőségi élethelyzeten belüli változásairól.  

Összességében tehát vizsgálatomban az általános és a meddőségspecifikus distressz 

reprodukciós sikerességre gyakorolt hatása ellentétes irányúnak bizonyult. Miközben a 

vonásszorongás (STAI-T) emelkedett szintje az élveszülés esélyét csökkentette, a 

meddőségspecifikus distressz magasabb szintje bejósolta a nagyobb arányú reprodukciós 

sikert. Az összefüggés hátterében az állhat, hogy a vonásszerű, a személy életében 

konzisztensen jelen levő szorongás nagyobb mértéke kedvezőtlen hatású, míg a konkrét 

meddőségi élethelyzethez köthető, közepes szintű distressz pozitív pszichobiológiai 

folyamatokat indíthat el (Selye, 1964, Yerkes és Dodson, 1908). Ez az eredmény jó 

illeszkedik azokhoz a korábbi eredményekhez, amelyek a közepes mértékű 

meddőségspecifikus distressz esetében a reprodukciós mutatók javulását tapasztalták, 

szemben a túl intenzív szorongás fertilitásrontó hatásával (Lintsen és mtsai, 2009).  

Kutatásomban a megküzdési stratégiák szerepét is vizsgáltam a reprodukciós sikeresség 

függvényében. Az adaptív coping stratégiák beazonosításával több előzetes vizsgálat is 

próbálkozott, ugyanakkor az eredmények sokszor ambivalensnek bizonyultak.   Panagopoulou 

és munkatársai (2006) ART kezelés előtt álló személyeknél, COMPI mérőeszközöket 

felhasználva azt találták, hogy a gyakoribb érzelemkifejező megküzdésnek negatív irányú 

bejósló ereje van a reprodukciós mutatók alakulására. Vizsgálatukból azt a következtetést 

vonták le, hogy az érzelmek visszatartása, például figyelemelterelő stratégiák alkalmazása 

révén, jótékony hatású lehet a kezelés sikeressége szempontjából. Ezzel szemben, 



Panaopoulou és munkatársai (2006) eredményeivel gyökeresen ellentétesen, de Klerk és 

munkatársai (2008) azt találták, hogy az érzelemkifejezés, egy bizonyos optimumon belül, 

kedvezőbb reprodukciós sikerességet eredményez. de Klerk és munkatársai (2008) 

eredményeiket Panagopoulou és munkatársai érvelésének ellentmondva azzal magyarázzák, 

hogy leginkább azok a személyek mentesek a feszültségektől a meddőségi élethelyzetben, 

akik több elkerülő stratégiát alkalmaznak (pl. tagadás, az érzelmek elfojtása), ami az IVF 

kezelés kimeneteli változójára kedvezőtlenül hat. Ugyanakkor vizsgálatukban a coping 

stratégiákat nem vizsgálták külön mérőeszköz segítségével feltevésük igazolására. 

Vizsgálatomban használtam megküzdéssel kapcsolatos mérőeszközöket, s eredményeim ezzel 

kapcsolatosan nem támogatta sem de Klerk, sem Panagopoulou hipotézisét, mivel sem az 

érzelemkifejező, sem az elkerülő coping gyakoribb használata nem növelte a reprodukciós 

sikertelenség valószínűségét.  

Az eddigi eredmények tehát ambivalensnek bizonyultak az érzelmek kifejezése vagy 

visszatartása szempontjából. Úgy gondolom, eredményeim tükrében ezek az ellentmondások 

részben megszüntethetőek. Vizsgálatomban a reproduktív sikerességet a megküzdési 

stratégiák közül egyedül a probléma-újrastrukturáló coping jósolja be. A kognitív 

tranzacionalista modellben gondolkodók hangsúlyozzák, hogy a hosszútávú jó 

alkalmazkodást elősegíti, ha a konkrét viselkedéses próbálkozások helyett probléma-

újraértékelő erőfeszítéseket tesz a személy az alacsony kontrollt biztosító stresszhelyzetekben 

(Folkman, 1984). A probléma-újrastrukturáló coping során a személy kognitív eszközökkel 

közelít a problémához, elfogadva annak alacsony kontrollt biztosító jellegét (remény, 

optimizmus, várakozás), valamint képes tágabb perspektívában gondolkodni élethelyzetéről 

(jelentéskereső attitűd), nyitott lenni alternatív életcélok és értékek irányába (identitás-szinten 

kevésbé átható a meddőségi probléma). Klinikai tapasztalatok és kutatási eredmények 

megerősítették, hogy a gyermektelenség állapotát újraértelmező és új életcélokat kereső 

személyek jelentős stressz-csökkentő hatást élhetnek át a meddőséggel való megküzdés során 

(Terry és Hynes, 1998, Verhaak és mtsai, 2005, Schmidt és mtsai, 2005d). Saját 

vizsgálatomban azonban nem a jobb pszichés alkalmazkodást, hanem a kedvezőbb 

reprodukciós mutatókat jósolta be a probléma-újraértékelő coping, ami az eddigi 

megválaszolatlan kérdésekre válaszul szolgálhat. Vizsgálatom tükrében ugyanis a 

reprodukciós sikeresség szempontjából nem feltétlen az a kérdés, hogy kifejezi-e vagy 

visszatartja a személy a meddőségi élethelyzettel együttjáró negatív érzelmeit, hanem, hogy 

hogyan integrálja meddőségi problémáját élettörténetébe. Az elkerülő coping esetében az 

érzelmek elfojtása azt sugallja, hogy a személy nem akarja magát, mint meddőséggel küzdő 



személyt tudomásul venni, hárítja gyermeknélküli identitását, míg az emocionálisan 

megközelítő stratégiát használó éppen ellenkezőleg, erősen fókuszál identitásának 

gyermektelenséggel kapcsolatos aspektusára. Mindkét stratégia azt erősíti a személyben, hogy 

a meddőség életkrízis, elakadás, ami gátolja a személyt a produktív kibontakozásban. Ezzel 

szemben a kognitív újraértékelő stratégia használója megpróbálja tágabb kontextusba helyezni 

a meddőségi identitást, képes akár pozitív vetületét észlelni (pl. párkapcsolati kohézió 

erősödése, Schmidt és mtsai, 2005b), nyitott más életcélok és értékek felé, miközben 

megmarad optimista elvárása a jövővel kapcsolatosan. Elképzelhető, hogy az énkép 

komplexitásának és a kompetencia-érzésének pozitív megőrzése összességében kedvezőbb 

pszichobiológiai mechanizmusokkal jár együtt, ami sikeresebb reprodukciós kimenetelt 

eredményez. A jövő kutatások feladata feltárni, vajon a meddőségi helyzettel való azonosulás, 

az önpercepcióra és az identitásformálódásra gyakorolt kedvezőtlen hatásokon keresztül 

hogyan befolyásolja a reproduktív sikerességet.  

Vizsgálatomban a pszichoszociális változók reprodukciós sikerességre gyakorolt hatását 

számos háttérváltozó kontrollálásával végeztem. Legfontosabb háttérváltozó az életkor volt, 

ami fordított irányban szignifikánsan bejósolta a reprodukciós sikerességet. Azt az eredményt 

kaptam, hogy miden egyes életévvel 0.55-el csökken az esélye a sikeres élveszülésnek. Ez 

összhangban van korábbi vizsgálati eredményekkel, amelyek az életkor előrehaladtával 

kedvezőtlenebb termékenységi állapotot regisztráltak (Templeton és mtsai, 1996). Az életkor 

ugyanakkor nem korrelált sem az általános, sem a meddőségspecifkus distresszel, valamint 

egyetlen megküzdési stratégiával sem.  

Meddőségspecifikus változóim esetében a meddőség fennállásának ideje és az előzetes 

ART kezelések száma nem volt hatással a reprodukciós kimenetel sikerességére. Ez némiképp 

ellentmond annak az orvosi tapasztalatnak, hogy a harmadik ART kezelés után csökken a 

kezelések sikerességének valószínűsége. Az eredménynek jogi vonatkozásban lehetnek 

következményei, mivel fontos ellenérvként szolgálhat az államilag finanszírozott kezelések 

számának csökkententésével szemben. (A finanszírozott kezelések számának csökkentését a 

kezelések hatékonyságának romlásával indokolják.)  

Vizsgálatomban IVF és ICSI beavatkozásokon kívül IUI előtt álló páciensek is álltak. 

A beavatkozások fajtái közül egyik sem járt nagyobb reprodukciós eséllyel és 

pszichoszociális változóink tekintetében sem volt különbség a három csoport között.  

Meddőségspecifikus változóim közül egyedül a meddőség oka tekintetében találtam 

különbségeket a sikeres élveszülésre vonatkozóan. A közös hátterű meddőségi probléma 

nagyobb esélyt biztosított az élveszülésre, mint a szimplán férfi vagy női eredetű probléma, 



vagy az ismeretlen eredetű meddőség.  Ezek az eredmények konzisztensek de Klerk (2008) 

eredményeivel, azzal a megkötéssel, hogy de Klerk szigorúbb vizsgálati kritériumokat 

használt (csak mild IVF strategy és egy visszaültetett embriótranszfer előtt álló személyek 

vettek részt a vizsgálatban), míg jelen vizsgálatban nem kontrolláltuk az IVF beavatkozás 

típusát, sem a visszaültetett embriók számát, valamint IUI előtt álló páciensek is részt vettek a 

vizsgálatban.  

 

5.4.3. A meddőségi kezeléssel való megküzdés típusos mintázatai és a típusok 

összefüggései az élveszülési mutatóval 

 

Vizsgálatom utolsó fázisában klaszterelemzést végeztem a demográfiai, meddőségspecifikus 

és pszichoszociális változók mentén. A klaszterelemzés alapvető célja az volt, hogy típusos 

pszichoszociális mintázatú csoportokat különítsek el a meddőséggel küzdők mintáján belül. 

Az elemzések eredményeképp négy eltérő csoportot különböztettem meg, amelyek leginkább 

a distresszmutatók és a különféle coping stratégiák használatában tértek el egymástól. A négy 

elkülönült csoport a következő volt: 

1. Klaszter (Jól alkalmazkodók): alacsonyabb distressz szinttel, adaptív megküzdési 

stratégiákkal és jó biológiai prediszpozíciókkal (életkor, kezelések száma) rendelkező 

fiatal páciensekből álló csoport. A mintából 19 személy tartozott a jól alkalmazkodók 

csoportjához. 

2. Klaszter (Jól alkalmazkodó, idősebb páciensek): alacsonyabb distressz szinttel, 

adaptív megküzdési stratégiákkal ellenben kevésbé jó biológiai prediszpozíciókkal 

(életkor, kezelések száma) rendelkező csoport. A mintából 31 személy tartozott a jól 

alkalmazkodó idősebb páciensek csoportjához.  

3. Klaszter (Nehezen alkalmazkodók):  Közepesen magas, de a klinikai szintet meg 

nem haladó distressz pontszámokkal rendelkező csoport. A csoport több inadaptív 

megküzdési stratégiát alkalmazott. Jó biológiai prediszpozíciók. A nehezen 

alkalmazkodó csoportba összesen 17 páciens tartozott.  

4. Klaszter (Pszichológiailag sérülékeny csoport): Átlagosnál jóval magasabb, 

klinikai szempontból is releváns pszichés distressz és inadaptív megküzdési stratégiák 

jellemezték a csoportot. A párkapcsolati elégedettség szintén alacsonynak bizonyult. 

 

Az elkülönített négy csoport jellegzetességeik alapján jól illeszkednek előzetes kutatási 

eredményekhez. Több vizsgálatban megerősítették, hogy a meddőségi élethelyzethez eltérő 



módokon alkalmazkodnak az ART kezelésben részt vevő személyek (Schmidt és mtsai, 

2005a). Klaszterelemzésemben valóban sikerült eltérő pszichoszociális mintázatokat 

beazonosítani. Ahogyan azt más vizsgálatokban is láttuk (Schmidt és mtsai, 2005a, Terry és 

Hynes, 1998) a kezelést megelőző alacsonyabb előzetes pszichés sérülékenység a 

meddőségspecifikus distressz közepes szintjével és kedvezőbb megküzdési stratégiákkal 

együtt jelentkezett, valamint nagyobb párkapcsolati elégedettséggel járt együtt (1. és 2. 

klaszter). Másfelől, a distressz magasabb értékei a kedvezőtlenebb megküzdési stratégiákkal 

(több elkerülés és kevesebb probléma újrastrukturálás) és az alacsonyabb párkapcsolati 

elégedettséggel együtt jelentkezett (3. és 4. klaszter).  

A magasabb életkor általában kedvezőbb pszichés jólléttel párosul, mivel az idősebb 

személyek általában nagyobb élettapasztalattal, ego-rezilienciával rendelkeznek, valamint 

kevesebb stressz indukálta reproduktív szupressziót alkalmaznak fiatalabb társaikhoz képest 

(McMahon és mtsai, 2011). Klaszterelemzésemben jól elkülöníthető volt az idősebb, jól 

alkalmazkodó személyek csoportja (2. klaszter). Ez a csoport kedvező distressz mutatókkal és 

megküzdési stratégiákkal rendelkezett annak ellenére, hogy náluk volt a legtöbb előzetes ART 

kezelés a múltban.  

Legfontosabb eredmény, hogy a klaszterelemzés során sikerült elkülöníteni egy kisebb 

csoportot, amelybe pszichés sérülékenység szempontjából magas rizikófaktorú személyek 

tartoztak (4. klaszter). A pszichológiailag sérülékeny csoport általában nagyon magas 

pszichés distressz mutatókkal, sok esetben már a kezelések előtt is jelentős depresszió 

(Lapane és mtsai, 1995) és vonásszorongás (Smeenk és mtsai, 2001) értékekkel rendelkezik. 

Ezzel összhangban, saját vizsgálatomban, a 4. csoportba tartozó személyek általános distressz 

mutatói klinikai szinten is relevánsnak bizonyultak (BDI-H-n mért depresszió átlagos 

tag4klaszter=21; STAI-T-n mért szorongás átlagos tag4klaszter=65). A STAI-T standardizálása 

során azt találták, hogy az 50 feletti szorongás érték a neurotikus, illetve pszichoszomatikus 

betegek szorongásszintjének felel meg (Sipos és mtsai, 1983). A 19 feletti BDI-H pontszám 

pedig klinikai a depresszió meglétét valószínűsíti (Rózsa és mtsai, 2001). A vizsgálati 

eredménynek tehát klinikai konzekvenciái is vannak: a pszichoszociális konzultáció egyik 

fontos feladata a rizikócsoportba eső személyek szűrése és pszichoszociális támogatása. 

Vizsgálatom utolsó fázisában a klaszterelemzés során nyert csoportokat összevetettem a 

reproduktív sikeresség változó (élveszülési mutatóik) alapján is. Az eredmények azt mutatták, 

hogy a 4. klaszterbe tartozó magas pszichés sérülékenységgel rendelkező csoportban nem 

történt élveszülés az aktuálisan folyó ART kezelésből T2 időben. A háttérben pszichológiai és 

neurohormonális folyamatok egyaránt szerepet játszanak (Chrousos és mtsai, 1998).  



Bár a többszempontos varianciaanalízis nem mutatott ki szignifikáns különbséget a négy 

csoport között, az átlagok Games-Howell post hoc páronkénti összehasonlításakor 

szignifikáns különbség mutatkozott a jól alkalmazkodó (1. klaszter) és a pszichésen 

sérülékeny csoport (4. klaszter) között, valamint a jól alkalmazkodó idősebb páciensek (2. 

klaszter) és a pszichésen sérülékeny csoport (4. klaszter) között. Mindkét esetben a sérülékeny 

csoport esetében volt szignifikánsan kisebb a valószínűsége az élveszülésnek. Végül fontos 

kiemelni, hogy a nehezen alkalmazkodó csoport (3. klaszter) nem különbözött szignifikánsan 

a pszichésen jól alkalmazkodó 1. csoporttól a reproduktív sikeresség szempontjából. Ez azt 

jelenti, hogy fontos vízválasztó van a közepes distresszt és az átlagon felüli, klinikai szinten is 

releváns distresszt megélők csoportja között a reprodukciós kimenetel szempontjából. Illetve, 

hogy a rosszabb megküzdési stílus a reprodukciós mutatókat nem feltétlenül befolyásolja 

kedvezőtlen irányban, ha a distressz értékek egy optimumon belül maradnak.  

Klinikai relevanciája az eredményeknek, hogy a segítő szakembereknek különös gondot 

kell fordítaniuk a sérülékeny csoport pszichológiai szűrésére és támogatása a kezelések során 

 

5.5. Konklúzió  

 

Két empirikus vizsgálatom legfontosabb eredményeit a következőképpen foglalhatjuk össze.  

A reproduktivitás területén végzett első vizsgálatomban tágabb vonatkozásban közelítettem 

meg a termékenységi problémák kérdéskörét. Egyetemista nők voltak vizsgálati alanyaim, 

akik termékenységgel, reprodukciós egészséggel, anyasággal, meddőséggel és annak 

kezelésével kapcsolatos ismereteit, attitűdjeit kívántam feltárni. Eredményeim számos új 

ismerettel bővítette a reprodukciós egészséggel kapcsolatos tudásunkat.  

Először arra kerestem a választ, vajon az egyetemista nők gyermekvállalási attitűdjét és 

alternatív életcéljait milyen demográfiai és pszichoszociális változók határozzák meg 

leginkább. Második kérdésfeltevésem arra vonatkozott, hogy a vizsgálat alanyai milyen 

előzetes prekoncepciókkal rendelkeznek egy esetleges jövőbeli fertilitás-problémával 

kapcsolatosan. Azokat a pszichoszociális változókat azonosítottam, amelyek a megküzdési 

módok (asszisztált reprodukciós kezelés választása, örökbefogadás, illetve a gyermektelen 

életmód elfogadása) közötti választást befolyásolják. Végül arra is kíváncsi voltam, milyen 

pszichoszociális és demográfiai változók állhatnak a magasabb szintű fertilitás-tudatosság 

(rizikófaktorok ismerete, téves hiedelmek azonosítása, biológiai ismeretek) hátterében. 

Legfontosabbnak talán az attitűdök mögött meghúzódó fertilitással kapcsolatos 

reprezentációk és személyiségváltozók bizonyultak. Összességében elmondható, hogy a 



szociodemográfiai jellegzetességek mellett ezek a pszichoszociális konstruktumok is 

jelentősen befolyásolják a gyermekvállalási attitűdöt, a fertilitással kapcsolatos tudatosságot, 

és az anticipált megküzdési módokat egy esetleges meddőségi probléma esetében. Éppen 

ezért különös figyelmet érdemes fordítani ezeknek az attitűdformáló nézeteknek 

megismerésére, megértésére és szükség esetén megváltoztatására.  Ha egyetértünk abban, 

hogy a reproduktív egészség a női léttől elválaszthatatlan, érdemes szem előtt tartani ezeknek 

a reprezentációknak bejósló erejét, mert meghatározhatják a későbbi pszichés jóllét mértékét 

is a nők életében.  

Második vizsgálatom legfontosabb eredményeit összefoglalva elmondható, hogy a 

meddőségi élethelyzetben a pszichoszociális változók két vonatkozásban is fontos szerepet 

játszottak. 

Egyrészt, a pszichés jóllét szempontjából rizikófaktornak a negatív affektivitás 

emelkedett szintje és az elkerülő coping gyakori használata, védőfaktornak a párkapcsolati 

elégedettség és a kedvezőbb partnerkommunikáció bizonyult, amiből azt a terápiás 

következtetést vonhatjuk le, hogy a pszichoszociális támogatásnak gondolnia kell az adaptív 

coping stratégiák elsajátítására (Schmidt és mtsai, 2005d).  

Másrészt, a reprodukciós sikeresség szempontjából rizikófaktornak a magas 

vonásszorongás bizonyult, míg a meddőségspecifikus distressz és a probléma-újrastrukturáló 

coping gyakoribb használata növelte az esélyét a reproduktív sikerességnek. Ezek az 

eredmények szintén alátámasztották a coping stratégiák kiválasztásának jelentőségét a 

meddőséggel való megküzdésben. A probléma újrastrukturáló copinggal együttjáró 

kedvezőbb reproduktív sikeresség talán annak volt köszönhető, hogy a vizsgálati személyek 

meddőséggel kapcsolatos identitása a jelentéskereső attitűdnek köszönhetően nem volt 

kizárólagos érvényű. A személy nyitottsága az alternatív életcélok felé, az optimista attitűd és 

az alacsony kontrollt biztosító helyzethez való alkalmazkodás kedvezőbb feltételeket teremtett 

a reproduktív sikeresség szempontjából. A meddőségspecifikus distressz esetében pedig arra a 

következtetésre juthatunk, hogy a helyzethez köthető nem túl intenzív stressz növelheti a 

teherbeesés valószínűségét, mivel ebben az esetben a személy kevesebb elfojtással, probléma 

hárítással dolgozik, ami kedvezhet a reproduktív egészségnek.  

Végül sikerült négy sajátos pszichoszociális mintázatot elkülöníteni a meddő mintán 

belül. A csoportok elsősorban a pszichés distressz és a megküzdési stratégiák szempontjából 

különböztek egymástól. A legjobban alkalmazkodó csoportnál találtam a legkedvezőbb 

reprodukciós mutatókat is, míg a leginkább sérülékeny csoportnál a legkedvezőtlenebbeket. 

Klinikai relevanciája a vizsgálati eredményeknek, hogy alapvető feladat a sérülékeny csoport 



szűrése és pszichológiai támogatása a kezelések során, valamint hogy az adaptív coping 

technikák elsajátítását célzó megküzdési tréningeknek fontos szerepük lehet mind a pszichés 

jóllét, mind a reproduktív sikeresség szempontjából.  

 

5.6. Korlátok és kitekintés 

 

5.6.1. Korlátok 

 

Vizsgálatai eredményeim érvényességét több módszertani korlát is behatárolja, amelyeket az 

interpretáció során fontos figyelembe venni.  

A reprodukciós egészségmagatartással kapcsolatos kutatásomat egyetemista mintán 

végeztem, amelynek kiválasztása nem valószínűségi, hozzáférés alapú volt, mivel egy adott 

intézmény, az ELTE-PPK hallgatói kerülhettek a mintába egy meghatározott időszakban. 

Ugyanakkor az eredmények tükrében fontos volna rétegzett véletlen mintavételi eljárással, 

reprezentatív mintán megismételni a vizsgálatot. A rétegzett véletlen mintavételi eljárás 

lehetővé tenné, hogy az elérni kívánt populáció (termékeny korban lévő nők) eltérő 

demográfiai jellegzetességekkel bíró alcsoportjai is képviselve legyenek, s ezáltal a különböző 

szocioökonómiai státuszú személyek reprodukciós egészségtudatossága összemérhető lenne. 

Másik fontos feladat ebben a kontextusban a megfelelően illesztett pszichoedukatív, preventív 

programok kidolgozása, különös tekintettel a termékenységgel kapcsolatos reprezentációk 

feltérképezésére és alakítására. Feltárt eredményeim megerősítik ennek szükségességét, 

hiszen sok viselkedésbeli és tudásbeli hiányosságot mutatott az egyetemista nők reproduktív 

egészségének státusza.  

Meddőségi problémákra fókuszáló vizsgálatommal kapcsolatban is fontos a mintavételből 

fakadó korlátokat figyelembe venni. Egyrészt a magyarországi meddőségi központok kevés 

lehetőséget nyújtanak az adatgyűjtésre, így a minta csupán két magánklinika klienseiből állt 

össze. A kényelmi mintavétel során pedig csak az adott intézetben aktuálisan jelen lévő 

meddő páciensek kerültek a vizsgálatba. A részvétel önkéntes alapú volt, és a részvételi arány 

is meglehetősen alacsony. A klinikák szigorúan őrzik pácienseik anonimitását, így a 

válaszadási hajlandóságot nem állt módomban mérni. Összességében ezért kevésbé szigorú 

vizsgálati kritériumokat kellett felállítanom: például inszemináció előtt álló páciensek is részt 

vehettek vizsgálatomban, illetve a kezelés közben megmutatkozó reprodukciós mutatókat 

nem vizsgáltam, csak a kilenc hónappal későbbi élveszülést, mint kimeneteli változót. Ezen 

felül, szükséges lett volna az eredmények differenciálása érdekében a distressz-szintet 

fiziológiai mutatók segítségével is regisztrálni, s nem csupán egy alkalommal, hanem az ART 



ciklus különböző fázisaiban is: ennek segítségével pontosabb képet kaphattunk volna a 

distressz-változások természetéről.  

Az értelmezésekor szükséges azt is figyelembe venni, hogy az adatgyűjtés kizárólag 

meddőségi központokban történt, olyan személyekkel, akik problémájuk kezelésére orvosi 

segítséget kerestek. Így a vizsgálattal kapcsolatos eredmények tulajdonképpen összemosták a 

meddőségből, és annak kezeléséből fakadó distressz változásokat. A kettő interakciója 

ugyanakkor nem teljesen tisztázott: néhány vizsgálatban azt találták, hogy az ART kezelés 

alatt a párok átlagosan kevesebb distresszt mutatnak a többi meddő csoporthoz képest (pl. 

Callan és mtsai, 1987), másfelől viszont a kezelés körülményei újabb distresszforrásként 

jelentkezhetnek (Boivin, 2009). Az eredmények abból a szempontból sem általánosíthatóak, 

hogy a minta a tehetősebb középosztálybeli réteget képviseli. Az asszociált reprodukciós 

beavatkozások a pillanatnyilag fennálló állami támogatások ellenére is jelentős anyagi terhet 

rónak a családokra, a kezeléseket nem tudja minden társadalmi réteg finanszírozni.  

Végül a vizsgálatból kimaradt egy-két olyan fontos mutató, amely pontosíthatta volna a 

kezelés előtti pszichés sérülékenység mértékét. Ilyen lehetett volna például a pszichiátriai 

előtörténet feltérképezése. A jövő magyarországi kutatások feladata a vizsgálati hipotéziseket 

bővíteni, s nagyobb mintaelemszámú, szisztematikus, prospektív vizsgálatokat végezni.  

 

5.6.2. Kitekintés 

 

Magyarországon az ART kezelést kísérő pszichés distressz-változások természetét elsőként 

vizsgáltam prospektív kutatási design keretében. Ugyanakkor vizsgálatom több szempontból 

is további kérdésfeltevéseket, kutatási feladatokat implikál. Ilyen feladat például az ART 

kezelés hosszútávú pszichoszociális vonatkozásainak feltárása, amit  ebben a vizsgálatban 

nem tudtam figyelemmel kísérni. Ahhoz, hogy a meddőségspecifikus distressz és a 

megküzdési stratégiák tényleges hatásait mérni tudjuk, hosszabb, több éven át tartó 

utánkövetéses vizsgálatokra lenne szükség (Sydsjö és mtsai, 2005, 2011; Wirtberg és mtsai, 

2007). Ezen felül, az érzelmi válaszok, megküzdési módok interakciójának differenciáltabb 

megértése céljából érdemes volna intraindividuális analízist végezni stressz napló segítségével 

az ART kezelés ideje alatt. A szakirodalomban de Klerk és munkatársai (2008) használtak 

ilyen jelegű mérőeszközt: a DRK (Daily Record Keeping Chart, Boivin, 1997) segítségével 

napi szinten lehetett a distressz-változásokat regisztrálni a teljes ciklus ideje alatt.  

A vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy a meddőségi állapot sajátos 

jellegzetességeinek megtapasztalásához szükség van meddőségspecifikus mérőeszközök 



kidolgozására. Vizsgálatomban a dán COMPI kutatócsoport kérdőívcsomagját használtam fel 

(Schmidt és mtsai, 2005a). Ugyanakkor érdemes volna a magyarországi sajátosságok 

figyelembevételével saját meddőségspecifikus kérdőívet szerkeszteni. Ennek első lépésében 

olyan kvalitatív vizsgálatokat érdemes végezni, amelyek segítségével feltárhatóak a specifikus 

érzelmi válaszok mintázatai és a megküzdési módok törvényszerűségei a meddőség sajátos 

élménytapasztalata szempontjából. Aktuálisan folyamatban van ilyen jellegű kvalitatív 

kutatásunk (Pápay, Soltész, Rigó, 2010), mélyinterjúk (n=12) szövegein végzett pszichológiai 

tartalomelemzés formájában. A meddőségi probléma vonatkozásában megélt életutak, 

narratívumok elemzését kvantitatív és kvalitatív formában is végezzük: (1) egyrészt annak 

feltárására összpontosítva, hogy milyen manifeszt megmutatkozásai vannak az érzelmi 

megnyilvánulásoknak az interjú szövegekben, (2) másrészt azokat a mintázatokat keresve, 

amelyek a meddőség megélésében fontosak, ám egyelőre rejtettek maradtak az empirikus 

megközelítésekben. Az eddigi kvantitatív tartalomelemzés során 37 féle érzelmi választ 

kódoltunk, melyek közül 29 negatív érzelmi állapotot írt le, 8 esetben pedig pozitív érzelmi 

viszonyulásra vonatkozott (Az érzelmi válaszok kódjait példákkal a Melléklet 3. 1. ábra 

mutatja be). Ezen felül, az empirikus eredményekre támaszkodva, a meddőséggel kapcsolatos 

jelentésadási folyamatok, illetve a meddőség során megtapasztalt énidentitások formáit is 

kódoltuk. Eddigi korrelációs elemzéseink során azt találtuk, hogy a negatív érzelmi válaszok a 

negatív jelentésadási folyamatokkal, valamint a negatív énidentitás formáival járnak együtt 

(Példa: Melléklet 3.2.), míg a pozitív érzelmi válaszok a pozitív jelentésadási folyamatok 

vonatkozásában jelennek meg és pozitív jövőképpel párosulnak (Példa: Melléklet 3.3.).  

Kvalitatív elemzéseink még kezdeti fázisban vannak. Pennebaker eredményeire 

támaszkodva feltételezzük, hogy ha az elmesélt betegségtörténet vagy trauma koherens 

egésszé tud alakulni a narráció során, akkor ennek a történeti koherenciának gyógyító ereje 

van (Pennebaker, 2001). Még ellenőrzésre váró, fontos hipotézisünk, hogy a jelenben 

megtapasztalt traumatikus élethelyzet úgy mozgósít múltbeli emlékeket, hogy azokat 

traumaspecifikusan képes átkeretezni. A múltbeli események felidézését a jelenben megélt 

trauma energizálhatja, ami a szövegben jól definiálható tartalmi és nyelvi markerekben 

mutatkozik meg. Ennek tesztelésére a meddőséggel kapcsolatos életút elmesélése után 

legkedvesebb és legkellemetlenebb gyermekkori emlékek felidézésére kértük 

interjúalanyainkat. A felidézett történetek jelentős része gyermekvállalással kapcsolatos 

emlékkép volt (Melléklet 3.4.). Ezen felül az érzelmi állapot minőségét a narratív idősíkok 

egymáshoz való viszonyában is meg lehet figyelni. Az elbeszélői perspektíva váltakozása és a 

traumatizáltság közötti összefüggések feltárása céljából Pólya (2004) végzett pszichológiai 



elemzéseket, többek között meddőséggel küzdő személyekkel. Eredményeit összefoglalva 

elmondható, hogy ha a szövegben a múltbéli esemény visszatekintő narratív perspektívában 

kerül elmesélésre az érzelmileg kiegyensúlyozott identitásállapotra utal, míg az átélő 

perspektíva identitásbizonytalanságot, érzelmi kiegyensúlyozatlanságot jelez. A narratív 

tartalomelemző vizsgálatok nem csak az adekvátabb mérőeszközök kidolgozásában, hanem a 

terápiás segítségnyújtásban is hasznosnak bizonyulhatnak, mivel a kapott eredmények 

tükrében hatékonyabb terápiás intervenciók kerülhetnek kidolgozásra. 

Végül nemzetközi vizsgálatokhoz hasonlóan (Schmidt és mtsai, 2003b), Magyarországon 

is szükséges volna elkészíteni az ART kezelésben résztvevők meddőségi központokkal 

kapcsolatos elvárásainak és elégedettségének részletes magyarországi mutatóit nagyszámú 

meddő mintán. Ebben a vonatkozásban egy folyamatban lévő vizsgálat keretében már 

születtek előzetes eredmények (Pápay, 2007). A felmérés távlati célja a meddőség kezelését 

kísérő preventív-szupportív pszichoszociális konzultáció magyarországi protokolljának 

kidolgozása lenne, mégpedig olyan módon, hogy a konzultáció irányelvei illeszkedjenek a 

magyarországi szükségletekhez. 
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Melléklet 

 

1. A reproduktív egészségmagatartás jellegzetességei magyar egyetemista 

nők körében 
 

ÁBRÁK 

 

1.1. Ábra. A szubjektív egészségi állapot százalékos eloszlása. 
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1.2. Ábra. A szubjektív egészségi állapot a kortársakéhoz képest.  

Szubjektív egészség a kortársakhoz képest
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1.3. Ábra. Krónikusan fennálló betegségek százalékos eloszlása.  
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1.4. Ábra.  Az utóbbi egy év nőgyógyászati látogatásai százalékos eloszlásban.  

Az elmúlt évben hányszor járt nõgyógyásznál? (nem fogamzásgátló felírás)
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1.5. Ábra. A testmozgás heti rendszerességének gyakorisága a különböző BMI 

kategóriák esetében.  
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1.6. Ábra. Alternatív életcélok megvalósulási sorrendjének százalékos eloszlása-I. 

Életcél időben 1. helyen. 
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1.7. Ábra. Alternatív életcélok megvalósulási sorrendjének százalékos eloszlása-II. 

Életcél időben 2. helyen. 
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1.8. Ábra. Alternatív életcélok megvalósulási sorrendjének százalékos eloszlása-III. 

Életcél időben 5. (utolsó előtti) helyen. 
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1.9. Ábra. Alternatív életcélok megvalósulási sorrendjének százalékos eloszlása-IV. 

Életcél időben 6. (utolsó) helyen. 
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1.10. Ábra. Alternatív életcélok szubjektív fontosságának százalékos eloszlása-II. 

Házasság. 

 

Milyen mértékben tartja fontosnak megvalósítani az életben? 
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1.11. Ábra. Alternatív életcélok szubjektív fontosságának százalékos eloszlása-III. 

Diplomaszerzés. 

Milyen mértékben tartja fontosnak megvalósítani az életben?
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1.12. Ábra. Alternatív életcélok szubjektív fontosságának százalékos eloszlása-IV. 

Karrierépítés. 

Milyen mértékben tartja fontosnak megvalósítani az életben?

Karrierépítés
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1.13. Ábra. Alternatív életcélok szubjektív fontosságának százalékos eloszlása-V. 

Saját lakás. 

Milyen mértékben tartja fontosnak megvalósítani az életben?
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1.14. Ábra. Alternatív életcélok szubjektív fontosságának százalékos eloszlása-VI. 

Az élet kötöttségek nélküli élvezete 

 

Milyen mértékben tartja fontosnak megvalósítani az életben?

Élet kötöttségek nélküli élvezete (pl. utazgatás, szórakozás)

54321

S
zá

za
lé

k

40

30

20

10

0

20

29
30

16

5

 
 

 

 

 

 



1.15. Ábra. Az Anyaságreprezentációk kérdőív tételein végzett exploratív főkomponens 

elemzés komponenseinek lejtődiagramja. A  töréspontot a 4. komponensnél választottuk 

(sajátérték=1.32). A négy komponens az összvariancia 38.5%-át magyarázza.  
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TÁBLÁZATOK 

 

1.1. Táblázat. A krónikus betegségek előfordulási gyakorisága a szubjektív beszámolók 

alapján. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Táblázat. (folyt.) A krónikus betegségek előfordulási gyakorisága a szubjektív 

beszámolók alapján. 
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1.3. Táblázat. A pszichiátriai betegségek százalékos gyakorisága a szubjektív 

beszámolók alapján. 
 

A pszichiátriai betegség fajtája 

 

Gyakoriság Százalék 

nincsen  549 97.9 

bipoláris zavar 2 0.4 

OCD 1 0.2 

 major depresszió 4 0.9 

generalizált szorongás 2 0.4 

pánikbetegség 5 0.7 

fóbia 2 0.4 

PTSD 

 

1 0.2 

 

 

 

 

 

 

1.4. Táblázat. A testmozgás gyakorisága és százalékos eloszlása és a BMI kategóriák 

összefüggései.  

 
BMI Testmozgás/hét 7 2-3 1 <1 összesen 

 n 

(%) 

     

<18.5  4 

(0.7) 
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(2.5) 
27 

(4.8) 
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1.5. Táblázat. A kérdőívcsomagban használt mérőeszközök leíró statisztikái és 

reliabilitási (Cronbach α) mutatói.  
 

Kérdőív Átlag 

 

Szórás Intervallum Cronbach α 

     

1. Egészségkontroll skála 

 

17.6 1.8 11-20 0.52 

2. Fertilitástudatosság skála 

Összesített 

46.6 5.1 30-63 0.65 

Fertilitástudatosság skála 

Biológiai ismeretek 

 

3.3 1.4 2-6  

Fertilitástudatosság skála 

Rizikó ismeretek 

 

20.4 2.8 6-25 0.59 

Fertilitástudatosság skála 

Egészségmagatartással kapcsolatos 

Ismeretek 

 

8.1 3.2 4-20 0.73 

Fertilitástudatosság skála 

Téves hiedelmek ismerete 

 

14.6 3.4 4-20 0.71 

3. Anyaságreprezentációk skála 

Természetes anyai identitás 

 

26.8 4.3 9-35 0.70 

Anyaságreprezentációk skála 

Anyaság, mint kötelező szerep 

 

18.1 4.7 7-32 0.69 

Anyaságreprezentációk skála 

Tudatos készülés az anyaságra 

 

21.2 2.8 7-25 0.61 

Anyaságreprezentációk skála 

Anyaság, mint terhes szerep 

 

18.2 4.1 8-30 0.60 

4. LOT-R 

Diszpozicionális optimizmus 

 

26.5 5.5 8-40 0.86 

5. BFI  

Extraverzió 

29.9 5.7 10-40 0.80 

BFI  

Barátságosság 

31.6 5.3 15-44 0.71 

BFI  

Lelkiismeretesség 

33.2 6.3 12-45 0.85 

BFI  

Neuroticizmus 

24.2 6.2 9-40 0.84 

BFI  

Nyitottság 

39.3 6.1 17-50 0.81 

 

 

 

 

 



 

 

1.6. Táblázat. Az alternatív életcélok (gyermekvállalás, karrierépítés, házasság, élet 

elköteleződés nélküli élvezete) és az egészségmagatartás változók (szubjektív egészségi 

állapot, egészségkontroll, fertilitástudatosság: rizikóismeretek, biológiai ismeretek, 

egészségmagatartással kapcsolatos ismeretek) közötti Pearson-féle korreláció 

vizsgálata.  

NS=Nem szignifikáns.  

 
 

Pearson-korreláció/ 

 p-érték 

Gyermekvállalás Karrierépítés Házasság Élet élvezete 

 

Szubjektív egészségi 

állapot  

 

0.08 

0.047 

-,046 

NS 

0.41 

NS 

0.05     

NS 

Egészségkontroll 0.123 

0.003 

 

,021 

NS 

0.083 

0.05 

-0.01    

NS 

Fertiliástudatosság 

Rizikóismeretek 

 

0.133 

0.002 

-,005 

NS 

0.078 

NS 

0.01    

NS 

Fertiliástudatosság 

Biológiai ismeretek 

 

0.066 

NS 

-,011 

NS 

-0.01 

NS 

-0.04   

 NS 

Fertiliástudatosság 

Egészségmagatartás 

ismeretek 

-0.106 

0.012 

-,065 

NS 

-0.06 

NS 

-0.05    

NS 

Fertiliástudatosság 

Teljes skála 

 

0.024 

NS 

,056 

NS 

0.02 

NS 

-0.02   

NS 

 

 

 

 

1.7. Táblázat. Az alternatív életcélok (gyermekvállalás, karrierépítés, házasság, élet 

elköteleződés nélküli élvezete) és az anyaságreprezetációk közötti Pearson-féle 

korreláció vizsgálata.  

NS=Nem szignifikáns.  
 

Pearson-korreláció/ 

 p-érték 

Gyermekvállalás Karrierépítés Házasság Élet élvezete 

 

Természetes anyai identitás 

alskála 

 

0.486 

0.000 

-0.163 

0.000 

0.315 

0.000 

-0.195 

0.000 

Anyaság, mint kötelező 

szerep alskála 

 

0.233 

0.000 

-0.007 

NS 

0.247 

0.000 

-0.007 

NS 

Tudatos készülés az 

anyaságra 

 

0.117 

0.005 

0.149 

0.000 

0.276 

0.000 

0.066 

NS 

Anyaság, mint terhes szerep 

 

-0.285 

0.000 

0.126 

0.003 

-0.188 

0.000 

0.148 

0.000 

 

 

 

 



1.8. Táblázat. Az alternatív életcélok (gyermekvállalás, karrierépítés, házasság, élet 

elköteleződés nélküli élvezete) és a személyiségváltozók (BFI, LOT-R) közötti Pearson-

féle korreláció vizsgálata. NS=Nem szignifikáns. 

 
 

Pearson-korreláció/ p-

érték 

Gyermekvállalás Karrierépítés Házasság Élet élvezete 

 

BFI 

Extraverzió 

 

0.091 

0.032 

0.099 

0.019 

0.090 

0.033 

0.047 

NS 

BFI 

Barátságosság 

 

0.205 

0.000 

-0.120 

0.005 

0.202 

0.000 

-0.077 

NS 

BFI 

Lelkiismeretesség 

 

0.084 

0.047 

0.021 

NS 

0.116 

0.006 

-0.147 

0.000 

BFI 

Neuroticizmus 

 

-0.008 

NS 

0.072 

NS 

-0.040 

NS 
0.097 

0.021 

BFI 

Nyitottság 

 

-0.033 

NS 

0.108 

0.011 

-0.001 

NS 
0.098 

0.020 

LOT-R 

Diszpozicionális 

optimizmus 

0.124 

0.003 

0.007 

NS 

0.132 

0.002 

0.034 

NS 

 

 

 

 

 

1.9. Táblázat. A jövőbeli fertilitásproblémát kezelő alternatív stratégiák, az egészség 

mutatóinak és az észlelt veszélyeztetettségnek Pearson-féle korrelációs összefüggései.  

NS=Nem szignifikáns. 
 

Pearson-korreláció/ p-érték Szubjektív 

egészségi állapot 

skála  

Egészségkontroll 

összesített skála  

Fölmerült  valaha 

Önben, hogy lehetnek 

meddőségi 

problémái? 

Alávetném magam egy 

meddőségi kezelésnek. 

 

0.000 

NS 
0.086 

0.042 

0.220 

0.000 

Ha a párom is elfogadná, 

örökbe fogadnék egy 

gyermeket. 

 

-0.033 

NS 

-0.007 

NS 
0.093 

0.027 

Mindenképp örökbe fogadnék 

egy gyermeket. 

 

-0.017 

NS 

-0.029 

NS 
0.116 

0.006 

Elfogadnám, hogy nem lehet 

gyermekem. 

 

-0.013 

NS 

-0.046 

NS 

-0.057 

NS 

 

 

 

 

 



1.10. Táblázat. A jövőbeli fertilitásproblémát kezelő alternatív stratégiák és az alternatív 

életcélok (gyermekvállalás, karrierépítés, házasság, élet elköteleződés nélküli élvezete) 

Pearson-féle korrelációs összefüggései.  

NS=Nem szignifikáns. 
 

 

Pearson-korreláció/  

p-érték 

Karrierépítés Gyermekvállalás Házasság Élet  élvezete  

Alávetném magam egy 

meddőségi kezelésnek. 

-0.014 

NS 
0.379 

0.000 

0.209 

0.000 

-0.018 

NS 

Ha a párom is elfogadná, 

örökbe fogadnék egy 

gyermeket. 

 

-0.117 

0.005 

0.172 

0.000 

0.055 

NS 

-0.015 

NS 

Mindenképp örökbe 

fogadnék egy gyermeket. 

-0.044 

NS 
0.157 

0.000 

0.050 

NS 

0.003 

NS 

Elfogadnám, hogy nem 

lehet gyermekem. 

0.059 

NS 
-0.340 

0.000 

-0.159 

0.000 

0.027 

NS 

 

 

 

 

 

1.11. Táblázat. A jövőbeli fertilitásproblémát kezelő alternatív stratégiák és az 

anyaságreprezentációk Pearson-féle korrelációs összefüggései.  

NS=Nem szignifikáns. 
 

Pearson-korreláció/  

p-érték 

Természetes 

anyai identitás 

alskála 

Anyaság, mint 

kötelező szerep 

alskála 

Tudatos 

készülés az 

anyaságra 

Anyaság, mint 

terhes szerep 

Alávetném magam egy 

meddőségi kezelésnek. 
0.243 

0.000 

0.094 

NS 

0.177 

0.000 

-0.150 

0.000 

Ha a párom is elfogadná, 

örökbe fogadnék egy 

gyermeket. 

 

0.158 

0.000 

0.020 

NS 

-0.001 

NS 
-0.116 

0.006 

Mindenképp örökbe 

fogadnék egy gyermeket. 
0.135 

0.001 

0.146 

0.001 

0.019 

NS 

-0.026 

NS 

Elfogadnám, hogy nem 

lehet gyermekem. 
-0.154 

0.000 

-0.155 

0.000 

-0.092 

0.030 

0.204 

0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.12. Táblázat. A jövőbeli fertilitásproblémát kezelő alternatív stratégiák és a 

személyiségvonások (BFI, LOT-R) Pearson-féle korrelációs összefüggései.  

NS=Nem szignifikáns. 
 

 

Pearson-korreláció/  

p-érték 

Extra-

verzió 

Barátsá-

gosság 

Lelki-

ismeretesség 

Neuroticiz

mus 

Nyitott-

ság 

LOT-R 

Optimi

z-mus 

Alávetném magam egy 

meddőségi kezelésnek. 

-0.022 

NS 

0.082 

NS 

0.042 

NS 

0.059 

NS 

-0.019 

NS 

0.025 

NS 

Ha a párom is elfogadná, 

örökbe fogadnék egy 

gyermeket. 

 

0.027 

NS 
0.215 

0.000 

-0.048 

NS 

-0.028 

NS 
0.098 

0.021 

0.058 

NS 

Mindenképp örökbe 

fogadnék egy gyermeket. 

0.015 

NS 
0.168 

0.000 

-0.108 

0.011 

0.038 

NS 

0.060 

NS 

0.014 

NS 

Elfogadnám, hogy nem 

lehet gyermekem. 
-0.084 

0.047 

-0.125 

0.003 

0.055 

NS 
-0.084 

0.047 

-0.050 

NS 

0.002 

NS 

 

 

 

 

 

1.13. Táblázat. A jövőbeli fertilitásproblémát kezelő alternatív stratégiák és a 

fertilitástudatosság skáláinak Pearson-féle korrelációs összefüggései.  

NS=Nem szignifikáns. 
 

Pearson-korreláció/  

p-érték 

Biológiai 

ismeretek 

Rizikó 

ismeretek 

Mítoszokr

ól való tudás 

fertilitástudatosság  

teljes skála 

Alávetném magam egy 

meddőségi kezelésnek. 

0.049 

NS 
0.136 

0.001 

-0.074 

NS 

-0.009 

NS 

Ha a párom is elfogadná, örökbe 

fogadnék egy gyermeket. 

 

0.007 

NS 
0.142 

0.001 

-0.052 

NS 

0.012 

NS 

Mindenképp örökbe fogadnék 

egy gyermeket. 

-0.036 

NS 
0.173 

0.000 

0.005 

NS 

0.047 

NS 

Elfogadnám, hogy nem lehet 

gyermekem. 

0.050 

NS 

-0.070 -0.016 

NS 

-0.011 

NS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.14. Táblázat. A jövőbeli fertilitásproblémát kezelő alternatív stratégiák és a 

termékenységgel kapcsolatos ismeretek forrásának Pearson-féle korrelációs 

összefüggései.  

NS=Nem szignifikáns. 
 

 

Pearson-

korreláció/  

p-érték 

gyerek-

kori 

család 

barátok iskola tévé,  

rádió 

internet házi-

orvos 

nő-

gyógyász 

ismeret-

terjesztő 

könyvek 

 

Alávetném 

magam egy 

meddőségi 

kezelésnek.  

 

0.001 

NS 

0.000 

NS 

0.035 

NS 

-0.029 

NS 

-0.002 

NS 

0.002 

NS 
0.086 

0.041 

-0.030 

NS 

Ha a párom is 

elfogadná, 

örökbe fogadnék 

egy gyermeket. 

 

0.034 

NS 

-0.020 

NS 

0.018 

NS 

-0.027 

NS 

0.012 

NS 

0.052 

NS 
0.107 

0.011 

-0.070 

NS 

Mindenképp 

örökbe fogadnék 

egy gyermeket. 

 

0.020 

NS 

0.035 

NS 

0.059 

NS 

-0.051 

NS 

-0.002 

NS 
0.142 

0.001 

0.047 

NS 

-0.063 

NS 

Elfogadnám, 

hogy nem lehet 

gyermekem. 

 

0.006 

NS 

-0.043 

NS 

-0.02 

NS 

0.003 

NS 

0.024 

NS 

-0.00 

NS 

-0.038 

NS 
0.092 

0.029 

 

 

 

1.15. Táblázat. A fertilitástudatosság (rizikóismeretek, biológiai ismeretek, 

egészségmagatartással kapcsolatos ismeretek, mítoszokról való tudás) és az 

anyaságreprezentációk közötti Pearson-féle korreláció vizsgálata.  

NS=Nem szignifikáns.  

 
 

Pearson-korreláció/ 

 p-érték 

Természetes anyai 

identitás  

Anyaság, mint 

kötelező szerep  

Tudatos 

készülés az 

anyaságra 

Anyaság, mint 

terhes szerep 

Fertiliástudatosság 

Rizikóismeretek 

 

0.113 

0.007 

0.074 0.218 

0.000 

0.033 

Fertiliástudatosság 

Biológiai ismeretek 

 

0.060 -0.083 

0.048 

-0.037 0.029 

Fertiliástudatosság 

Egészségmagatartás 

ismeretek 

 

-0.177 

0.000 

-0.122 

0.004 

-0.256 

0.000 

0.019 

Fertiliástudatosság 

Mítoszokról való tudás 

 

-0.049 -0.089 -0.028 -0.023 

Fertiliástudatosság 

Teljes skála 

 

-0.065 -0.119 

0.005 

-0.068 0.023 

 



1.16. Táblázat. A fertilitástudatosság (rizikóismeretek, biológiai ismeretek, 

egészségmagatartással kapcsolatos ismeretek, mítoszokról való tudás) és a 

személyiségvonások (BFI, LOT-R) Pearson-féle korrelációs összefüggései.  

NS=Nem szignifikáns. 

 
Pearson-

korreláció/ 

 p-érték 

 

Extraverzió 

 

Barátságos-

ság 

 

Lelkiismere-

tesség 

 

Neuroticizmus 

 

Nyitottság 

 

LOT -R 

Biológiai 

ismeretek 

0.013 

NS 

 

-0.052 

NS 

 

-0.032 

NS 

 

-0.015 

NS 

 

-0.005 

NS 

 

0.013 

NS 

 

Rizikó 

ismeretek 

 

0.040 

NS 

 

0.064 

NS 

 

0.059 

NS 

 

0.025 

NS 

 

0.076 

NS 

 

-0.006 

NS 

 

Mítoszokról 

való tudás 

 

-0.058 

NS 

 

0.002 

NS 

 

-0.024 

NS 

 

0.095 

0.024 

-0.041 

NS 

 

0.000 

NS 

 

Egészség-

magatartás 

ismeretek 

0.017 

NS 

 

0.013 

NS 

 

-0.067 

NS 

 

-0.016 

NS 

 

-0.045 

NS 

 

-0.037 

NS 

 

Fertilitás-

tudatosság 

skála teljes 

 

-0.002 

NS 

 

0.031 

NS 

 

-0.033 

NS 

 

0.063 

NS 

 

-0.015 

NS 

 

-0.023 

NS 

 

 

 

 

1.17. Táblázat. A fertilitástudatosság (rizikóismeretek, biológiai ismeretek, 

egészségmagatartással kapcsolatos ismeretek, mítoszokról való tudás) és a 

termékenységgel kapcsolatos ismeretek forrásának Pearson-féle korrelációs 

összefüggései.  

NS=Nem szignifikáns. 
 

 

Pearson-

korreláció/  

p-érték 

gyerek-

kori 

család 

barátok iskola tévé,  

rádió 

internet házi-

orvos 

nő-

gyógyász 

ismeret-

terjesztő 

könyvek 

 

Biológiai 

ismeretek 

-0.028 

NS 

0.009 

NS 

0.054 

NS 

0.003 

NS 

-0.051 

NS 

0.033 

NS 

-0.015 

NS 

0.044 

NS 

Rizikó 

ismeretek 

-0.023 

NS 

-0.011 

NS 

-0.017 

NS 

-0.069 

NS 

0.024 

NS 

0.000 

NS 
0.114 

0.007 

0.002 

NS 

Mítoszokról  

való tudás 

0.039 

NS 

-0.035 

NS 

-0.034 

NS 

0.035 

NS 

0.055  

NS 

0.032 

NS 

0.049  

NS 

-0.052 

NS 

Egészség 

magatartás 

ismeretek 

-0.068 

NS 

0.040  

NS 

-0.019 

NS 

0.031 

NS 

-0.005 

NS 

-0.039 

NS 

0.028  

NS 

0.009  

NS 

Fertilitás-

tudatosság 

teljes 

-0.038 

NS 

-0.002 

NS 

-0.030 

NS 

0.005 

NS 

0.033  

NS 

0.005 

NS 
0.111 

0.009 

-0.016 

NS 

 



 

1.18. Táblázat. A fertilitástudatosság (rizikóismeretek, biológiai ismeretek, 

egészségmagatartással kapcsolatos ismeretek, mítoszokról való tudás) és az egészségi 

állapot, egészségmagatartás Pearson-féle korrelációs összefüggései.  

NS=Nem szignifikáns. 

 

 
Pearson-

korreláció/  

p-érték 

Szubjektív 

egészségi 

állapot  

Visszatérő 

nőgyógyá-

szati 

betegség 

Családban 

nőgyógyá-

szati 

daganat 

Egészség

-kontroll  

Fölmerült  valaha 

Önben, hogy 

lehetnek meddőségi 

problémái? 

Biológiai 

ismeretek 
0.112 

0.008 

-0.025 

NS 

0.049  

NS 

0.081  

NS 

-0.021  

NS 

Rizikó ismeretek 0.015 

 NS 

0.025  

NS 

-0.019  

NS 

0.077 

 NS 
0.148 

0.000 

Mítoszokról  

való tudás 

-0.060 

 NS 

-0.015 

 NS 

0.022  

NS 

-0.024 

NS 

0.013  

NS 

Egészség 

magatartás 

ismeretek 

-0.080 

 NS 

-0.040 

 NS 

-0.013 

 NS 
-0.136 

0.001 

-0.081 

 NS 

Fertilitás-

tudatosság teljes 

-0.052 

 NS 

-0.028 

 NS 

0.010 

 NS 

-0.037 

NS 

0.035  

NS 

 

 

 

1.19. Táblázat. A fertilitástudatosság (rizikóismeretek, biológiai ismeretek, 

egészségmagatartással kapcsolatos ismeretek, mítoszokról való tudás) és az életkor, az 

iskolai végzettség, a szubjektív anyagi helyzet és a BMI (testtömeg index) Pearson-féle 

korrelációs összefüggései.  

NS=Nem szignifikáns. 

 

 
Pearson-korreláció/  

p-érték 

Életkor BMI Iskolai végzettség Szubjektív 

anyagi helyzet 

Biológiai ismeretek 0.041 

 NS 

-0.041 

NS 

-0.058  

NS 

0.035  

NS 

Rizikó ismeretek 0.026 

 NS 

0.045 

NS 

0.037 

 NS 

-0.064  

NS 

Mítoszokról  

való tudás 
-0.190 

0.000 

0.012 

NS 

-0.047  

NS 

0.028  

NS 

Egészség 

magatartás ismeretek 
0.099 

0.019 

0.065 

NS 

0.046 

 NS 

0.020  

NS 

Fertilitás-tudatosság teljes -0.038  

NS 

0.064 

NS 

0.002 

 NS 

0.005  

NS 

 

 

 

 



 

 

 

1.20. Táblázat. Többszörös lineáris regresszió elemzésben szignifikáns változók értékei.  

Függő változó: Karrierépítés.  R
2
=0.167. 

 

 

 Beta t p-érték 

Konstans 

 

 4.018 0.000 

Életkor 

 

-0.155 -3.083 0.002 

Anyaság reprezentációk 

Anyaság, mint terhes szerep 

0.131 2.793 0.005 

Anyaság reprezentációk 

Tudatos készülés az anyaságra 

0.140 2.879 0.004 

Anyaság reprezentációk 

Anyaság, mint női  identitás 

-0.178 -3.259 0.001 

BFI 

Extraverzió 

0.135 2.654 0.008 

BFI 

Nyitottság 

0.116 2.388 0.017 

BFI 

Lelkiismeretesség 

0.139 2.851 0.005 

Fertilitástudatosság 

Mítoszokról való tudás 

0.129 2.812 0.005 

Felmerült  valaha Önben, hogy lehetnek 

meddőségi problémái? 

-0.100 -2.163 0.031 

 

 

 

1.21. Táblázat. Többszörös lineáris regresszió elemzésben szignifikáns változók értékei. 

Függő változó: Házasság fontossága. R
2
=0.25. 

 

 Beta t p-érték 

Konstans 

 

 2.257 .024 

Életkor 

 

-.250 -5.200 .000 

Iskolai végzettség .092 2.017 .044 

Anyaság reprezentációk 

Anyaság, mint női  identitás 
.207 3.994 .000 

Anyaság reprezentációk 

Tudatos készülés az anyaságra 
.138 2.970 .003 

Anyaság reprezentációk 

Anyaság, mint terhes szerep 
-.107 -2.392 .017 

BFI 

Barátságosság 

.111 2.380 .018 

BFI 

Neuroticizmus 

.141 2.520 .012 

LOT 

Diszpozicionális optimimus 

.145 2.456 .014 

Befolyásolja-e a  gyermektervezéssel kapcsolatos 

magatartását egyházi előírás? 

.094 2.128 .034 

 



 

1.22. Táblázat. Többszörös lineáris regresszió elemzésben szignifikáns változók értékei. 

Függő változó: Az élet kötöttségek nélküli élvezete (pl. utazgatás, szórakozás). 

  R
2
=0.144. 

 

 Beta t p-érték 

Konstans  4.767 

 

0.000 

 

Párkapcsolati stabilitás 

-0.099 -2.092 0.037 

 

Anyaság reprezentációk 

Anyaság. mint terhes szerep 

0.179 3.714 0.000 

 

Anyaság reprezentációk 

Anyaság. mint női identitás 

-0.206 -3.679 0.000 

 

Anyaság reprezentációk 

Anyaság. mint kötelező szerep 

0.126 2.340 0.020 

 

BFI  Extraverzió 

0.132 2.515 0.012 

 

BFI  Lelkiismeretesség 

-0.130 -2.584 0.010 

 

 

 

 

 

 



1.23. Táblázat. Az anyaságreprezentációk kérdőív tételein exploratív főkomponens 

elemzéssel, varimax rotációval végzett elemzés eredményei. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

mutató=0.81. 

Alskálák által magyarázott variancia: 

1. Anyaság, mint a nő identitás természetes része: 13.9% 

2. Anyaság, mint kötelező női szerep: 11.1% 

3.  Anyaság, amire tudatosan készülni kell: 9.6% 

4. Anyaság, mint terhes női szerep: 7.4% 

A négy alskála az összvariancia 38.5%-át magyarázza.  
 

Elforgatott Komponens Mátrix 1  2 

 

3 

 

4 

1. Érthető, ha valaki egész életében nem akar anya lenni. -.255 -.291  .415 

2. A gyermekvállalást megelőzően életre szóló társat kell 

találni. 

.162 .206 .470  

3. Az anyaság minden nő életében kötelesség. .225 .609  -.220 

4. A szülés természetes folyamat, nincs benne semmi 

rémisztő. 
.577  -.137 -.171 

5. Az anyaság célja a gyerek álmainak megvalósítása. .164 .374 .192  

6. A gyermekvállalás választás elé állít: család vagy karrier.  .122  .564 

7. Az anyaság lemondásokkal és áldozatokkal jár. .208   .660 

8. A gyermekszületéssel a nő többé válik, mint aki volt. .760 .161 .113  

9. A gyermekszületés ajándék. .749  .179 -.136 

10.Egy nő akkor jó anya, ha rutinos az anyai teendőkben.  .610 .151  

11. A legtöbb nő azért vállal gyereket, mert az anyaság része 

az álmainak. 
.327 .176 .139 .123 

12. A szülés fájdalmas, de ennek nem szabad befolyásolnia a 

gyermekvállalási hajlandóságot. 
.629  .176  

13. Az anyasághoz tapasztalat kell, így az anyaságról csak 

egy anya tud véleményt mondani. 

 .456  .131 

14. Egy nő akkor is vállaljon gyereket, ha csak a párja 

szeretné. 

 .603 -.187  

15. Egy anyának önfeláldozónak kell lennie. .252 .506 .228 .203 

16. Az anyaságra tudatosan készülni kell. .157  .537 .169 

17. A női szépség az anyaság során bontakozik ki. .495 .335 .159 -.139 

18. A gyermekvállaláshoz biztos munkahely, anyagi háttér 

szükséges. 

-.198  .694  

19. Egy gyermek már önmagában boldogságot jelent, ezért 

egy anyának boldognak kell lennie. 

.281 .588 .319 -.209 

20. Az anyaság a nők életében csak egy a fontos szerepek 

közül. 

-.119 -.166  .296 

21. Az anyaság sok szorongással jár a vele szemben 

felállított elvárások miatt. 

 -.150  .656 

22. Akinek gyereke van, már sosem teheti azt, amit akar. -.273 .206  .637 

23. Aki gyermeket akar vállalni, óvja jobban az egészségét. .204 -.161 .623 .142 

24. Nagyon fontos, hogy a terhesség alatt a nők 

folyamatosan a legjobb orvosi kezekben legyenek. 

  .606  

25. A terhesség alatt a nők szervezete megbízhatóan jelez 

mindent, így nyugodtan ráhagyatkozhatunk szervezetünk 

jelzéseire. 

.318  -.184 .121 

 



2. A pszichés jóllét és a sikeres ART kezelés mediátor változói ART kezelés 

során  

 

ÁBRÁK 

 
1. Ábra. A COMPI Megküzdési stratégiák tételein végzett exploratív főkomponens 

elemzés komponenseinek lejtődiagramja. A  töréspontot a 3. komponensnél választottuk 

(sajátérték=1.7). A három komponens az összvariancia 46.7%-át magyarázza.  

 

Lejtődiagram
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TÁBLÁZATOK 

 
2.1. Táblázat. A férfiakra vonatkozó demográfiai adatok gyakorisági eloszlása.  

 
 n=29 Férfiak 

 

Életkor (év) 

 

Átlag 35.3 

Szórás 3.7 

Intervallum 28-47 

<30 év 2 

31-35 év 17 

36 év < 10 

 

Lakóhely   

 

főváros 14 

város 11 

község 4 

 

Végzettség  

 

szakmunkás érettségi nélkül 3 

csak érettségi 10 

főiskolai vagy egyetemi diploma 16 

 

Anyagi helyzet 

 

átlagosnál rosszabb 1 

átlagos 13 

átlagosnál valamivel jobb 14 

átlagosnál sokkal jobb 1 

 

Párkapcsolat fennállása (év)   
 

átlag 6.6 

szórás 3.2 

intervallum  

 



 
2.2. Táblázat. A férfiakra vonatkozó meddőségspecifikus adatok gyakorisági eloszlása.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

n=29 Férfiak 

 

ART kezelések száma 
 

Átlag 3.5 

Szórás 2.1 

Intervallum 1-8 

 

Meddőség fennállásának ideje 
 

Átlag 3.41 

Szórás 2.15 

Intervallum 1-10 

 

Aktuális meddőségi kezelés fajtája %  
 

IUI 11  

IVF 41 

ICSI 48 

 

Meddőség oka %( n) 
 

férfi eredetű 35 

női eredetű 31 

közös eredetű 27 

ismeretlen 7 

 

Saját gyermek (T1) 
 

0 



2.3. Táblázat. Az általános és meddőségspecifikus distressz, a megküzdési és 

kommunikációs stratégiák és a párkapcsolati elégedettség mérőeszközeinek leíró 

statisztikái és reliabilitási mutatói.  

 
 Átlag Szórás Intervallum Cronbach 

 α 

Depresszió 

BDI-H 
11.2 3.4 9-26 0.83 

Szorongás 

STAI-T 
38.5 10.5 22-70 0.80 

 

Pozitív Affektusok 

PANAS 
36.0 8.0 5-48 0.87 

Negatív Affektusok 

PANAS 
15.6 6.2 5-36 0.87 

Meddőségspecifikus distressz 

összesített 

COMPI 

21.7 6.1 9-40 0.83 

Meddőségspecifikus személyes 

distressz  

COMPI 

10.7 3.7 6-22 0.82 

Meddőségspecifikus párkapcsolati 

distressz  

COMPI 

5.7 2.2 4-14 0.73 

Meddőségspecifikus társas 

distressz  

COMPI 

5.3 1.6 3-12 0.65 

Elkerülő coping  

COMPI 
13.5 4.0 7-24 0.80 

Érzelemkifejező coping 

COMPI 
13.9 3.4 6-22 0.70 

Jelentés strukturáló coping 

COMPI 
14.6 3.3 7-22 0.59 

Házastársi elégedettség 

COMPI 
7.7 2.4 2-10 0.94 

Partner Kommunikáció 

COMPI 
2.0 0.9 1-3  

 



2.4.Táblázat. A COMPI Megküzdési stratégiák kérdőív tételein exploratív főkomponens 

elemzéssel, varimax rotációval végzett elemzés eredményei. Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) mutató=0.71. 

Alskálák által magyarázott variancia: 

(1) Elkerülő coping: 19.5% 

(2) Emocionálisan megközelítő coping: 16.3% 

(3) Probléma-újraértékelő coping:10.8% 

A három alskála az összvariancia 46.7%-át magyarázza.  
 

Komponensek 1 2 3 

Itemek    

1 .720 .182  

2 .769   

3 .764 -.147 -.119 

4 .788 .165  

5 .611 -.312 -.120 

6 -.420 .579  

7 .127 .671  

8  .513  

9  .790 .138 

10 -.159 .737 .189 

11  .676  

12 -.303  .536 

13  .179 .601 

14  .289 .522 

15 .464 -.267  

16 .584  -.309 

17 -.327  .511 

18 .117 -.213 .470 

19   .681 

 



 
2.5. Táblázat. A reproduktív sikeresség szempontjából kettéosztott csoport 

pszichoszociális jellegzetességeinek leíró statisztikái. 

 
 Reproduktív 

sikeresség  

(élveszülés) 

Átlag Szórás 

Életkor nem 35.0 5.5 

 

 igen 

 

31.5 3.8 

Meddőség fennállásának ideje nem 3.3 2.5 

 

 igen 

 

3.5 2.9 

Hányadik ART kezelés nem 

 

3.0 2.3 

 igen 3.1 2.3 

 

Depresszió 

(BDI-H) 
nem 11.6 3.7 

 igen 

 

10.1 1.6 

Szorongás 

(STAI-T) 
nem 39.8 10.8 

 igen 

 

34.4 8.8 

Meddőségspecifikus distressz 

COMPI 
nem 22.0 6.6 

 igen 

 

20.7 4.4 

Elkerülő coping  

COMPI 
nem 14.2 4.1 

 igen 

 

11.7 3.2 

Érzelemkifejező coping 

COMPI 
nem 13.6 3.4 

 igen 14.7 3.2 

 

Probléma-újrastrukturáló coping 

COMPI 
nem 13.7 2.9 

 igen 17.6 2.8 

 

Pozitív Affektusok 

PANAS 
nem 35.0 8.6 

 igen 39.3 4.7 

 

Negatív Affektusok 

PANAS 
nem 16.2 6.6 

 igen 13.8 4.4 

 

 

 

 

 

 



2.6. Táblázat. Games-Howell post hoc páronkénti elemzés a reproduktív sikeresség 

függő változóra a négy klasztercsoport esetében.  p<0.05. NS=Nem szignifikáns. 

 
Klaszter (I) Klaszter (J) Átlagok különbsége (I-J) p-érték 

1 2 5.772E-02 NS 

 3 8.050E-02 NS 

 4 0.315 .045 

    

2 1 -5.7725E-02 NS 

 3 2.277E-02 NS 

 4 0.258 .015 

    

3 1 -8.0495E-02 NS 

 2 -2.2770E-02 NS 

 4 0.235 NS 

    

4 1 -0.315 .045 

 2 -0.258 .015 

 3 -0.235 NS 

 

 

 
2.7. Táblázat. A klasztercsoportok reprodukciós sikeresség-mutatóinak leíró statisztikái.  

Függő változó: reproduktív sikeresség. 1=nincs élveszülés, 2=van élveszülés.  
 
 

Klaszterek N Átlag Szórás 

1. 

jól alkalmazkodók  
19 1.31 0.47 

2. 

jól alkalmazkodó,  idősebb páciensek  
31 1.25 0.44 

3. 

meddőséghez nehezen alkalmazkodók 
17 1.23 0.43 

4. 

pszichológiailag sérülékenyek 
5 1.00 0.00 

 

Összesen 
72 1.25 0.43 

 

 

 



3.1. Ábra. A kvantitatív tartalomelmezés során kódolt érzelmi válaszok a meddőségi 

élethelyzetben. 

(N=12) 

 

Negatív érzelmi válasz kódok (29): 

 

 

 

Pozitív érzelmi válasz kódok (8):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Félelem a kudarctól 

 Kétségbeesés 

 Bizonytalanság  

 Érzelmi hullámvasút 

 Fokozódó reménytelenség 

 Csalódás 

 A spontenaitás elvesztése 

 Görcsös akarás 

 Izgatottság 

 Szorongás 

 Feszültség 

 Stresszelés a stressztől 

 Szomorúság, sírás 

 Undor  

 Lelkileg megtörni 

 

 

 Érzelmi kitörések 

 Labilitás 

 Hit elvesztése 

 Kontrollvesztés 

 Harag, gyűlölet 

 Pozitív érzelmek tagadása, 

visszatartása 

 Aggodalmaskodás 

 Meglepődés (amikor sikerül)  

 Kiüresedés 

 Kedveszegettség, fásultság 

 Lelkiismeret furdalás, 

bűntudat  

 Csökkent értékűség megélése 

 Gyengeség megélése 

 

• Optimizmus 

• Remény 

• Intuitív magabiztosság 

• Önbizalom  

• Erősnek lenni  

• Kitartás 

• Hit 

• Önkontroll 



 

Példák: 

 
P 1: kvalitatív 1.rtf - 1:9 [És mindig akkor megnyugodtam, ..]  Kód: érzelmi válasz 

 

És mindig akkor megnyugodtam, hogy már ezt a felét is megtettük, és akkor már minden 

rendben lesz. És akkor még nagyobb a csalódás, hogy mégse. 

 
P 1: kvalitatív 2.rtf - 1:15 [És aztán volt egy lombikom mos..]  Kód: érzelmi válasz 

 

És aztán volt egy lombikom most. Az eredményt tegnap kaptuk meg, bár én elkezdtem 

vérezni, úgyhogy én akkor már tudtam az eredményt, hogy nem, nem sikerült. És most megint 

a teljes kétségbeesés állapota van, hogy vajon így hogyan tovább.  

 
P 1: kvalitatív 2.rtf - 1:24 [Azt hiszem, hogy nekem a gyere..]  Kód: érzelmi válasz 
 

Azt hiszem, hogy nekem a gyerek utáni vágyamat borzasztóan befolyásolta az, hogy deviáns 

az, hogy folyamatosan félek, hogy valamiért nem lehet.  

 
P 1: kvalitatív 3.rtf - 1:44 [Másrészt tudom, hogyha ennyire..]  Kód: érzelmi válasz 
 

Másrészt tudom, hogyha ennyire rohanok és kapkodok, és ilyen görcsösen próbálom akarni 

akkor az…Tehát hogy el kell, hogy engedjem ezt a problémát. 

 
P 1: kvalitatív 4.rtf - 1:72 [Gondolom a következő menstruác..]  Kód: érzelmi válasz 

 

Gondolom a következő menstruációkor ugyanúgy fogok izgulni.  

 
P 2: kvalitatív 2.rtf - 2:13 [Egy nagy érzelmi kitörésem vol..]  Kód: érzelmi válasz 
 

Egy nagy érzelmi kitörésem volt akkor, amikor az egyik kolleganőm terhes lett és, nem is 

azzal volt a gond, hogy ő igen, én meg nem, meg nyilván, ez is gond. Hát, aki azt mondja, 

hogy őt ez nem zavarja, az hazudik. 

 
P 2: kvalitatív 6.rtf - 2:19 [Ez az érzelmi hullámvasút, hog..]  Kód: érzelmi válasz 
 

Ez az érzelmi hullámvasút, hogy na most akkor megint elkezdek bizakodni, mert megint 

minden jó, és akkor zutty le, és akkor megint el kell kezdjek, ugye készülök a következőre és 

úgy nem lehet nekimenni, hogy az ember nem hisz benne.  

 

 
P 3: kvalitatív 3.rtf - 3:18 [De mondjuk az is biztos, hogy ..]  Kód: érzelmi válasz 
 

De mondjuk az is biztos, hogy egy csomó, hogy ez is ilyen havonta szinusz-görbeként, hol 

jobb, hol rosszabb volt lelkileg.  
 

 
P 7: kvalitatív10.rtf - 7:44 [Vasalás közben sírtam, tehát a..]  Kód: érzelmi válasz 

 

Vasalás közben sírtam, tehát akkor már csináltam úgy a napi dolgokat, viszont mindig sírtam 

általában,  

 

 



 

3.2. Ábra. A negatív jelentésadási folyamat együttjárása a negatív érzelmi változással és 

a negatív jövőképpel. 

Példa:  

 

 

 

3.3. Ábra. Pozitív jövőkép, pozitív jelentésadási folyamatok és a pozitív érzelmi 

változások együttjárása. 

Példák:  

 

 

 

 

 

„Úgyhogy így most megyek majd a dolgok után. De nem tudom, hogy mi lesz 

belőle. A reménytelenség. Tehát, ha tudnám azt, hogy a második vagy az 

ötödik az, ami sikerül, akkor azt mondom, hogy szurkáljam szét magam 

teljesen. És mondtam, hogy engem nem érdekel a fájdalom, nem érdekel 

semmi akkor, hogyha van értelme. De egyenlőre úgy tűnik, nincsen. És ezek a 

félelmek így gyűltek, gyűltek, hogy velem mi lesz.” 

 

„Azt nem tudom megmondani, hogy miért, de én biztos vagyok benne, hogy 

nekünk lesz gyerekünk. Tehát én nem tudom semmihez kötni, ilyen 

szempontból nem érzem magam, nem érzem azt, hogy megtörtem. Én 100 

százalékig biztos vagyok, hogy nekünk lesz, hogy mikor, hát az egy jó kérdés. „ 

„így kezdtem afelé menni, hogyha a sors, vagy isten vagy nem tudom, kicsoda, aki 

van, ha úgy akarja, akkor úgyis lesz babánk, akkor nem fogok elvetélni, ha meg 

nem, akkor nem lesz, tehát most tartok ott, hogy nincs görcsölés, nincs középidő 

nézegetés, nincsen semmise”  



 

3.4.Ábra. Felidézett legkellemesebb és legkellemetlenebb gyermekkori emlékek a 

meddőséggel küzdő személyekkel készített interjúkból.  

 

Példák: 

 

 

 

 

 

 

 

MÓZESKOSÁR TÖRTÉNET: „Egy pozitív példa az, hogy mindig nagyon 

szerettem babázni, tök érdekes dolog. A sors iróniája az, hogy… És 

karácsonyra a szüleimtől kaptam egy ilyen baba méretű mózeskosarat. 

Karácsonyra. És ez annyira meghatározó élmény volt az én életemben, 

egyrészt mert senkinek nem volt olyan, másrészt mert, szóval, olyan 

különleges volt, olyan, olyan… Szóval ez a kép nekem nagyon, nagyon 

sokszor beugrik. És arra emlékszem, hogy ott voltak a nagyszülők, nagynéni, 

nagybácsi, mindenki, és akkor kaptam meg ezt az ajándékot, és ilyen 

iszonyatosan boldog voltam. „ 

LOPOTT BABA TÖRTÉNETE: „én kaptam egy annyira tuti sírós babát, 

hogy még ilyen cumi is volt, be lehetett dugni a szájába és akkor 

abbahagyta a sírást és akkor lefektetted és akkor olyan igazi gyerek alakja 

is volt, lehetett öltöztetni, mozgott a keze, lába, jaj, tuti volt, és akkor 

nekem volt hozzá babakocsi és akkor én betettem, betakargattam, hogy oh, 

milyen kis drága, alszik és én lenn tologattam. És amíg becsengettem, mert 

fel akartam menni, tehát ha  5 méterre eltávolodtam az én kis 

babakocsimtól és becsengettem a kapucsengőn, hogy nyissa ki anya az 

ajtót, mert most már megyek be, mert meguntam a játszást, egyedül 

voltam kint egyébként, az ablak alatt, akkor egy gyerek odaszaladt, 

kikapta a babát és elrohant vele. Na és abban a pillanatban elkezdtem 

ordítani, anyának mondtam a kaputelefonban talán, vagy…igen, a 

kaputelefonban, igen, hogy egy gyerek most lopta el a babámat. „  

KISTESTVÉR SZÜLETÉSE: „Hű! Legpozitívabb gyerekkori élményem? 

Hát ezen hány percig gondolkozhatok? Hát az nagyon, nem tudom hány 

éves voltam, most hirtelen ezt találom a legpozitívabbnak, úgy örültem, a 

húgomnak mindig olyan kis édes, vaskos volt a csuklója, és amikor a család 

ment valahova, busszal mondjuk, nem autóval, akkor szépen az egész 

család megfogta egymás kezét, nehogy elhagyjuk egymást az utcán. És 

olyan aranyos kis husis volt a keze, ugye ő még pici volt…” 

 



FÜGGELÉK 

 

1.sz. Függelék 

„A női reproduktivitásért” 

 

Az Ön lakóhelye: 

 

a. Budapest 

b. Megyeszékhely város 

c. Város 

d. Község, falu 

e. egyéb 

 

2. Az Ön életkora: 

3. Az Ön testmagassága: 

4. Az Ön testsúlya: 

5. Az Ön legmagasabb iskolai végzettsége: 

 

a. 8 általános 

b. szakmunkásképző 

c. szakközépiskola/gimnázium 

d. főiskola/egyetem 

 

 

6. Az Ön családi állapota: 

a. egyedülálló 

b. párkapcsolatban él 

c. együtt él valakivel, de nem házasok 

d. házas 

e. egyéb 

 

7. Hány gyermeke van?   

8. Az Ön jelenlegi aktivitása: 

 

a. tanul 

b. tanul és rendszeresen dolgozik 

c. tanul és rendszeres diákmunkát, alkalmi munkát végez 

d. tanul és GYES/GYED-en van 

 

9. A saját megítélése szerint, milyen anyagi körülmények között él: 

a. alacsonyabb, mint az átlag 

b. átlagos 

c. átlagon felüli 

 

10. Van-e diagnosztizált pszichiátriai betegsége?      Igen      Nem 

Ha igen, éspedig........................................................................... 

11. Vallásosnak, hívőnek vallja-e magát?                          Igen      Nem      Nincs válasz 

12. Ön dohányzik? 

 

a. Nem és soha nem dohányoztam 

b. Nem dohányzom, de korábban dohányoztam 

c. Csak alkalomszerűen (nem minden nap) 

d. Dohányzom 

 

 

13. Ön fogyaszt rendszeresen alkoholt?   

 



a. Soha 

b. Alkalmanként 

c. Hetente néhányszor 

d. Naponta 

 

14. Milyen gyakran végez (legalább 30 percig tartó) folyamatos testmozgást (nem munka miatt)?  

 

a. Ritkán 

b. Hetente egy alkalommal 

c. Hetente többször is (2-3 alkalommal) 

d. A hét minden napján 

 

15. Az elmúlt két évben hány partnere volt? 

Kérem, válasszon egyet a felsoroltak közül! 

a. 0      

b. 1-2  

c. 3-5      

d. 5-nél több 

e. Nincs válasz 

 

16. Összességében hogyan minősíti saját egészségi állapotát? 

Kérem, válasszon egyet a felsoroltak közül! 

a. Nagyon rossz 

b. Rossz 

c. Közepes 

d. Jó 

e. Kiváló 

 

17. Saját kortársaihoz hasonlítva hogyan minősíti saját egészségét? 

Kérem, válasszon egyet a felsoroltak közül! 

a. Sokkal rosszabb 

b. Rosszabb 

c. Ugyanolyan 

d. Jobb 

e. Sokkal jobb 

 

 

18. Van-e olyan tartósan fennálló betegsége, amely folyamatos kezelést igényel?                  

                  Igen       Nem 

Ha igen, éspedig................................................................ 

19. Az elmúlt évben hány alkalommal járt nőgyógyásznál (nem gyógyszerfelírás miatt)?  

20. Van-e valamilyen állandó vagy vissza-visszatérő nőgyógyászati problémája, betegsége?   

        

Igen       Nem 

21. Tudomása szerint volt-e a családjában nőgyógyászati daganat (méhnyakrák, mellrák, 

petefészekrák…)?                                                                                                                       

                   Igen        Nem 

22. Az elmúlt évben volt-e méhnyakrák szűrésen?                             

Igen        Nem 

23. Az elmúlt öt évben hányszor járt méhnyakrák szűrésen? 

           Igen      Nem 

 



24. Az Ön családjában előfordult, hogy a szexualitásról, a gyermekvállalásról, a fogamzásgátlásról 

beszéltek? 

a. nem, soha 

b. néha 

c. néhányszor 

d. sokszor 

 

25. Ha Ön vallásos, befolyásolja-e a szexuális élettel, gyermektervezéssel kapcsolatos magatartását 

egyházi előírás?      

Kérem, válasszon egyet a felsoroltak közül!                 Igen      Nem 

26. Ön szeretne gyermeket?         Igen      Nem    Nincs válasz 

 

27. Mit gondol, hány éves korban ajánlatos egy nőnek az első gyermekét megszülnie? 
 

Ennyi éves kor fölött: 

Ennyi éves kor alatt: 

 

28. Mit gondol az Ön életében a gyerekvállalásra az optimális idő hány éves kor lesz? 

Ennyi éves kor fölött: 

Ennyi éves kor alatt: 

29. Élete során hány alkalommal volt terhes? 

30. Véleménye szerint, milyen hosszú egy átlagos női hormonális ciklus?  

Ennyi naptól: 

Ennyi napig: 

 

31. Mit gondol, ha egy fiatal (25 évnél fiatalabb) nő az ovuláció idején védekezés nélkül szexuális aktust 

folytat egy férfival, mekkora a teherbeesés valószínűsége? 

Kérem, válasszon egyet a felsoroltak közül!       

       

a. 20-29 %  

b. 30-39 %  

c. 40-49 %  

d. 50-59 % 

e. 60-69 % 

f. 70-79 % 

 

32. Ön szerint, ha egy férfi és egy nő egy éven át rendszeresen szexuális életet él, védekezés nélkül, 

mekkora a teherbeesés valószínűsége, ha a nő életkora 25-30 év között van? 

Kérem, válasszon egyet a felsoroltak közül!       

 

a. 40-49 %  

b. 50-59 %  

c. 60-69 % 

d. 70-79 % 

e. 80-89 %   

f. 90-100 % 

 

33. Kérem, értékelje az alábbi tényezőket, hogy Ön szerint milyen mértékben hátrányosak vagy 

előnyösek a teherbeesés szempontjából.  

(Fertilitástudatosság-skála) 

1. A női ciklus mely szakaszában van a legnagyobb esély a megtermékenyülésre, teherbe esésre? 

Az ennyiedik: 

és az ennyiedik nap között:  



 

Ön szerint milyen mértékben nehezíti a teherbeesést?  

1= nincs nehezítő hatása a teherbeesésre 

5= kifejezetten nehezíti a teherbeesést 

 1 

 

2. 

 

3. 4. 5.  

2. több, mint napi 20 cigaretta elszívása?      

3. fürödni, zuhanyozni a szexuális aktust követően?      

4. olyan stresszforrás, amivel a személy nem tud 

megküzdeni? 

     

5. ha a nő életkora 35 év feletti?      

6. ha a gyermekszobát túl korán berendezik?      

7. diagnosztizált nemi úton terjedő betegség megléte?      

8. súlyfelesleg      

 

Ön szerint mennyire előnyös a teherbeesés szempontjából?  

1= nincs előnyös hatása a teherbeesésre 

5= kifejezetten előnyös a teherbeesésre 

 1. 2. 3. 4. 5. 

9. a rendszeres, legalább 30 percig tartó intenzív 

testmozgás? 
     

10. ha a nő a szexuális aktus után 10 percig fekve 

marad? 
     

11. a dohányzás teljes mellőzése?      

12. az alkoholfogyasztás teljes mellőzése?      

13. a szexuális aktus után a "gyertya póz" felvétele?      

14. napi ötszöri zöldség-, és gyümölcs fogyasztása?      

 

34. Van - e olyan ismerőse, aki meddőségi problémákkal küzd, vagy meddő?        

   Igen         Nem     

35. Mit gondol, milyen hosszú sikertelen próbálkozás után beszélünk  

egy pár esetében meddőségről? 

a. 6 hónap  

b. 1 év  

c. 2 év  

d. több, mint 2 év 

 

 

 

36. Mit gondol, Magyarországon a párok hány százaléka gyermektelen akaratán kívül? 

a., 0-10 %- a  

b., 10-15%- a  

c., 15-25 %- a   

d., több, mint 25 %- a 

 

37. Fölmerült-e valaha Önben olyan gondolat, hogy esetleg nem lesz képes teherbe esni és gyermeket 

szülni? 



 

e. Nem, nem merült fel még bennem. 

f. Felmerült, de igazán nem foglalkozom vele, ráérek majd akkor ezzel a kérdéssel foglalkozni, 

ha aktuális lesz. 

g. Többször eszembe jutott már, de elhessegettem a gondolatot. 

h. Igen, többször foglalkoztatott a gondolat. 

 

38. Mit gondol, mekkora lehet az Ön esetében a terméketlenség valószínűsége  

(%-ban)? …………………………………………………………………………. 

 

39. Mit tenne a jövőben, ha Ön nem tudna teherbe esni? Mekkora az esélye, hogy a következőket 

tenné? 

1=egyáltalán nem valószínű 

 5=nagyon valószínű, hogy megtenném 

 

   

 

 

 

 

 

 

1.  

2.  

 

 

40. Kérem, az alábbi listán jelölje azt a legfontosabb három forrást, amelyekből eddig a legtöbb hasznos 

információt kapta a női termékenységgel, esetleg meddőséggel kapcsolatban!  

a. saját (gyermekkori) családom 

b. barátok 

c. iskola iskola (felvilágosító előadások, osztályfőnöki óra, stb.)  

d. televízió/rádió  

e. internet  

f. háziorvos  

g. nőgyógyász  

h. ismeretterjesztő könyvek 

 

 

 1 2 3 4 5 

1. Alávetném magam egy meddőségi kezelésnek.           

2. Mindenképp örökbe fogadnék egy gyermeket.           

3. Ha a párom is elfogadná, örökbe fogadnék egy 

gyermeket.           

4. Elfogadnám, hogy nem lehet gyermekem.           



Anyaságreprezentációk kérdőív 

Az alábbiakban különböző állításokat talál, amelyek közül néhány jellemző lehet Önre, 

néhány pedig nem. Kérjük jelölje ötfokozatú skálán, hogy az adott állítások mennyire 

jellemezik Önt, mennyire ért velük egyet.  

 1= Egyáltalán nem értek egyet; 2=Inkább nem értek egyet; 3=Egyet is értek, meg nem is 

4=Egyetértek; 5= Teljesen egyetértek 

 

 

1  

 

2 3 

 

4 

 

5 

1. Érthető, ha valaki egész életében nem akar anya lenni.      

2. A gyermekvállalást megelőzően életre szóló társat kell találni.      

3. Az anyaság minden nő életében kötelesség.      

4. A szülés természetes folyamat, nincs benne semmi rémisztő.      

5. Az anyaság célja a gyerek álmainak megvalósítása.      

6. A gyermekvállalás választás elé állít: család vagy karrier.      

7. Az anyaság lemondásokkal és áldozatokkal jár.      

8. A gyermekszületéssel a nő többé válik, mint aki volt.      

9. A gyermekszületés ajándék.      

10.Egy nő akkor jó anya, ha rutinos az anyai teendőkben..      

11. A legtöbb nő azért vállal gyereket, mert az anyaság része az 

álmainak. 

     

12. A szülés fájdalmas, de ennek nem szabad befolyásolnia a 

gyermekvállalási hajlandóságot. 

     

13. Az anyasághoz tapasztalat kell, így az anyaságról csak egy anya tud 

véleményt mondani. 

     

14. Egy nő akkor is vállaljon gyereket, ha csak a párja szeretné.      

15. Egy anyának önfeláldozónak kell lennie.      

16. Az anyaságra tudatosan készülni kell.      

17. A női szépség az anyaság során bontakozik ki.      

18. A gyermekvállaláshoz biztos munkahely, anyagi háttér szükséges.      

19. Egy gyermek már önmagában boldogságot jelent, ezért egy 

anyának boldognak kell lennie. 

     

20. Az anyaság a nők életében csak egy a fontos szerepek közül.      

21. Az anyaság sok szorongással jár a vele szemben felállított 

elvárások miatt. 

     

22. Akinek gyereke van, már sosem teheti azt, amit akar.      

23. Aki gyermeket akar vállalni, óvja jobban az egészségét.      

24. Nagyon fontos, hogy a terhesség alatt a nők folyamatosan a legjobb 

orvosi kezekben legyenek. 

     

25. A terhesség alatt a nők szervezete megbízhatóan jelez mindent, így 

nyugodtan ráhagyatkozhatunk szervezetünk jelzéseire. 

     

 



BFI 

Az alábbiakban különböző személyiségjellemzőket talál, amelyek közül néhány jellemző lehet Önre, néhány 

pedig nem. Kérjük jelölje ötfokozatú skálán, hogy az adott állítások mennyire jellemezik Önt, mennyire ért velük 

egyet.  

 1= Egyáltalán nem értek egyet; 2=Inkább nem értek egyet; 3=Egyet is értek, meg nem is 

4=Egyetértek; 5= Teljesen egyetértek 

Olyannak látom magam, mint aki … 
1 2 3 4 5 

1. bőbeszédű O O O O O 

2. gyakran gáncsoskodik és másokat hibáztat O O O O O 

3. alapos és precíz O O O O O 

4. rossz kedélyállapotú, lehangolt O O O O O 

5. kreatív, találékony O O O O O 

6. zárkózott O O O O O 

7. önzetlenül viselkedik másokkal és segítőkész O O O O O 

8. egy kissé hanyag,  nem törődöm O O O O O 

9. nyugodt és a stresszt jól kezelő O O O O O 

10. sok különböző dolog iránt érdeklődik  O O O O O 

11. teli van energiával O O O O O 

12. kötekedő O O O O O 

13. a munkájában lelkiismeretes O O O O O 

14. időnként feszült O O O O O 

15. szellemes és találékony O O O O O 

16. rengeteg dologért rajong O O O O O 

17. egy megbocsátó természetű személy O O O O O 

18. hajlamos a szétszórtságra O O O O O 

19. sokat aggodalmaskodik O O O O O 

20. képzeletgazdag, fantáziadús O O O O O 

21. hajlamos a csendességre O O O O O 

22. általában bizakodó O O O O O 

23. hajlamos a lustaságra O O O O O 

24. érzelmileg stabil, nem borul ki könnyen O O O O O 

25. leleményes O O O O O 

26. magabiztos, tudja mit akar O O O O O 

27. hűvös és zárkózott is tud lenni O O O O O 

28. mindaddig kitart, amíg az elkezdett feladatot meg nem oldja O O O O O 

29. szeszélyes  O O O O O 

30. kedveli a művészetet O O O O O 

31. néha szégyenlős és gátlásos O O O O O 

32. szinte mindenkivel előzékeny és kedves O O O O O 

33. hatékonyan intézi a dolgait O O O O O 

34. higgadt és jó az önuralma O O O O O 

35. szereti a megszokott dolgokat O O O O O 

36. társaságkedvelő O O O O O 

37. néha goromba és kíméletlen másokkal O O O O O 

38. céltudatos és a terveit véghez viszi O O O O O 

39. könnyen ideges lesz  O O O O O 

40. szeret elmélkedni és álmodozni O O O O O 

41. kevéssé érdeklődik a művészetek iránt O O O O O 

42. szeret másokkal együttműködni O O O O O 

43. könnyen zavarba jön O O O O O 

44. kifinomult ízléssel rendelkezik a művészetek, a zene és az irodalom iránt  O O O O O 

  



LOT-R 

 

Kérem, jelölje be, hogy milyen mértékben ért egyet a felsorolt állításokkal! 

1= Egyáltalán nem értek egyet; 2=Inkább nem értek egyet; 3=Egyet is értek, meg nem is 

4=Egyetértek; 5= Teljesen egyetértek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1. Bizonytalan helyzetben általában a legjobbat várom. O O O O O 

2. Könnyen ellazulok. O O O O O 

3. Nálam, ha valami rosszul alakulhat, úgy is lesz. 

 

O O O O O 

4. A dolgoknak mindig a jobbik oldalát nézem. 

 

O O O O O 

5. Mindig optimista vagyok a jövőmmel kapcsolatban. O O O O O 

6. Szinte sohasem számítok arra, hogy a dolgok úgy 

fordulnak, ahogyan szeretném. 

O O O O O 

7. Számomra fontos, hogy állandóan elfoglaljam 

magam. 

O O O O O 

8. Jól érzem magam a barátaimmal. 

 

O O O O O 

9. A dolgok sohasem működnek úgy, ahogyan én 

szeretném. 

O O O O O 

10. Nem borulok ki könnyen. 

 

O O O O O 

11. Hiszek abban, hogy „minden rosszban van valami 

jó”. 

O O O O O 

12. Ritkán számolok azzal, hogy jó dolgok is 

történhetnek velem. 

O O O O O 



 

2. Termékenységi problémák kérdőívcsomag 
 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

 

 

1. Mikor született? 

 

2. Jelenlegi partnerével mióta él házastársi, illetve partnerkapcsolatban? 

 

3.     Lakóhelye? 

A, főváros 

B, nagyváros 

C, város 

D, község  

 

4 .    Végzettsége?  

A,  8 általános 

B, Szakmunkásvizsga érettségi nélkül 

C,  Érettségi 

D, Főiskolai/egyetemi diploma 

E, Két vagy több diploma  

 

 5. Kérem, értékelje anyagi helyzetét a következő szempontok alapján! 

 A,az átlagosnál sokkal rosszabb 

 B, átlag alatti 

 C, átlagos 

 D, átlagosnál kicsit jobb 

 E, átlagosnál sokkal kedvezőbb 

 

 

 

ÁLTALÁNOS DISTRESSZ KÉRDŐÍVEK 

 

BDI-H 

Kérem, értékelje az alábbi állításokat, az alapján, hogy azok mennyire illenek Önre.  

Minden állítás esetében karikázza be a megfelelő számot! 

Egyáltalán nem, vagy alig=1; Mérsékelten=2; Közepesen=3; Nagyon=4 

 

 1 2 3 4 

1. Minden érdeklődésemet elvesztettem mások iránt.     

2. Semmiben sem tudok dönteni többé.     

3. Több órával korábban ébredek, mint szoktam, és nem tudok 

újra elaludni. 

    

4. Túlságosan fáradt vagyok ahhoz, hogy bármit csináljak.     

5. Annyira aggódom a testi-fizikai panaszok miatt, hogy 

másra nem tudok gondolni. 

    

6. Semmiféle munkát nem vagyok képes ellátni.     

7. Úgy érzem, hogy a jövőm reménytelen, és a helyzetem nem 

fog változni. 

    

8. Mindennel elégedetlen, vagy közömbös vagyok.     

9. Állandóan hibáztatom magam.     

 

 

 



 

PANAS 

Az alábbiakban felsorolt szavak különböző érzéseket és érzelmeket írnak le. Kérem, gondosan 

olvasson el minden jellemzőt, majd írja be azt a számot amely leginkább kifejezi azt, hogy a 

ÁLTALÁBAN  hogyan érzi magát.  

1= egyáltalán nem, vagy csak alig; 2= kicsit; 3=mérsékelten; 4=eléggé 5=nagyon 

 

 

___ érdeklődő ___ ellenséges ___ ideges 

___ kiborult, magamon kívül vagyok  ___ lelkes ___ elszánt, határozott 

___ izgatott, feldobott ___ büszke ___ figyelmes 

___ zaklatott, feldúlt ___ ingerlékeny ___ feszült 

___ erős ___ éber ___ aktív, élénk 

___ bűntudatom van ___ megszégyenült ___ félek 

___ rémült ___ elhivatott  

 

 

 

STAI-T 

Néhány olyan utasítást olvashat az alábbiakban, amelyekkel az emberek önmagukat szokták jellemezni. 

Jelölje be a megfelelőt, attól függően, hogy ÁLTALÁBAN HOGYAN ÉRZI MAGÁT. 

1= Egyáltalán nem; 2= Valamennyire; 3= Eléggé; 4= Teljes mértékben  

 

 1 2 3 4 

1. Nyugodtnak érzem magam.     

2. Biztonságban érzem magam.     

3. Feszültnek érzem magam.     

4. Valami bánt.     

5. Gondtalannak érzem magam.     

6. Zaklatott vagyok.     

7. Aggódom, hogy bajba keveredem.     

8. Kipihentnek érzem magam.     

9. Szorongok.     

10. Kellemesen érzem magam.     

11. Elég önbizalmat érzek magamban     

12. Ideges vagyok.     

13. Nyugtalannak érzem magam.     

14. Fel vagyok húzva.     

15. Minden feszültségtől mentes vagyok.     

16. Elégedett vagyok.     

17. Aggódom.     

18. Túlzottan izgatott és feldúlt vagyok     

19. Vidám vagyok.     

20. Jól érzem magam.     

 



 

REPRODUKCIÓS ÉLETTÖRTÉNET 

 

1. Volt-e valaha is terhes? 

A, nem 

B, igen 

 

2. Volt-e kihordott terhessége? 

A, nem 

B, igen 

 

 

3. Sikerült-e valaha is teherbe esnie valamilyen meddőségi kezelés (IVF, inszemináció, stb.) 

eredményeképp? 

A, nem 

B, igen 

 

4. Hány hónapja, illetve éve próbálkozik Ön és partnere azzal, hogy gyermekük legyen?  

 

 

5. Mit mutattak ki ezek a vizsgálatok? 

A, Női oldalról petevezetékelzáródás vagy ovulációs problémák 

B, Férfi oldalról spermium minőségével vagy motilitásával kapcsolatos problémák  

C, Mindkét oldalról 

C, Nem találtak mindezidáig okot 

 

6. Ön és partnere részt vettek-e eddig valamilyen meddőséggel kapcsolatos kezelésen?  

A, Igen 

B, Nem 

 

7. Pillanatnyilag milyen kezeléssel próbálkoznak? 

 

A, Inszemináció  

B, IVF  

C, ICSI 

D, Bármi más:…………………………………… 

 

8. Most induló kezelésük összességében hányadik beavatkozás? 

 

 

9. Pontosan mikor kezdődik? (év, hónap, nap) 
 



 

MEDDŐSÉGSPECIFIKUS KÉRDŐÍVEK (COMPI) 

 

Megküzdés  

 

Az emberek eltérő módon küzdenek meg meddőségi problémájukkal, a következőkben minden 

állítás egy-egy ilyen megküzdési lehetőséget ír le.  

Kérem, jelölje be valamennyi állítás esetében, hogy Önre milyen mértékben jellemző az adott 

megküzdési mód használata. 

1= Nem jellemző; 2= Kis mértékben jellemző; 3= Elég gyakran jellemző; 4= Nagyon gyakran 

jellemző 

 

1. Kerülöm a terhes nők, vagy kisgyerekesek társaságát. 1 2 3 4 

2. Elmegyek, ha mások terherbeesésről vagy 

gyerekekről beszélgetnek. 

1 2 3 4 

3. Megpróbálom az érzéseimet magamban tartani. 1 2 3 4 

4. A munkámba feledkezem, vagy egyéb 

pótcselekvésekbe fogok, hogy eltereljem a 

figyelmemet. 

1 2 3 4 

5. Módot találok arra, hogy kimutathassam érzéseimet. 1 2 3 4 

6. Elfogadom egy másik személy szimpátiáját és 

megértését. 

1 2 3 4 

7. Egy másik gyermektelen személy tanácsát kérem. 1 2 3 4 

8. Olvasok, vagy televíziót nézek a gyermektelenségről. 1 2 3 4 

9. Beszélek valakinek gyermektelenséggel kapcsolatos 

érzéseimről. 

1 2 3 4 

10. Beszélek valakinek arról, hogyan hatnak rám 

érzelmileg a vizsgálatok és a kezelések.  

1 2 3 4 

11. Rokon vagy barát tanácsát kérem. 

 

1 2 3 4 

12. Hiszem, hogy csoda fog történni. 

 

1 2 3 4 

13. Úgy érzem, hogy az egyetlen dolog, amit tehetek, az 

a reményteljes várakozás. 

1 2 3 4 

14. Arról ábrándozom és arról fantáziálok, hogy a dolgok 

jól végződhetnek. 

1 2 3 4 

15. Úgy érzem, emberileg jó irányba fejlődöm. 1 2 3 4 

16. A meddőségi problémámról pozitívan gondolkodom. 1 2 3 4 

17. Házasságomat/partnerkapcsolatomat most még 

inkább értékesnek találom. 

1 2 3 4 

18. Más életcélokat keresek. 1 2 3 4 

19. A gyermektelenségi problémámnak van számomra 

jelentése. 

1 2 3 4 

 



 
 

A gyermektelenség  következményei 

 

Kérem, jelölje be, meddőségi problémája következtében milyen mértékben érzi stressztelinek az 

alább felsorolt területeket! 

1= Egyáltalán nem stresszes; 2= Kicsit stresszes; 3=Valamennyire stresszes;  Teljes mértékben 

stresszes 

 

1. Ha olyanokkal találkozik, akiknek gyermekük van 1 2 3 4 

2. Ha olyanokkal találkozik, akik gyermeket várnak 1 2 3 4 

3. Fizikai állapotát milyennek ítéli meg 1 2 3 4 

4. Lelki állapotát milyennek ítéli meg 1 2 3 4 

5. Házasság/partnerkapcsolatát milyennek ítéli meg 1 2 3 4 

6. Szexuális életét milyennek ítéli meg 1 2 3 4 

7. Családdal való érintkezését milyennek ítéli meg 1 2 3 4 

8. Rokonokkal való érintkezését milyennek ítéli meg 1 2 3 4 

9. Barátokkal való érintkezését milyennek ítéli meg 1 2 3 4 

10. Munkatársakkal való érintkezését milyennek ítéli 

meg 

1 2 3 4 

 

Kérem jelölje be, milyen mértékben ért egyet az adott állítással! 

1= Egyáltalán nem értek egyet; 2=Bizonyos mértékig nem értek egyet; 3= Nem tudom eldönteni; 4= 

Bizonyos mértékig egyetértek; 5= Teljesen egyetértek 

 

11. Meddőségi problémám miatt tönkrement az 

életem  

1 2 3 4 5 

12. Nagyon stresszes számomra a meddőségi 

problémámmal való megküzdés  

1 2 3 4 5 

13. Krízisállapotba került a 

házastársi/partnerkapcsolatom 

1 2 3 4 5 

14. Felmerült a válás gondolata 1 2 3 4 5 

 

Kérem, értékelje az adott állításokat párkapcsolatára vonatkoztatva! 

1= Egyáltalán nem értek egyet; 2=Bizonyos mértékig nem értek egyet; 3= Nem tudom eldönteni; 4= 

Bizonyos mértékig egyetértek; 5= Teljesen egyetértek 

 

15. Megerősödött a partnerkapcsolatom 

 

1 2 3 4 5 

16. Közelebb kerültünk egymáshoz partneremmel 1 2 3 4 5 

 

 

Kérem válaszoljon a kérdésre  párkapcsolatára vonatkoztatva! 
1= Igen, mindig; 2= Igen, néha; 3= Nem, soha 

 

17. Nehezére esik meddőségi problémájáról 

házastársával/partnerével beszélni? 

1 2 3 

 

 
 


