
Pracuji  v psychoterapeutické  poradně,  kde se mimo jiné setkávám i  s klienty,  kteří  se potýkají
s problémem dlouhodobé léčby neplodnosti. Proto bych ráda k tomuto tématu připojila něko-
lik  svých poznámek. 
To, co je na léčení sterility v dnešní době “úmorné”, již nejsou ani tak lékařské zákroky (ty
jsou pokud možno vedeny tak, aby nebyly příliš zatěžující a bolestivé), ale především nejisto-
ta jejich výsledku.O kýžený cíl  je možné se pokoušet, ale nikdy není jisté, že po vynaložení
veškerých sil ho bude opravdu dosaženo. 
Jak tuto nejistotu zvládnout, to je kardinální otázka, s níž se páry,  které jsou v léčení, musejí
(neustále) vyrovnávat. Snadno se napíše, že nejlepším lékem na nejistotu je důvěra v lékaře a
celé zdravotnické zařízení, kde se pacient léčí. Realita však napovídá, že to tak jednoduché
není. Klienti, s nimiž se v naší poradně setkáváme, si často stěžují na nedostatek času, který
na ně lékaři mají,  na to, že se cítí být spíše  objekty léčebných zákroků než jako ti, kdo o nich
spolurozhodují,  občas  nerozumějí  vysvětlení,  které  jim  lékař  podal.  Samozřejmě,  že  lze
namítnout, že jde o pocity těchto lidí a že zdravotníci dělají to nejlepší, co mohou a umějí.
Umějí mnohé, dnešní pokroky v biologické medicíně byly ještě před krátkým časem nepřed-
stavitelné, součástí léčby by však měla být i psychologická podpora. Klienti, kteří se obracejí
na naši poradnu, často hovoří o pocitech vykořeněnosti (ze společnosti svých vrstevníků, kteří
již dávno založili své rodiny), o pocitech viny (že se nezačali léčit již dříve či jinde či jinak),
ženy hledají jiné, náhradní zdroje svého ženství než je mateřství, někteří  muži pochybují o
své hodnotě, když “nedokázali zplodit potomka” atd. Obtížnou dobou se  pro mnohé stávají
Vánoce, kdy takřka ve všech reklamách jsou vidět “šťastné rodiny” a někdy i dovolené, kdy je
najednou více času o všem přemýšlet. Obtížný je ale každý den čekání.
To, co podle našich zkušeností pomáhá, je ochota naslouchat, ochota poskytnout prostor pro
společné hledání, jak se vyrovnat se všemi nároky, které léčení přináší i jak se postavit k pří-
padnému neúspěchu. Někdy stačí podpora v tom, co už klient začal sám, jindy nejde o nic
méně než  o hledání nového smyslu života.
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