
Pracuji  v psychoterapeutické  poradn�,  kde se mimo jiné setkávám i  s klienty,  kte�í  se potýkají
s problémem dlouhodobé léþby neplodnosti. Proto bych ráda k tomuto tématu p�ipojila n�ko-
lik  svých poznámek. 
To, co je na léþení sterility v dnešní dob� “úmorné”, již nejsou ani tak léka�ské zákroky (ty
jsou pokud možno vedeny tak, aby nebyly p�íliš zat�žující a bolestivé), ale p�edevším 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 léþení, musejí
(neustále) vyrovnávat. Snadno se napíše, že nejlepším lékem na nejistotu je d$v�ra v léka�e a
celé zdravotnické za�ízení, kde se pacient léþí. Realita však napovídá, že to tak jednoduché
není. Klienti, s nimiž se v naší poradn� setkáváme, si þasto st�žují na nedostatek þasu, který
na n� léka�i mají,  na to, že se cítí být spíše  objekty léþebných zákrok$ než jako ti, kdo o nich
spolurozhodují,  obþas  nerozum�jí  vysv�tlení,  které  jim  léka�  podal.  Samoz�ejm�,  že  lze
namítnout, že jde o pocity t�chto lidí a že zdravotníci d�lají to nejlepší, co mohou a um�jí.
Um�jí mnohé, dnešní pokroky v biologické medicín� byly ješt� p�ed krátkým þasem nep�ed-
stavitelné, souþástí léþby by však m�la být i psychologická podpora. Klienti, kte�í se obracejí
na naši poradnu, þasto hovo�í o pocitech vyko�en�nosti (ze spoleþnosti svých vrstevník$, kte�í
již dávno založili své rodiny), o pocitech viny (že se nezaþali léþit již d�íve þi jinde þi jinak),
ženy hledají jiné, náhradní zdroje svého ženství než je mate�ství, n�kte�í  muži pochybují o
své hodnot�, když “nedokázali zplodit potomka” atd. Obtížnou dobou se  pro mnohé stávají
Vánoce, kdy tak�ka ve všech reklamách jsou vid�t “š"astné rodiny” a n�kdy i dovolené, kdy je
najednou více þasu o všem p�emýšlet. Obtížný je ale každý den þekání.
To, co podle našich zkušeností pomáhá, je ochota naslouchat, ochota poskytnout prostor pro
spoleþné hledání, jak se vyrovnat se všemi nároky, které léþení p�ináší i jak se postavit k p�í-
padnému neúsp�chu. N�kdy staþí podpora v tom, co už klient zaþal sám, jindy nejde o nic
mén� než  o hledání nového smyslu života.
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