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Psychologia prokreacji
jako dziedzina badań
i obszar praktycznej działalności psychologa

Eleonora Bielawska-Batorowicz1
Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

REPRODUCTIVE PSYCHOLOGY AS AN AREA OF RESEARCH
AND PSYCHOLOGICAL PRACTICE

Summary. The main aim of the paper is to describe reproductive psychology as a growing area of psychological research and 
practice. The author starts with giving account of biological, social and psychological aspects of human reproduction. 
A definition of reproductive psychology as a distinctive area follows. Reproductive psychology is then compared with other 
areas of research, such as personality, health, social, clinical and developmental psychology. Few comments are made to 
explain why reproductive psychology is different from prenatal psychology. The last part of the paper presents the main task 
for practical actions being taken by a psychologist within the field of reproduction. These tasks can be defined both as 
prevention and treatment. Persons pursuing their own reproductive decisions as well as medical professionals are the targets 
of such psychological practice.

Pisząc o psychologii prokreacji, chciałabym przedstawić argumenty wspierające tezę, że jest to obecnie odrębna 
dziedzina badań, a także nowy obszar praktycznej działalności psychologa. Termin „prokreacja” pojmuję 
w artykule szeroko, a więc określam tym mianem nie tylko wydawanie na świat potomstwa (Słownik języka 
polskiego, Warszawa, 1979), ale również inne zjawiska i procesy, które w sposób bezpośredni wiążą się 
z rozrodczością, a więc np. zaburzenia płodności czy tracenie zdolności rozrodczych. W analizie rozmaitych 
aspektów prokreacji uwzględniam ponadto problemy dotyczące zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
W artykule skoncentrowałam się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących obszaru badań 
charakteryzowanej dyscypliny i na możliwościach wykorzystania zgromadzonej wiedzy do działań praktycznych. 
Zdecydowałam się pominąć natomiast zagadnienia metodologiczne. Psychologia prokreacji – jako dyscyplina 
w obrębie psychologii – opiera bowiem swoją aktywność badawczą na tych samych założeniach i korzysta 
z rozwiniętych w obrębie psychologii metod badawczych.

BIOLOGICZNY, SPO ECZNY IŁ  PSYCHOLOGICZNY WYMIAR PROKREACJI

Używanie terminu „psychologia prokreacji” sugeruje, że wydawanie na świat potomstwa ma – obok 
biologicznego – również i inne aspekty. Spróbujmy przyjrzeć się zatem ludzkiej prokreacji jako procesowi, który 
obok biologicznego ma także społeczny i psychologiczny wymiar.
Zróżnicowanie anatomiczne przedstawicieli obu płci, procesy fizjologiczne odpowiedzialne za powstawanie 
komórek rozrodczych, ciąża i poród, a także okres laktacji to elementy procesu rozmnażania wspólne wszystkim 
ssakom, a więc charakteryzujące również człowieka. Prawidłowy przebieg wszystkich etapów procesu 
rozmnażania się jest niezbędny do wydania na świat zdrowego noworodka, sprzyja również, jak w przypadku 
laktacji, jego dalszemu rozwojowi. Funkcjonowanie organizmu kobiety i mężczyzny jako systemów biologicznych 
wyznacza ramy prokreacji. Aktualny stan zdrowia warunkuje natomiast możliwość zostania rodzicem oraz 
określa przebieg ciąży i porodu.
Nie jest moim zamiarem szczegółowe analizowanie fizjologii ciąży czy porodu. Chciałabym jedynie podkreślić, że 
w biologiczne aspekty prokreacji włączyła się medycyna. Rozwój nauk medycznych umożliwił np. wczesne 
diagnozowanie powikłań przebiegu ciąży, przeciwdziałanie poronieniom i porodom przedwczesnym, otworzył 
wiele możliwości, jak choćby leczenie niepłodności oraz rozdzielenie prokreacji i aktywności seksualnej 
człowieka. Jednak naturalny proces rozrodczy przemienił w procedurę medyczną, a uczestniczące w nim osoby – 
w pacjentów.
Korzystanie z osiągnięć medycyny przydaje prokreacji cech zjawiska społecznego. Nauki medyczne, jak 
wszystkie inne dziedziny nauki, są bowiem wytworem społecznego funkcjonowania człowieka. Oczywiście 
korzystanie z osiągnięć medycyny to nie jest ani pierwszy, ani jedyny przejaw społecznego charakteru ludzkiej 
prokreacji. Do wcześniejszych, i sądzić należy, iż o większym zasięgu, należą kształtowane przez generacje 
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i przekazywane kolejnym pokoleniom poglądy, rytuały i zwyczaje związane z menstruacją, okresem ciąży, 
porodem, opieką nad położnicą i noworodkiem. Ukształtowane społecznie tradycje wyraźnie opisują zadania 
i obowiązki kobiet i mężczyzn wynikające z posiadania potomstwa, reguły, jakim powinny podlegać okresy ciąży 
i porodu, zasady opieki nad noworodkiem i niemowlęciem. Mimo iż biologiczny proces rozmnażania się człowieka 
nie ulega zmianom, poglądy dotyczące prokreacji zmieniają się w czasie, są różne w różnych kręgach 
kulturowych (Kitzinger, 1993; Martin, 1989). Narodziny nowego członka społeczności są zawsze wydarzeniem, 
którego przebieg jest społecznie określony i zaplanowany, co nie tyle modyfikuje naturalny przebieg procesu 
prokreacji, ile nadaje mu znaczenie, stanowi jego tło.
Wydarzenie, jakim są narodziny, ma także ważne, niebiologiczne konsekwencje; wyznacza mianowicie kobiecie 
i mężczyźnie nowe role społeczne – rolę matki i rolę ojca. Można również przyjąć, że rodzicielstwo wpisane jest 
w reguły roli związanej z płcią. Szczególnie wyraźne jest to w przypadku kobiet (Ciechomska, 1996; Matlin, 
1993; Raphael-Leff, 1991). Społeczne oczekiwania związane z macierzyństwem i wiodącym udziałem kobiet 
w wychowaniu dzieci są podstawą społecznej akceptacji uzyskiwanej wówczas, gdy pełni się te role. Sprzyjają 
poza tym przekazywaniu modelu kobiety-matki z pokolenia na pokolenie i powodują, że nowe generacje kobiet 
podejmują role związane z płcią (Chodorow, 1978). Ten punkt widzenia szczególnie wyraźnie widać w literaturze 
feministycznej, zwłaszcza w nurcie radykalnym, stojącym na stanowisku swoistego „społecznego fabrykowania 
instynktów” (MacIntyre, 1982; Strickler, 1992) i przypisywania społecznej roli kobiety wyłącznie tego, co wynika 
z płci biologicznej. Mniej radykalne nurty, tzw. feminizm nowej tożsamości, postulują uwzględnienie 
uwarunkowanego biologicznie macierzyństwa jako istotnego elementu roli i wspólnego doświadczenia kobiet, 
podkreślając konieczność nadania stosownego znaczenia biologicznemu wymiarowi kobiecości (Sobczyńska, 
1995).
Narodziny kolejnych pokoleń umożliwiają trwanie i rozwój społeczeństw. Jest to jeszcze jeden aspekt 
społecznego wymiaru prokreacji. Uwzględniając go, można stwierdzić, że brak potomstwa nie przekreśla szansy 
jednostki na bycie twórczym i wartościowym członkiem społeczeństwa, analizowany w mikroskali nie jest więc 
zjawiskiem negatywnym. Analizowany w makroskali nabiera natomiast innego znaczenia – staje się 
podstawowym czynnikiem determinującym istnienie społeczeństw (Raphael-Leff, 1991).
Niezależnie od biologicznego i społecznego wymiaru szeroko rozumiana prokreacja może i powinna być 
rozpatrywana z perspektywy psychologicznej i to z kilku powodów. Po pierwsze, związane z nią procesy 
fizjologiczne oddziałują na cały organizm, w tym i ośrodkowy układ nerwowy, głównie na drodze hormonalnej. 
Stanowi to przykład zależności somatopsychicznych. Ponadto doznania ze strony narządów płciowych czy 
sygnały ze strony rozwijającego się płodu są odzwierciedlane w aktywności psychicznej, pojawiają się 
w świadomości podmiotu. Mają więc swój wymiar psychiczny.
Po drugie, wyniki licznych badań dotyczących ciąży, porodu i niepłodności wskazują, że stan psychiczny, 
a zwłaszcza przeżywane emocje, mogą zwiększyć ryzyko powikłań ciąży, zaburzyć przebieg porodu czy 
zahamować owulację (Edelman, Golombok, 1989). Mamy więc do czynienia z przykładami zależności 
psychosomatycznych.
Po trzecie, doświadczenia związane z nabywaniem dojrzałości płciowej, ewentualnymi problemami w realizacji 
zamierzeń związanych z posiadaniem potomstwa, a także doświadczenia zebrane w okresie ciąży i porodu 
stanowią źródło bogatych przeżyć psychicznych i są ważnymi elementami w kształtowaniu się poczucia 
tożsamości płciowej, w tworzeniu się obrazu własnej osoby. Konsekwencje prokreacji dla psychiki kobiety były 
przedmiotem klasycznych już dziś analiz Deutsch (1945); później zajmowała się tym m.in. Chodorow (1978). 
Rzadko analizowana jest natomiast rola prokreacji w kształtowaniu się psychiki mężczyzny.
Po czwarte, to, jak człowiek odnosi się do szeroko rozumianej prokreacji, jest funkcją jego osobowości. 
Podejmowane decyzje są uzależnione od hierarchii wartości, światopoglądu. Osobowość wyznacza również 
sposób, w jaki jednostka ocenia konsekwencje powodzenia bądź niepowodzenia prokreacyjnego, a także zmiany 
związane ze stopniową utratą funkcji rozrodczych. Osobowość jest też jednym z czynników sprzyjających 
podejmowaniu określonych działań, takich jak poszukiwanie pomocy lekarskiej czy psychologicznej bądź wybór 
metod leczenia.
Po piąte, podejmowanie i realizowanie decyzji prokreacyjnych może być rozpatrywane w ujęciu interakcyjnym, 
z uwzględnieniem więzi uczuciowych, jakie im towarzyszą. Posiadanie dzieci wywiera wpływ na relacje 
w diadzie mężczyzna-kobieta. Z jednej strony rozluźnia kontakty między partnerami, skłaniając ich do 
poświęcania swego czasu i uwagi dzieciom zamiast wyłącznie sobie, z drugiej strony intensyfikuje 
zaangażowanie partnerów w związek (Wojciszke, 1993). Rozrastanie się diady w rodzinę zwiększa liczbę relacji 
interpersonalnych, w jakie zaangażowane są poszczególne osoby. Wzbogaca dzięki temu zasób doświadczeń 
każdego z członków rodziny, w tym więzi emocjonalne łączące go z innymi ludźmi. Można mówić więc o czynniku 
rozwoju psychicznego. Warto dodać również, iż zgodność partnerów w zakresie stosunku do posiadania dzieci 
i sposobów ich wychowywania jest uważana przez psychologów za jeden z wymiarów dobranego związku 
małżeńskiego (Rostowski, 1987).
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Po szóste wreszcie, dzięki biologicznym zjawiskom uwikłanym w prokreację tworzy się nowy organizm 
wyposażony w ośrodkowy układ nerwowy. Zapoczątkowany zostaje skomplikowany proces rozwojowy, w wyniku 
którego powstaje nowa psychika i nowa świadomość.
Przedstawione przeze mnie biologiczne, społeczne i psychologiczne aspekty prokreacji zostały rozdzielone dla 
jasności wywodu. Prokreację należy jednak rozpatrywać jednocześnie we wszystkich trzech wymiarach. 
Jakkolwiek z punktu widzenia psychologa najistotniejszy jest wymiar psychologiczny, to pamiętać należy, że 
pełna analiza zjawisk związanych z prokreacją wymaga osadzenia ich w kontekście kulturowym i społecznym 
oraz uwzględnienia faktu, że prokreacja zawsze realizowana jest poprzez procesy biologiczne.
Ilustracją podejścia łączącego trzy wymienione przeze mnie wymiary może być biopsychospołeczny model 
prokreacji, zaproponowany przez Hunter (1994), który w zmodyfikowanej wersji został przedstawiony na rys. 1. 
W schemacie tym przedstawiono powiązania różnych aspektów prokreacji i ich rolę w określaniu wagi, jaką 
realizowanie funkcji prokreacyjnej ma dla poszczególnych osób. Uwzględniono w nim także motywacyjną rolę 
znaczenia przypisywanego prokreacji. Zgodnie z założeniami Hunter, to, jakie działania zostaną podjęte (np. 
kontynuowanie starań o posiadanie dziecka mimo powtarzających się poronień), jest funkcją znaczenia 
przypisywanego prokreacji. Jest również funkcją sposobu, w jaki jednostka doświadcza objawów i dolegliwości 
wynikających z biologicznych procesów uwikłanych w prokreację (np. uciążliwość objawów związanych 
z menopauzą może zmienić pogląd na zasadność interwencji medycznej w ten naturalny proces i skłonić do 
stosowania terapii hormonalnej).
Schemat przedstawiony przez Hunter ma, w moim przekonaniu, dwojakie zastosowanie. Z jednej strony może 
być wykorzystywany jako podstawa do teoretycznych analiz nad uwarunkowaniami prokreacji. Z drugiej zaś – 
może służyć jako narzędzie analizowania procesów i mechanizmów, które występują u konkretnych osób 
realizujących swoje funkcje prokreacyjne. Uwzględniane w schemacie zależności pozwalają opisać jednostkowe 
sytuacje i wyjaśnić konkretne zachowania oraz podjąć stosowne działania interwencyjne. W tym sensie schemat 
ten jest narzędziem przydatnym w praktycznej działalności psychologa.
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Rys. 1. Bio-psycho-społeczny model prokreacji (adaptacja: wg M. Hunter, 1994)
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PSYCHOLOGIA PROKREACJI JAKO ODR BĘ NA DYSCYPLINA – DEFINICJA

O odrębności każdej dziedziny wiedzy można wnioskować, biorąc pod uwagę rzeczywistość, którą dziedzina ta 
się zajmuje, i sposób, w jaki ją bada. Można również uwzględniać oba te aspekty jednocześnie. Kryteria te warto 
zastosować w psychologii prokreacji, zwłaszcza przyjmując stanowisko ontologiczno-epistemologiczne, a więc 
wskazując jednocześnie obszar badawczy i aspekt, pod jakim powinien być badany.
Rzeczywistość, jaką zajmuje się charakteryzowana przeze mnie dyscyplina, nie jest wyłącznie jej przypisana. 
Zjawiskami związanymi z prokreacją zajmują się również nauki biologiczne i medyczne, takie jak anatomia, 
fizjologia, embriologia czy endokrynologia. Analizują one wszakże ten obszar badań w sobie właściwym aspekcie. 
Są zainteresowane głównie opisem przebiegu procesów związanych z rozrodem, wskazaniem jego 
biochemicznych i fizjologicznych uwarunkowań, a więc koncentrują się na biologicznym wymiarze prokreacji.
W ramach psychologii prokreacja analizowana jest inaczej. Chodzi tutaj przede wszystkim o psychologiczne 
uwarunkowania oraz następstwa prawidłowego i zaburzonego jej przebiegu. Korzystając z klasycznej już dziś 
definicji psychologii jako nauki o czynnościach człowieka i o człowieku jako ich podmiocie (Tomaszewski, 1975), 
możemy określić specyficzny dla psychologii aspekt analizowania prokreacji. Przede wszystkim są to procesy 
psychiczne, które pojawiają się w związku z prokreacją, i zachowania, w jakie angażuje się człowiek realizujący 
własne cele. Idąc o krok dalej, warto sformułować określenie psychologii prokreacji jako dyscypliny naukowej. 
Sądzę, że może ono brzmieć np. tak: „Psychologia prokreacji zajmuje się procesami psychicznymi i zachowa-
niami ludzi ujawniającymi się w związku z realizowaniem przez nich funkcji prokreacyjnych”. Myślę, że takie 
określenie dobrze oddaje odrębność dyscypliny naukowej i wyraźnie wskazuje na przedmiot jej badań.
Warto wspomnieć w tym miejscu, że w języku naukowym funkcjonuje również inny termin na określenie 
dyscypliny, która za obszar swoich badań obrała wczesny okres życia człowieka i kwestie związane z jego 
przyjściem na świat. Termin ten to „psychologia prenatalna”. W dalszej części swoich rozważań postaram się 
wykazać, że psychologia prenatalna nie jest tożsama z psychologią prokreacji.

PSYCHOLOGIA PROKREACJI W RELACJI 
DO INNYCH DYSCYPLIN PSYCHOLOGICZNYCH

Podział nauk psychologicznych zaproponowany przez Szewczuka (1976) wyróżnia psychologię teoretyczną 
i psychologię stosowaną, a w ich obrębie wiele nauk psychologicznych. Nie uwzględnia jednak najnowszych 
dyscyplin, takich jak np. psychologia zdrowia. Chcąc umieścić w tym podziale psychologię prokreacji, należy 
skorzystać z sugerowanych przez autora wzajemnych związków, jakie zachodzą w systemie nauk 
psychologicznych pomiędzy dyscyplinami teoretycznymi a stosowanymi. W dalszych rozważaniach odwołam się 
do tych związków, pokazując zależności pomiędzy psychologią prokreacji a innymi naukami psychologicznymi.
Nawet pobieżny przegląd zagadnień analizowanych przez psychologów zajmujących się prokreacją wskazuje, że 
niektóre z nich mogłyby zostać zaliczone do badań prowadzonych w ramach psychologii klinicznej czy 
psychologii zdrowia. Przykładem pierwszych mogą być chociażby zaburzenia typu depresyjnego po porodzie, 
przykładem drugich – uwarunkowania decyzji o korzystaniu z diagnostyki prenatalnej. Pisząc o psychologii 
prokreacji jako o odrębnej dziedzinie badań, należy wskazać więc jej powiązania z innymi naukami 
psychologicznymi.
Do dyscyplin psychologicznych, które są w moim przekonaniu blisko związane z psychologią prokreacji, należą: 
psychologia rozwoju, psychologia kliniczna, psychologia zdrowia, psychologia społeczna, a także psychologia 
ogólna w zakresie badań nad osobowością. W podziale Szewczuka (1976) wymienione nauki zaliczane są do 
psychologii teoretycznej (np. psychologia rozwoju czy społeczna) i do psychologii stosowanej (np. psychologia 
kliniczna). Przenikanie się obszarów badań tych nauk przedstawia rys. 2. Spróbujmy przyjrzeć się bliżej zagad-
nieniom, które mieszczą się w zachodzących na siebie zakresach, a także wzajemnemu oddziaływaniu 
wspomnianych nauk. 
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Rys. 2. Psychologia prokreacji a inne dyscypliny psychologii.



Psychologia osobowo ci aś  psychologia prokreacji
Możliwe relacje między psychologią prokreacji a psychologią osobowości można rozpatrywać dwojako. Prawa 
dotyczące osobowości opisują i wyjaśniają zachowania ludzi we wszystkich sferach życia, w tym i w sferze 
prokreacji. Korzystając z nich, dokonuje się konkretyzacji, a więc stosuje ogólne zasady do analizy jednostkowej 
sytuacji. W tym sensie psychologia osobowości i zgromadzone w jej ramach twierdzenia naukowe są źródłem 
podstawowych narzędzi, którymi posługuje się badacz w swoich studiach nad procesami psychicznymi i zachowa-
niami ujawnianymi w związku z prokreacją. Przykładem badań o takim charakterze są prace dotyczące obrazu 
własnej osoby u kobiet z powikłaniami przebiegu ciąży (Kemp, Page, 1987; Hobfoll, Leiberman, 1987), roli tego 
obrazu w adaptacji do okresu poporodowego (Berthiaume i in., 1998), osobowościowych uwarunkowań dolegliwości 
okresu ciąży (Macy, 1986) i skutków jej przerwania (Rizzardo i in., 1992). Z drugiej strony okoliczności, w jakich 
znajdują się kobiety i mężczyźni przeżywający np. niepowodzenia prokreacyjne czy oczekujący narodzin dziecka, są 
naturalnym modelem sytuacji trudnych. Psychologiczna analiza zachowania i procesów psychicznych w tych 
sytuacjach oraz ich uwarunkowań jest okazją do gromadzenia cennych danych empirycznych, wolnych wszakże od 
ryzyka zniekształcenia warunkami laboratoryjnymi. Oznacza to, że wyniki badań psychologicznych prowadzonych 
w takich okolicznościach mogą dostarczyć materiału, który wzbogaci ogólną wiedzę teoretyczną gromadzoną przez 
psychologię osobowości. Przykładem mogą tu być badania prowadzone przez Hobfolla i współpracowników nad 
reakcjami na wydarzenia kryzysowe (Hobfoll, Nadler, Leiberman, 1986; Hobfoll, Leiberman, 1989).

Psychologia kliniczna a psychologia prokreacji
Psychologia kliniczna ma swój dobrze wyodrębniony obszar badawczy, określany tradycyjnie jako zaburzenia 
zachowania, a więc zaburzenia czynności, które są ukierunkowane na cel i mają wewnętrzny mechanizm 
regulacyjny (Lewicki, 1974). Rozwijając dalej to określenie zaburzonego zachowania, należy wymienić takie jego 
cechy, jak niezaspokajanie potrzeb człowieka i uniemożliwienie wypełniania zadań życiowych, podyktowanych 
wymaganiami otoczenia. Zaburzenia zachowania zdefiniowane zgodnie z tą propozycją (Lewicki, 1974; Kowalik, 
Sęk, 1991) mogą pojawić się u osób realizujących swoje funkcje prokreacyjne bądź napotykające na trudności w tym 
zakresie. Nie jest to oczywiście jedyna okoliczność sprzyjająca występowaniu zaburzeń zachowania. Problemom 
prokreacyjnym nie muszą również towarzyszyć zaburzenia. Stąd dla analizy prawidłowych procesów psychicznych 
związanych z prokreacją trzeba sięgać do innych niż psychologia kliniczna dziedzin wiedzy. Zakresy obu dyscyplin – 
psychologii prokreacji i psychologii klinicznej – zachodzą więc na siebie w pewnym stopniu. Żadna z dziedzin nie 
zawiera się całkowicie w drugiej.
Zgromadzony w ramach psychologii klinicznej dorobek może pomóc opisać i wyjaśnić wszelkie zaburzenia, jakie 
pojawiają się u osób realizujących swoje funkcje prokreacyjne. Może stanowić również podstawę dla różnych form 
pomocy psychologicznej, o czym będzie jeszcze mowa.
Wspólny obszar zainteresowania psychologii klinicznej i psychologii prokreacji obejmuje zaburzenia zachowania 
i zaburzenia psychiczne, jakie mogą wystąpić u kobiet i mężczyzn w różnych sytuacjach związanych z rozrodem. 
W ramach wspólnego obszaru zainteresowań należałoby umieścić np. studia nad depresją poporodową (Green, 
1998; Nicolson, 1998) czy traumatycznym stresem związanym z porodem (Allen, 1998; Lyons, 1998), a także studia 
nad zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi związanymi menopauzą (Figueiras i Matreu, 1995) czy cyklem 
miesiączkowym (Walker, 1997). Tutaj również mogłyby znaleźć się badania dotyczące stosunku do prokreacji osób 
z zaburzeniami psychicznymi, wpływu ciąży, porodu i opieki nad dzieckiem na stan psychiczny osób z rozpoznaną 
psychozą (Apfel i Handel, 1993).

Psychologia zdrowia a psychologia prokreacji
Gromadzone w ramach psychologii zdrowia dane dotyczące związków stanu psychicznego ze zdrowiem 
somatycznym, behawioralnych czynników ryzyka różnych schorzeń, roli mechanizmów psychologicznych 
w powodzeniu leczenia, psychologicznych uwarunkowań działań prozdrowotnych mogą znaleźć zastosowanie 
również i do wyjaśniania zachowań podejmowanych w związku z prokreacją.
Obszar badań dotyczących prokreacji, w którym szczególne zastosowanie znajdują osiągnięcia psychologii zdrowia, 
to – w moim przekonaniu – problematyka diagnostyki prenatalnej (Kornas-Biela, 1996), operacji chirurgicznych 
dokonywanych w ginekologii i położnictwie (Hunter, 1994) czy kwestie związane z zaburzeniami przebiegu ciąży 
i porodu (Sherr, 1989). Modele teoretyczne znane w psychologii zdrowia, takie jak np. model przekonań 
zdrowotnych Beckera czy koncepcja lokalizacji poczucia kontroli nad własnym zdrowiem Wallston i Wallston 
(Marteau, 1989), są tutaj szczególnie przydatne. Ta ostatnia koncepcja doczekała się swojej szczegółowej wersji 
w postaci badań nad ujawnianą w okresie ciąży lokalizacją poczucia kontroli nad zdrowiem dziecka (Labs i Wurtele, 
1986; Bielawska-Batorowicz, 1993). Wiedza o stresie i jego związkach ze stanem zdrowia (Marteau, 1989; Sheridan, 
Radmacher, 1998) jest kolejnym przykładem czerpania z zasobów psychologii zdrowia.

Psychologia spo eczna ał  psychologia prokreacji
Tym, co psychologia prokreacji może czerpać z psychologii społecznej, jest przede wszystkim wiedza o zachowaniach 
ludzi związanych z ich funkcjonowaniem społecznym. Ponieważ prokreacja, jak wspomniałam wcześniej, ma swój 
wyraźny wymiar społeczny, przeto wiedza o procesach psychicznych i działaniach wynikających ze społecznych 
relacji z innymi ludźmi jest istotna także i w tym obszarze badań. Jakkolwiek większość wymienianych dotąd 
przeze mnie zagadnień dotyczących prokreacji odnosi się do pojedynczych osób, diad małżeńskich lub rodziny, to 
jednak każde z nich może być również ujmowane na szerszym tle społecznym. Stąd też, rozpatrując np. postawy 
wobec planowania ciąży czy menopauzy, warto sięgnąć do ogólnych prawidłowości kształtowania się postaw. 
Determinacja niepłodnych par w ich staraniach o przezwyciężenie bezdzietności będzie bardziej zrozumiała, gdy 



wykorzysta się dane o roli nacisku społecznego i stereotypach związanych z rolą kobiety i mężczyzny. Wiedza o tych 
stereotypach będzie też przydatna do analizy zachowania się kobiet i mężczyzn w okresie oczekiwania na narodziny 
dziecka. Informacje o prawidłowościach kształtowania się relacji w diadzie i rozwoju małej grupy będą pomocne 
natomiast w wyjaśnianiu zmian, jakie zachodzą w parze małżeńskiej w okresie ciąży czy w związku z niepłodnością, 
a także w całej rodzinie konfrontowanej np. z samoistnym poronieniem czy śmiercią noworodka.
Innym teoretycznym ujęciem przydatnym w psychologii prokreacji jest koncepcja wsparcia społecznego. Pozwala 
ona, jak wykazały to np. Oakley (1988; 1992) oraz Kemp i Hatmaker (1989), lepiej wyjaśnić zachowania kobiet 
w ciąży wysokiego ryzyka czy tendencje do prowadzenia w ciąży zdrowego trybu życia, a także – jak 
zademonstrowała to Small i współpracownicy (1994) – wskazać na mechanizmy przeciwdziałające objawom depresji 
po porodzie.

Psychologia rozwoju a psychologia prokreacji
Ostatnią dyscypliną, której związki z psychologią prokreacji chciałabym omówić, jest psychologia rozwoju. 
Umieszczenie jej na końcu listy dyscyplin związanych z psychologią prokreacji nie wynika bynajmniej z mniejszego 
znaczenia istniejących powiązań. Przeciwnie, jest spowodowane szczególnymi relacjami, o których warto wspomnieć 
szerzej.
Badania embriologów i obserwacje płodu możliwe dzięki nowoczesnej technice dostarczyły licznych danych 
o rozwoju układu nerwowego i aktywności dziecka w wewnątrzmacicznej fazie życia. Doprowadziło to do 
uwzględnienia okresu prenatalnego w periodyzacji rozwoju człowieka. Otworzyło również drogę do badań nad 
szczególnymi aspektami rozwoju psychicznego przed narodzeniem, m.in. nad kształtowaniem się wrażliwości 
zmysłowej i koordynacją ruchową, a także nad czynnikami zaburzającymi rozwój prenatalny. Informacje o tym 
okresie rozwoju zaczęły pojawiać się w podręcznikach psychologii rozwojowej (np. Vasta, Haith, Miller, 1995) 
i w odrębnych opracowaniach (Kornas-Biela, 1993). Wiedza o osiągnięciach prenatalnej fazy życia rzuciła nowe 
światło na umiejętności noworodków i niemowląt, zaś stosowanie interakcyjnego podejścia w badaniach nad 
wczesnym rozwojem doprowadziło do traktowania dziecka jako aktywnego uczestnika relacji z otoczeniem, który 
nie tylko odpowiada na zachętę ze strony opiekunów, ale również inicjuje zachowanie. Rozwój prenatalny 
umożliwia dziecku swoistą preadaptację społeczną, wyrażającą się w takiej organizacji percepcji i sposobu 
reagowania, które sprzyjają interakcjom ze środowiskiem społecznym. To zaangażowanie w interakcje z otoczeniem 
jest następnie czynnikiem istotnie modyfikującym tak rozwój poznawczy, jak i społeczny. Prace Schaffera (1981; 
1994) czy Bornsteina (1995) mogą być źródłem informacji na ten temat i przykładem interakcyjnego nurtu badań 
nad wczesnym rozwojem.
Psychologia rozwojowa ujmuje okres prenatalny z perspektywy dziecka, wskazując na zmiany zachodzące w tym 
okresie w nowym, rozwijającym się organizmie i na modyfikujące je czynniki. Wśród nich wymienić można również 
zachowanie rodziców dziecka. Chodzi tu zarówno o tryb życia w okresie ciąży i przygotowania do porodu, jak 
i nawiązywanie interakcji z dzieckiem, które z jednej strony są źródłem stymulacji dla płodu, z drugiej zaś są dla 
rodziców okazją do nawiązywania więzi emocjonalnej z dzieckiem. Psychologia rozwojowa wskazuje również na rolę 
rozwoju prenatalnego w wyznaczaniu dalszych etapów rozwoju, zwłaszcza zaś zmian, jakie zachodzą w okresie 
niemowlęcym.
Psychologia prokreacji ujmuje okres prenatalny z perspektywy rodzica, wskazując na procesy psychiczne, jakie 
towarzyszą ciąży i porodowi oraz pierwszym kontaktom z noworodkiem. Zachowanie dziecka w wewnątrzmacicznej 
fazie życia jest również elementem doświadczenia rodziców, którzy je obserwują i dla których jest ono źródłem 
przeżyć psychicznych. W tym sensie dziecko oddziałuje na otaczające je osoby. Można mówić, jak sądzę, o swoistej 
przedporodowej interakcji.
Okres prenatalny jest obszarem, na którym spotykają się zainteresowania psychologii rozwoju i psychologii 
prokreacji. Każda z nich ujmuje zachodzące w tym czasie zjawiska z innej perspektywy – na pierwszy plan 
wysuwają się procesy zachodzące u dziecka bądź u dorosłego. Możliwe jest jednak wzajemne oddziaływanie na 
siebie tych dyscyplin i wzbogacanie koncepcji teoretycznych oraz warsztatu badawczego.
W swych analizach dotyczących zarówno okresu prenatalnego, jak i innych zagadnień, psychologia prokreacji może 
posłużyć się wieloma spośród koncepcji teoretycznych, wypracowanych przez psychologów rozwojowych. Szczególnie 
cenne wydają się te, które ujmują rozwój jako proces wypełniania zadań życiowych czy opisują udział rodziny 
w zmianach rozwojowych u jednostki. Ze względu na przyjętą perspektywę człowieka dorosłego wszystkie 
wykorzystywane koncepcje teoretyczne odnoszone będą do sytuacji osoby dorosłej, realizującej swoje funkcje 
prokreacyjne. Oddziaływania psychologii prokreacji na psychologię rozwoju da się ująć w tej samej perspektywie. 
Wiedza dotycząca procesów psychicznych i zachowań związanych z prokreacją może wzbogacić czy uzupełnić teorie 
dotyczące zmian rozwojowych psychiki w ciągu życia jednostki.

PSYCHOLOGIA PROKREACJI A PSYCHOLOGIA PRENATALNA

Gdyby przyjąć, że obszar badań psychologii prenatalnej to wczesny, wewnątrzmaciczny okres życia człowieka, to 
psychologia prenatalna byłaby częścią psychologii rozwojowej. W zakresie jej zainteresowań znalazłyby się kwestie 
związane z pojawianiem się u płodu poszczególnych funkcji psychicznych, jego wrażliwością zmysłową 
i reaktywnością na stan psychofizyczny matki, a także na środowisko pozamaciczne.
Można przyjąć również, tłumacząc dosłownie termin „prenatalny”, że psychologia prenatalna obejmuje wszystkie 
zagadnienia dotyczące tego, co dzieje się przed przyjściem dziecka na świat, a uściślając – pomiędzy poczęciem 
a porodem. Wówczas dyscyplina ta musiałaby zajmować się zarówno procesami psychicznymi i zachowaniami 
obserwowanymi u rodziców oczekujących narodzin swego dziecka, jak i zmianami rozwojowymi obserwowanymi 



u płodu. Byłaby więc dyscypliną wypełniającą obszar wspólnych zainteresowań psychologii rozwoju i psychologii 
prokreacji. Poza obszarem tak określonej psychologii prenatalnej znalazłaby się jednak np. problematyka 
niepłodności i jej leczenia, niepowodzeń położniczych, sterowania płodnością, następstw przerywania ciąży, 
zabiegów chirurgicznych w ginekologii, psychofizjologii cyklu miesiączkowego oraz meno- i andropauzy. Zakres 
badań uległby więc znacznemu zawężeniu w stosunku do tego, co wcześniej określiłam jako obszar psychologii 
prokreacji. Poza obszarem tak określonej psychologii prenatalnej znalazłyby się również kwestie związane z samym 
porodem i z pierwszymi kontaktami z noworodkiem. Na określenie prac badawczych dotyczących tych zagadnień 
używa się niekiedy terminu „psychologia perinatalna”.
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania sądzę, że warto wprowadzić jednoznaczne rozróżnienie terminów 
„psychologia prenatalna” i „psychologia prokreacji”. Obecnie bywają one używane zamiennie, co może być przyczyną 
nieporozumień. Proponuję więc, by kontynuując utrwaloną już w psychologii tradycję wyróżniania okresu 
prenatalnego jako jednego z okresów rozwoju, przyjąć, że psychologia prenatalna jest subdyscypliną psychologii 
rozwojowej i jako taka zajmuje się przebiegiem i uwarunkowaniami rozwoju od poczęcia do porodu. Termin 
„psychologia prokreacji” byłby natomiast stosowany dla określenia, tak jak powiedziałam już wcześniej, dziedziny 
zajmującej się procesami psychicznymi i zachowaniami kobiet i mężczyzn ujawniającymi się w związku z realizowa-
niem przez nich szeroko rozumianych funkcji prokreacyjnych. Obejmowałby więc nie tylko psychologiczną 
problematykę okresu ciąży i porodu, ale również pierwsze kontakty z dzieckiem, zagadnienia związane 
z zaburzeniami płodności i ich leczeniem, nabywaniem i utratą zdolności rozrodczych, diagnostyką i leczeniem 
stosowanym w ginekologii, położnictwie i andrologii. Przyjmowana perspektywa badawcza uwzględniałaby przede 
wszystkim punkt widzenia osoby dorosłej, bezpośrednio zaangażowanej w prokreację. Ta sama perspektywa 
dotyczyłaby ewentualnych analiz relacji z dzieckiem, gdzie szczególnie interesujące wydają się możliwe zależności 
pomiędzy doświadczeniami prokreacyjnymi potencjalnego rodzica a sposobem nawiązywania interakcji z dzieckiem.

G ÓWNE FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Ł
I ICH ZASTOSOWANIE W PSYCHOLOGII PROKREACJI

Psychologia prokreacji nie jest wyłącznie dyscypliną teoretyczną. Może i powinna być traktowana również jako 
obszar praktycznej działalności psychologa, a używając terminologii Szewczuka (1976) – jako psychologia 
stosowana. Przybiera wówczas postać różnych rodzajów pomocy psychologicznej. Wydaje się przy tym, że jest to 
pomoc udzielana dwóm grupom osób. Pierwszą stanowią kobiety i mężczyźni realizujący swoje funkcje prokreacyjne 
oraz ich rodziny, drugą natomiast – przedstawiciele nauk medycznych.
Charakteryzując pomoc psychologiczną jako główny obszar działalności praktycznej podejmowanej w ramach 
psychologii prokreacji, chciałabym wykorzystać klasyfikację zaproponowaną przez Sęk (1991a), która wymienia 
cztery rodzaje pomocy, a mianowicie psychoterapię, rehabilitację psychologiczną, interwencję kryzysową 
i psychoprofilaktykę. Jakkolwiek jest to klasyfikacja rodzajów działań podejmowanych przez psychologa 
klinicznego, to jednak stanowi ona dobry punkt wyjścia do moich rozważań.
Z wymienionych rodzajów pomocy dwa znajdują szczególne zastosowanie w omawianej przeze mnie dyscyplinie. Są 
to interwencja kryzysowa i psychoprofilaktyka. Psychoterapia, zwłaszcza w formie terapii podtrzymującej, może 
również być wykorzystywana. Natomiast rehabilitacja psychologiczna, ze względu na specyficzne zadania stojące 
przed tą formą praktycznej działalności psychologa, nie wydaje się dobrze korespondować z problematyką 
psychologii prokreacji. Niemniej, prowadząc działania rehabilitacyjne wobec osób z różnymi zaburzeniami 
i schorzeniami, psycholog może spotkać się z koniecznością uwzględnienia problematyki prokreacji, a zwłaszcza 
konsekwencji, jakie stan zdrowia i stan psychiczny pacjenta mają dla możliwości realizowania przez niego funkcji 
prokreacyjnych. Potrzebna więc będzie wiedza w tym zakresie. Byłby to więc jeszcze jeden przypadek sytuacji, 
w której wiedza zgromadzona w ramach psychologii prokreacji znajduje zastosowanie, tym razem w działaniach 
praktycznych.
Przyjrzyjmy się bliżej wspomnianym rodzajom pomocy psychologicznej w kontekście problematyki prokreacji.
Niektóre sytuacje, w jakich znajdują się ludzie realizujący swoje funkcje prokreacyjne, mają charakter kryzysów 
czy – mówiąc innymi słowy – krytycznych wydarzeń. Poronienie samoistne, urodzenie martwego dziecka czy 
dziecka upośledzonego, a także stwierdzenie niepłodności to wszystko przykłady sytuacji, które można analizować 
jako krytyczne wydarzenia, gdyż wyodrębniają się one wyraźnie z codziennych wydarzeń, dotyczą spraw o istotnym 
znaczeniu, angażują emocjonalnie, zakłócają dotychczasowy układ jednostka-środowisko, wymagają więc istotnych 
zmian w zachowaniu, a niekiedy restrukturyzacji całej sytuacji życiowej (Sęk, 1991b). Wywołane nimi obciążenie 
może być tym większe, im bardziej znaczących spraw dotyczą owe krytyczne wydarzenia. Stąd, analizując 
konsekwencje wymienionych tutaj krytycznych wydarzeń z kręgu prokreacji, warto odwołać się do przedstawionego 
wcześniej schematu Hunter (1994) i uwzględnić indywidualne znaczenie przypisywane prokreacji i związanym z nią 
problemom.
Następstwa krytycznych wydarzeń związanych z prokreacją mogą być, podobnie jak w przypadku wydarzeń 
w innych sferach życia, pozytywne i negatywne. O pozytywnych skutkach takiego krytycznego wydarzenia, jakim 
jest rozpoznanie niepłodności, piszą np. ci autorzy, którzy jak Humphrey i Humphery (1988) widzą w nim szanse na 
zacieśnienie więzi emocjonalnej i relacji partnerskich w parach dotkniętych niepłodnością. O negatywnych 
skutkach wspominają zaś ci badacze, którzy jak np. Reading (1989) obserwowali zahamowanie procesu tworzenia 
się więzi emocjonalnej z dzieckiem w przypadku podejrzenia wady rozwojowej u płodu.
Na czym miałaby polegać pomoc psychologiczna w obliczu krytycznego wydarzenia związanego z prokreacją? Sądzę, 
że pomoc ta powinna być zróżnicowana w zależności od subiektywnej wagi przypisywanej wydarzeniu przez zaanga-
żowane w nie osoby i od zaburzeń zachowania występujących u tych osób. Myślę, że w takim przypadku znajdują 



zastosowanie wszystkie zasady opisujące interwencję kryzysową i wyznaczające jej przebieg (Sęk, 1991a; 1991b). 
Psycholog powinien więc działać szybko, trafnie rozpoznając potrzeby i dostosowując interwencję do tych potrzeb, 
powinien ukierunkować swoją aktywność nie tylko na pojedyncze osoby, ale na całą grupę osób, np. na rodzinę, 
powinien również zapewnić dodatkowe wsparcie społeczne, np. ułatwiając nawiązanie kontaktów z odpowiednią 
grupą samopomocy. Tak opisana interwencja byłaby działaniem podejmowanym w oddziale szpitalnym, w którym 
znajduje się np. kobieta po porodzie martwego dziecka, i kontynuowanym w formie terapii podtrzymującej, jeśli jest 
taka potrzeba, po opuszczeniu przez nią szpitala.
Jeśli psychologiczne skutki niepowodzeń prokreacyjnych utrwaliły się na tyle, że wpłynęły np. na obraz samego 
siebie, stały się jednym z czynników sprzyjających utrzymywaniu się depresji, to metodą z wyboru jest inna forma 
pomocy psychologicznej, a mianowicie psychoterapia prowadzona przez specjalistę w tym zakresie. Biorąc pod 
uwagę problemy, które będą osią pracy terapeutycznej, wskazane jest, by terapeuta dysponował teoretyczną wiedzą 
z zakresu psychologii prokreacji. Jest to kolejny przykład zastosowania tej wiedzy w działaniach praktycznych.
Innym ważnym obszarem praktycznej działalności psychologa, który znajduje swoje miejsce w ramach psychologii 
prokreacji, jest psychoprofilaktyka, rozumiana tutaj głównie jako prewencja pierwotna (Sęk, 1991a; 1991b). Formy 
realizacji działań profilaktycznych, które wydają się szczególnie przydatne to doradztwo psychologiczne, edukacja 
zdrowotna, prewencja ukierunkowana na kontekst, a także uczenie niektórych kompetencji osobistych.
Okoliczności, w jakich doradztwo psychologiczne ma szczególne zastosowanie jako forma psychoprofilaktyki to te, 
w jakich znajdują się osoby doświadczające trudności i niepowodzeń prokreacyjnych, w których pojawia się 
konieczność podjęcia ważnej życiowo decyzji, np. o sposobie leczenia niepłodności czy adoptowaniu dziecka, a także 
o skorzystaniu z prenatalnych badań diagnostycznych. To również te sytuacje, w których pojawiają się wątpliwości 
co do prawidłowości własnych reakcji i przeżyć związanych z ważnymi zmianami fizjologicznymi, np. z okresem 
ciąży czy menopauzy. Są to więc okoliczności, które w zaproponowanej przez Sęk (1991b) klasyfikacji problemów, 
z jakimi może spotkać się psycholog-doradca, noszą nazwę „sytuacji poczucia ważnego życiowo problemu” i „sytuacji 
antycypacji zaburzeń”. Udzielanie rzeczowych informacji, zindywidualizowana analiza położenia życiowego – 
dokonywana wspólnie z osobą poszukującą porady – uwzględnianie perspektywy rodziny czy diady małżeńskiej 
w podejmowanych decyzjach i działaniach to niektóre z zadań psychologa realizowanych w czasie interakcji 
doradczej.
W interakcji doradczej może znaleźć odzwierciedlenie również inny aspekt psychoprofilaktyki, a mianowicie uczenie 
kompetencji osobistych. Chodzi tu zwłaszcza o nabywanie umiejętności zmniejszania napięcia psychicznego i fi-
zycznego poprzez rozmaite techniki relaksacyjne. Ma to szczególne zastosowanie w przygotowaniu do porodu, 
w ciąży powikłanej, a także u osób leczonych z powodu niepłodności.
Przygotowania do porodu, o których wspominałam wcześniej, zwracają uwagę na działania prewencyjne 
ukierunkowane na kontekst, rozumiane jako oddziaływania na interakcje grupowe. W ramach psychologii 
prokreacji przykładem tak rozumianej prewencji mogą być działania podejmowane w celu przygotowania kobiet 
i mężczyzn do podjęcia ról rodzicielskich, nawiązywania interakcji z noworodkiem i niemowlęciem oraz udzielania 
sobie wsparcia niezbędnego przy opiece nad dzieckiem; mogą być nimi także przygotowania innych członków 
rodziny do podejmowania przez nich nowych ról związanych z narodzinami małego dziecka (np. lansowany ostatnio 
autorski program B. Czerskiej „szkoła babci”). Jest to program znacznie szerszy niż tradycyjny zakres działań 
„szkoły rodzenia”, zorientowanej głównie na przygotowanie do porodu. Działaniami ukierunkowanymi na kontekst 
może być także organizacja grupy wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi, dla małżeństw leczonych z powodu 
niepłodności, a także – uwzględniając pełny zakres problemów ujmowanych przez psychologię prokreacji – grupy 
samopomocy dla kobiet po hysterectomii czy mastektomii.
Ostatni z obszarów działalności psychoprofilaktycznej, o jakim chciałabym wspomnieć, to edukacja zdrowotna. 
Propagowanie wiedzy o zdrowiu, kształtowanie zdrowego stylu życia i postaw sprzyjających zdrowiu ma w zakresie 
prokreacji swoją specyfikę. Wiedza o zdrowiu to w tym przypadku np. wiedza o czynnikach sprzyjających 
prawidłowemu przebiegowi ciąży i porodu, o typowych zmianach związanych z wygasaniem funkcji rozrodczych, 
o możliwych wahaniach nastroju po porodzie. Okres ciąży sprzyja rozpoczynaniu działań mających na celu 
kształtowanie zdrowego stylu życia (np. odpowiednia dieta, rzucenie palenia tytoniu), a nowe przyzwyczajenia mogą 
być kontynuowane również i później. Wiedza o zdrowiu to również wiedza o czynnikach sprzyjających dobremu 
samopoczuciu po porodzie i zapobiegających reakcjom depresyjnym. Tak jak w przypadku innych obszarów, 
edukacja zdrowotna dotycząca szeroko rozumianej problematyki prokreacji ma na celu wzmocnienie już istnie-
jących tendencji do podtrzymywania dobrego stanu własnego zdrowia i uaktywnienie tych mechanizmów, które 
mogą pomóc polepszyć stan zdrowia.
Omawiane dotąd działania profilaktyczne i interwencyjne stosowano wobec osób realizujących funkcje 
prokreacyjne. Praktyczna działalność psychologa dotyczy wszakże i personelu medycznego. Chciałabym omówić 
teraz najważniejsze – moim zdaniem – okoliczności, w jakich pomoc może być oferowana w ramach psychologii 
prokreacji tej właśnie grupie osób. Uważam ponadto, że pomoc tę zaliczyć można głównie do działań prewencyjnych.
Z pierwszą z tych sytuacji mamy do czynienia, gdy wiedza z zakresu psychologicznych aspektów prokreacji jest 
udostępniana i popularyzowana w środowisku medycznym. Wiedza ta pomaga lepiej zrozumieć zachowania 
i reakcje pacjentów, zmodyfikować stosunek do nich, a także zreorganizować opiekę medyczną. Jednym ze skutków 
uwzględniania wiedzy o psychologicznych aspektach prokreacji jest chociażby coraz powszechniejsze wprowadzanie 
w szpitalach położniczych porodów rodzinnych i systemu rooming-in. Popularyzacja wiedzy ma w tym przypadku 
podwójne następstwa. Z jednej strony zwiększa zakres profesjonalnych umiejętności personelu, z drugiej – wpływa 
na sytuację pacjentów.
Z kolejną z sytuacji oferowania pomocy psychologicznej mamy do czynienia, gdy w grę wchodzi wzmacnianie 
kompetencji osobistych lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych przedstawicieli personelu medycznego. Mówiąc 
o kompetencjach osobistych, myślę przede wszystkim o treningu w zakresie umiejętności komunikacyjnych, 



relaksacji, a także rozpoznawania zaburzonych zachowań pacjentów. Zwiększone umiejętności komunikacyjne 
pozwolą na lepsze porozumiewanie się z pacjentami, zwłaszcza w tak drastycznych okolicznościach, jak 
przekazywanie niepomyślnych wiadomości. Trafne rozpoznawanie zaburzonych zachowań u pacjentów warunkuje 
szybkie podjęcie stosownych działań i doprowadzenie do interwencji specjalisty-psychologa, co w ramach prewencji 
wtórnej przyczynia się do ograniczenia zakresu zaburzeń. I wreszcie relaksacja jako sposób na redukowanie napięć 
psychicznych i fizycznych pojawiających się w czasie wykonywania obowiązków zawodowych. Wzbogacenie w tę 
umiejętność sprzyja promocji zdrowia personelu medycznego. Może również poprawić sytuację pacjentów, która 
z znacznej mierze zależy od sprawności psychofizycznej, zrównoważenia i opanowania opiekujących się nimi lekarzy 
i pielęgniarek. Znów mamy więc do czynienia z sytuacją, gdy pomoc psychologiczna oferowana personelowi okazuje 
się korzystna dla stanu zdrowia pacjentów.
Podsumowując uwagi o praktycznej działalności w zakresie psychologii prokreacji, chciałabym podkreślić, że jest to 
działalność różnorodna, ukierunkowana zarówno na interweniowanie w konkretnych krytycznych sytuacjach, jak 
i na promowanie zdrowia poprzez edukację i wspieranie rozwoju. Dotyczy pojedynczych osób i grup ludzi, a także 
systemów, takich jak oddziały szpitalne. Pomoc psychologiczna oferowana jest nie tylko osobom realizującym swe 
funkcje prokreacyjne, ale i personelowi medycznemu. Różne formy pomocy oferowane personelowi, modyfikujące 
jego pracę, pośrednio służą również i pacjentom.

ZAKO CZENIEŃ

Celem niniejszego artykułu było scharakteryzowanie psychologii prokreacji jako odrębnej dyscypliny. I choć zbyt 
wcześnie jeszcze na nadanie psychologii prokreacji takiego statusu, jaki ma każda z dziedzin psychologii, z którymi 
ją porównywałam, to zarówno wyraźnie wyodrębniony obszar badań, jak i pokaźny dorobek zgromadzony przez 
badaczy w wielu krajach, sugerują, że jest to dyscyplina zyskująca samodzielność w obrębie psychologii. Wyrazem 
tego może być fakt wydawania czasopism naukowych o światowym zasięgu, takich jak Journal of Reproductive and 
Infant Psychology czy Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, czy istnienie specjalistycznych 
towarzystw naukowych (np. powstałe w Wielkiej Brytanii w początku lat 80. Society for Reproductive and Infant 
Psycholology), promujących badania naukowe w zakresie problematyki związanej z prokreacją.
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