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Niepłodność według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to niezdolność do zajścia w ciążę w ciągu 

kolejnych 12 miesięcy regularnego współżycia seksualnego partnerów, przy 4-5 krotnej częstotliwości 

każdego tygodnia i bez zastosowania jakichkolwiek metod antykoncepcji [Lichtenberg-Kokoszka, 

Janiuk, Dzierżanowski, 2009]. W dotychczasowych badaniach prowadzonych na świecie oraz w 

dużych ośrodkach w Polsce stwierdzono, iż na powstawanie niepłodności ma wpływ wiele czynników 

zarówno społecznych, jak i medycznych. Badania te najczęściej brały pod uwagę parametry 

medyczne, sporadycznie czynniki społeczne i kulturowe. Do najczęściej wymienianych czynników 

mających wpływ na powstawanie problemów z płodnością zaliczono: wiek oraz wskaźniki medyczne – 

poziom FSH czy zakażenia dróg płciowych.  

        W województwie podkarpackim takich badań nie prowadzono. W związku z powyższym celowa 

była analiza czynników mających wpływ na płodność w województwie podkarpackim. 

        Celem pracy było dokonanie analizy wybranych zachowań pro- i anty zdrowotnych u par z 

problemami z płodnością oraz analiza czynników socjomedycznych mających wpływ na powstawanie 

problemów z płodnością w województwie podkarpackim 

        Badania prowadzone były w Klinice Leczenia Niepłodności Parens w Rzeszowie w dniach 15 

czerwiec - 31 październik 2014 r. 

        Prezentowane badanie miało na celu ukazanie czynników społeczno – medycznych, które mają 

wpływ na płodność oraz przedstawienie sytuacji w województwie podkarpackim. 

W okresie objętym badaniem z powodu problemów z płodnością zgłosiło się do lekarza ginekologa 

dużo par. W badaniu wzięło udział 205 par, które wyraziły zgodę na udział w tym badaniu. Badania 

określiły czynniki, które mają wpływ na płodność.  

Przede wszystkim podobnie jak w podobnych badaniach przeprowadzonych w 2010 roku w czterech 

dużych polskich ośrodkach; Białystok, Poznań, Szczecin, Warszawa [Bablok, Dziadecki, Szymusik, 

Wołczyński, Kurzawa, Pawelczyk, Jędrzejczak, Hanke, Kamiński, Wielgos, 2011]. Stwierdzono, iż 

problem jest poważny i dotyczy dużej ilości par. Wyniki tych badań ukazały sytuację epidemiologiczną 

niepłodności w wybranych ośrodkach.  

        Wśród osób biorących udział w badaniu często występowały odbiegające od normy wskaźniki 

medyczne – podwyższony poziom FSH u kobiet, obniżony wskaźnik TOMO u mężczyzn oraz zakażenia 

dróg rodnych wywołane przez Chlamydia trachomatis, Mycoplazma hominis, Ureaplazma 



urealyticum skutkujące dłuższym czasem starań o potomstwo. Czas ten również uwarunkowany był 

wieloma czynnikami społecznymi: aktywnością fizyczną, prowadzonym stylem życia, korzystaniem z 

używek czy zażywaniem leków. Był dłuższy w przypadku kobiet z podwyższonym BMI, pijących duże 

ilości kawy czy zażywających środki uspokajające. Podobny wpływ miał również długi czas pracy – 

powyżej 10 godzin dziennie. Wpływ elementów stylu życia: podwyższone BMI, picie kawy, alkoholu, 

zażywanie środków uspokajających czy długi czas pracy ma również wpływ na dłuższy czas starań o 

dziecko w przypadku mężczyzn.  

Na podstawie badania wyciągnięto następujące wnioski: 

• W województwie podkarpackim występują problemy z płodnością spowodowane czynnikami 

socjomedycznymi 

• Główne czynniki socjomedyczne mające wpływ na problemy z płodnością w województwie 

podkarpackim to:  

- podwyższone FSH u kobiet,  

    FSH podwyższone u badanych, które mają dochód w rodzinie w granicach 501–1000 PLN - 66,67%, 

wykształcenie zawodowe – 57,14%, spożywają 3 lub więcej filiżanek kawy – 37,69%, nie podejmujące 

aktywności fizycznej – 88,89% 

- obniżone TOMO u mężczyzn, 

     TOMO obniżone u badanych, którzy mają wykształcenie wyższe – 88,89%, nadwagę – 76,1%, 

często spożywają alkohol 2- 3 razy w tygodniu  

- zakażenia dróg płciowych u badanych osób, 

- wiek, 

- stosowanie używek, leków, 

• Problem z płodnością w województwie podkarpackim dotyczy najczęściej: 

- osób powyżej 35 roku życia (50% kobiet, 73% mężczyzn badanych) 

- zamieszkałych w dużych miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców (68% badanych) 

- posiadający rodzeństwo (68% badanych) 

- z wykształceniem wyższym (58% kobiet, 59% mężczyzn badanych) 

• Starania się o dziecko osób z problemami z płodnością trwają najczęściej 1–4 lat (72,2%),  

- z wyższym BMI średnio - 3,5 roku,  

- u pijących  3 i więcej filiżanek kawy – 4,3 roku,  

- u kobiet pijących alkohol codziennie – 5,5 roku, u mężczyzn pijących alkohol często – 4,1 roku, 

- u kobiet stosujących leki uspokajające – 4,1 roku, u mężczyzn stosujących leki uspokajające – 7 lat,  

- u kobiet pracujących 10 godzin dziennie – 4,5 roku, u mężczyzn pracujących 9 godzin dziennie - 6 

lat, 



 - kobiety mające problemy z płodnością i biorące udział w badaniu najczęściej wykonywały zawody: 

nauczyciel, pracownik biurowy, sprzedawca, pielęgniarka, kucharz, kosmetyczka, a w przypadku 

badanych mężczyzn były to zawody: sprzedawca, menager, przedsiębiorca. 

- kobiety nie podejmujące aktywności fizycznej – 5,2 roku, mężczyźni podejmujący aktywność 

fizyczną raz na dwa tygodnie – 4,5 roku, 

- u mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym – 4,1 roku, 

- u kobiet z podwyższonym poziomem FSH – 4,3 roku,  

- u mężczyzn z obniżonym wskaźnikiem TOMO - 4 i więcej lat,  

- w przypadku zakażenie Chlamydia trachomatis – 4,7 lat, inne zakażenia – 3,8 lat  

 

        Podsumowując można stwierdzić, iż wiele czynników ma wpływ na płodność. Leczenie w 

wyspecjalizowanych klinikach niepłodności może owocować pozytywnym zakończeniem starań w 

przypadku czynników medycznych. W przypadku czynników społecznych (styl życia) można zmieniać 

nawyki, redukować nałogi czy zmieniać środowisko pracy i zamieszkania. Może w tym przypadku 

mieć ogromne znaczenie prowadzenie szerokiego zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.      Summary 

        Infertility according to the World Health Organization (WHO) means the incapacity to get 

pregnant within the successive 12 months of regular sexual intercourse of the partners, with 4-5 

times frequency each week and without using any methods of contraception [Lichtenberg-Kokoszka, 

Janiuk, Dzierżanowski, 2009]. The current research conducted  in the world and big centers in Poland, 

it has been found out that infertility is the result of many factors, both social and medical ones. These 

research has often taken into consideration  medical parameters, occassionally social and cultural 

factors. The most commonly mentioned, influencing the problems with infertility are: age and 

medical indicators - level FSH or sexual infections. 

        There were no such researches done in Podkarpackie voivodeship. In connection to the above 

the analysis of the indicators influencing the fertility was the intentional one in Podkarpackie 

voivodeship. 



        The aim of that work was to analyse the chosen behaviours pro- and anti- health in pairs with 

the fertility problems and the analysis of the socio-medical factors influencing the problems with 

fertility in Podkarpackie voivodeship.   

        These researches were conducted in the Parens Infertility Treatment Clinic in Rzeszów within the 

period from 15 June - 31 October 2014. 

        The research presented was aimed at showing the socio-medical factors that influence fertility 

and present the situation in Podkarpackie voivodeship.  

In the period included in the research, due to the problems with fertility, there were lots of pairs 

registered to the gynaecologist. 205 pairs took part in the research, who agreed to participate in that 

test. The research defined factors influencing the fertility. 

Most of all, alike in similar tests conducted in 2010, in four big Polish centers: Białystok, Poznań, 

Szczecin, Warszawa [Bablok, Dziadecki, Szymusik, Wołczyński, Kurzawa, Pawelczyk, Jędrzejczak, 

Hanke, Kamiński, Wielgos, 2011]. It has been found that the problem is serious iż problem and 

concerns the huge number of pairs. Results of these researches disclosed the epidemiological 

situation of infertility in chosen centers. 

        Among people participating in the test there were medical indicators departing from the 

standard – the increased level of FSH at women, lowered TOMO indicator at men and infections of 

birth canals caused by Chlamydia trachomatis, Mycoplazma hominis, Ureaplazma urealyticum 

resulting in longer time in endeavour for offsprings. This time was also conditioned by many social 

factors: physical activity, conducted lifestyle, using drugs, or taking medicines. It was longer in case of 

women with higher BMI, drinking lots of coffee or taking tranquilizers. Long working time had similar 

influence –above 10 hours a day. The influence of these lifestyle elements: higher  BMI, drinking 

alcohol, taking tranquilizers or long working time also influence the longer time of endeavour for a 

child in case of men.  

On the basis of that research the following conclusions have been made:  

• There are problems with infertility in Podkarpackie voivodeship caused by socio-medical factors. 

• The main socio-medical factors influencing the problems with fertility in Podkarpackie voivodeship 

are the following ones:  

- higher FSH at women,  

FSH higher at surveyerd who have income in the family within 501–1000 PLN - 66,67%, vocational 

education – 57,14%, drink 3 or more cups of coffee– 37,69%, not doing any physical activity – 88,89% 

- lowered TOMO at men, 

TOMO lowered at surveyed, who have higher education – 88,89%, are overweight – 76,1%, and often 

drink alcohol 2- 3 times a week  

- infections of birth canals at surveyed people,  

- age, 

- using drugs, medicines,  

• Problems with fertility in podkarpackie voivodeship mainly concerns:  

- people above 35 years old (surveyed50% women, 73% men) 



- living in big towns/cities above 50 thousand inhabitants (68% of the surveyed) 

- having siblings (68% surveyed) 

- with higher education (surveyed 58% women, 59% men) 

• Endeavouring for a child with problems with fertility often lasting 1-4 years (72,2%),  

- with higher BMI average - 3,5 years,  

- in drinking 3 and more cups of coffee – 4,3 years,  

- in women drinking alcohol every day  – 5,5 years, in men drinking alcohol often – 4,1 years, 

- in women using tranquilizers – 4,1 years, in men using tranquilizers – 7 years,  

- in women working 10 hours a day – 4,5 years, in men working 9 hours a day - 6 years, 

 - women having problems with fertility and participating in a survey often were performing the job 

of a: teacher, office worker, shop assistant, nurse, cook, beautician and in case of surveyed men 

these were jobs of: shop assistant, menager, entrepreneur.  

- women not doing physical activity– 5,2 years, men not doing physical activity once a two weeks – 

4,5 years, 

- at men with hypertension – 4,1 years, 

- at women with higher FSH level – 4,3 years,  

- at men with lower TOMO indicator - 4 years and more,  

- in case of Chlamydia trachomatis infection – 4,7 years, other infections – 3,8 years  

 

        Summing up, we can state that many factors influence fertility. The treatment in specialised 

fertility clinics can lead to positive completion in endeavouring in case of medical factors. In case of 

social factors (lifestyle), one can change habits, reduce addictions or change the working 

environment and living. The health education and healthy lifestyle promotion can be very important 

in that case. 


