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Infertilitatea în cazul familiilor adoptatoare: explorarea impactului și 
consecințelor psiho-sociale 

Infertility in adoptive families case: exploring the impact and psychosocial 
consequences

Carmen Șoancă1

REZUMAT____________________________________________________________________________________________________

Infertilitatea este o problemă serioasă de sănătate publică atât la nivel individual cât și social, în țările în curs de dezvoltare. Infertilitatea este adesea o 
problemă “ascunsă” în contextul în care politicile și serviciile pun accentul pe mortalitatea infantilă și pe planifi carea familială. Această cercetare se centrează 
atât pe studiul calitativ, cât și cantitativ al cuplurilor infertile din cadrul familiilor de adopție. Sunt identifi cate cauzele infertilității, consecințele și soluțiile, 
efectele în viața lor, suportul primit.
În acestă cercetare se discută implicațiile pentru dezvoltarea serviciilor de adopție.
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ABSTRACT____________________________________________________________________________________________________

Developing countries face the issue of infertility as a serious public health problem at both individual and social level.  Infertility is often perceived as 
a "hidden" problem within the context of policies and services which focus on infant mortality and family planning. Th is research focuses on both quali-
tative and quantitative aspects of infertile couples within adoptive families. Th e causes of infertility, its consequences and solutions, the eff ects upon their 
lives, the support they get, all these issues are dealt with in the present study.
Th e implications for the development of adoption services are also pondered upon in this article.
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Introducere:
Cei mai mulți experți definesc infertilitatea ca fiind 

incapacitatea unui cuplu de a concepe (un copil) după 
un an (respectiv doisprezece luni, conform World 
Health Organization) de contact sexual neprotejat, 
sau incapacitatea femeii de a duce la bun sfârșit o 
sarcină care să se finalizeze cu nașterea unui copil viu 
[1]. Termenii infertilitate, sterilitate și infecunditate 
sunt adesea confundați, pot exista diferențe în ceea ce 
privește folosirea lor în funcție de cultură. Problema 
infertilității în cele mai multe societăți este atribuită 
femeilor. Infertilitatea nu are simptome, nu presupu-
ne dizabilități, este invizibilă. Problemele publice ale 
reproducerii s-au transformat într-un câmp de luptă 
unde experții în teorii sociale, politici sociale, medici-
nă, legislație, etică s-au luptat asupra dreptului de a o 
defini [2].

În literatura din 1960 și 1970 apare termenul 
„involuntary childlessness”, o situație socială definită 
de absența copiilor [3][4][5]

Magnitudinea problemei

• Se estimează că: 1 din 5 până la 1 din 10 cupluri  
pot fi afectate de infertilitate. În societățile 
vestice, infertilitatea este de obicei estimată la 
10-15% din populație, iar alte estimări variază 
între 5-30% din populație [6].

• În statisticile privind fertilitatea feminină, 
România ocupă locul 200 în lume din 226 de 
ţări, cu 1,38 copii născuţi/femeie, în 2008. 
Statistica europeană este dominată de Albania 
(2,02) şi de Franţa (1,98) [7]. 

• 1,2 copii/femeie era rata fertilităţii în România, 
în 2015, comparativ cu 2,1 copii/femeie în SUA. 
Clasamentul este condus de Mali (7,34), Nigeria 
(7,29) şi Uganda (6,81) [7][8]

• 1,5 copii/femeie este rata fertilităţii medii în 
ţările din Uniunea Europeană, media globală 
fiind de 2,8 copii/femeie [1].

1 Psiholog, PhD, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Sociologie și 
Științele Educației, Cluj-Napoca,
Autor de corespondență: Carmen Șoancă
e-mail: carmen_soanca@yahoo.co.uk

1 Psychologist, PhD, "Babes-Bolyai" University, Faculty of Sociology and 
Education Sciences, Cluj-Napoca
Corresponding Author: Carmen Șoancă
e-mail: carmen_soanca@yahoo.co.uk



34       Revista de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România – Iunie 2016 – vol. 22 – nr. 2

Carmen Șoancă • Infertilitatea în cazul familiilor adoptatoare STUDII CLINICE

Infertilitatea din punct de vedere social și psihologic
Infertilitatea are consecințe sociale și psihologi-

ce, incluzând excluziune socială, abuz fizic și verbal, 
divorțuri. Poligamia și relațiile extramaritale sunt 
adesea propuse, oferite cultural, ca și răspunsuri la 
infertilitate. Aceste soluții pot crește frecvența bolilor 
cu transmitere sexuală.

Oamenii cu probleme de fertilitate tind să consulte 
un număr mare de medici [9], chiar dacă sunt puține 
soluții medicale disponibile.

În prezent, infertilitatea și problemele de repro-
ducere s-au trasformat dintr-un fenomen invizi-
bil sau problemă “privată” în problemă socială [10]. 
Dificultățile de reproducere personale au devenit 
“probleme publice” – probleme sociale care sunt contro-
versate în arena acțiunii publice [2]. Această contro-
versă poate fi legată de conceptele sociale (respectiv 
constructul social) al infertilității ca și problemă care 
solicită tratamente medicale ce implică tehnologii 
avansate [10]. 

Acest construct social este relativ nou, a determinat 
o dezvoltare rapidă și accesul la tehnologii avansate [10].

În cadrul literaturii legate de problemele sociale 
[11] au teoretizat că problemele sociale sunt produse 
sau construite mai mult prin activități sociale decât pe 
bazele unor condiții obiective. Problemele sociale sunt 
constructe / construcții sociale. Soluții pentru redu-
cerea problemelor sociale se pot realiza prin adoptarea 
unor definiții mai tolerante ale diverselor componente, 
renunțarea la etichete. Prin scăderea numărului celor 
care sunt etichetați sau se autoetichetează, se vor dimi-
nua și problemele sociale [11].

Atitudini sociale

Chiar dacă medicii sunt siguri că infertilitatea este 
un fenomen medical, în cele mai multe țări utilizarea 
procedurilor medicale are în spate diferite atitudini 
sociale și religioase. În Israel multe aspecte ale vieții 
zilnice sunt guvernate de religie. În religia dominantă 
– iudaism – atitudinile față de infertilitate din scrierile 
biblice, sunt “to be fruitful and multiply”. Fertilitatea nu 
este numai o problemă religioasă, ci  și una națională. 
Copiii au o aură sfântă pentru oamenii a căror existență 
a fost amenințată de holocaust, cât și pentru națiune, 
care a simțit că supraviețuirea sa este în pericol. Astfel, 
liderii religioși și politici au solicitat creșterea ratei 
nașterilor [12]. 

Disperarea femeilor de a avea copii este fără îndo-
ială exacerbată de condițiile sociale și de un anumit stil 
de viață. Societatea perpetuează ordinea patriarhală și 
astfel uneori femeile sunt victimele statutului [13].

Expectanțele sociale de asemenea joacă un rol în 
dorința de a procrea, nașterea copiilor este un imperativ 
al societății și culturii, cuplurile fără copii se simt și mai 
mult izolate din cauza situației lor [14]. Infertilitatea 
poate determina probleme majore în viețile oamenilor 
deoarece interferează cu cursul vieții stabilit și dorit 
[10][14].

În al doilea rând, în societatea vestică infertilitatea 
a fost un subiect tabu, unul care nu este discutat cu 
ceilalți, chiar și în context de cercetare ”neutră”. Inferti-
litatea are conotații sexuale. Când cuplurile nu reușesc 
să aibă copil, problema “eșecului” sexual este în princi-
pal, din perspectiva bărbaților, sub spectrul impotenței 
și al altor tulburări de virilitate. Din această perspectivă 
este un subiect dureros de abordat [10].

În al treilea rând, a vorbi despre infertilitate este 
legat de modificările parentalității, a rolurilor femeii, 
de importanța copiilor în viața familiei. Expectanțele 
culturale de bază ale căsătoriei și construirii unei familii 
presupun a avea copii.

În multe societăți suferința cuplurilor infertile este 
exacerbată și de puternicele norme pronataliste.

Unele cupluri minimizează problemele de cuplu 
cauzate de infertilitate. Acest lucru poate limita accesul 
la suportul oferit.

Infertilitatea ar trebui să fie inclusă în politicile exis-
tente și în servicii [10][14].

Cercetările au corelat modalitatea în care percepi 
infertilitatea de răspunsurile din modelul lui Kubler-
Ross – privind stadiile durerii. Concluziile au sugerat 
că sentimentele de rușine, vină, izolare, eșec, pierde-
re - acompaniază perceperea infertilității. A notat că 
persoanele infertile “adesea se simt inferioare din punct de 
vedere sexual, se simt imperfecte” [6][10]. 

Partenerii pot deveni mai anxioși, ca urmare cres-
când disfuncțiile sexuale și izolarea socială. Conflicte-
le maritale cresc în cazul cuplurilor infertile, în special 
când sunt sub presiunea de a lua anumite decizii medi-
cale. Cuplurile experimentează sentimentul de stig-
matizare și stimă de sine scăzută legate de infertilitate, 
ca și pierderea identității, sentimente de inadecvare și 
incompetență. Rata depresiei clinice în cazul femei-
lor infertile este mare, similară cu a femeilor care au 
probleme cardiace sau cancer.

În general, în cuplurile infertile, în cazul femeilor, 
nivelul distresului este mai mare față de cel al partene-
rului. Stresul emoțional și dificultățile maritale sunt mai 
mari în cazul cuplurilor unde partenerul este infertil. 
Impactul psihologic al infertilității poate fi devastator 
atât pentru persoana infertilă, cât și pentru partener [3].
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Factorii care induc stresul psihologic

Conform unui studiu realizat în Suedia [15], trei 
factori separați par să contribuie la stresul psiho-
logic experimentat de bărbați și femei ca rezultat al 
infertilității. Cei trei factori, în ordinea importanței, 
pentru femei sunt:

1. A avea copii este principalul scop al vieții,

2. Rolul femeii și al presiunii sociale,

3. Efectul asupra vieții sexuale.

Pentru bărbați ordinea importanței factorilor 1 și 
2 sunt inversați. Femeile experimentează mult mai 
intens infertilitatea, dorința de a avea un copil este 
mai puternică.

Stresul, depresia și anxietatea sunt cele mai comu-
ne consecințe ale infertilității. Diferite studii au iden-
tificat incidența depresiei în cazul cuplurilor infer-
tile care realizează tratamente pentru infertilitate, 
mult mai mare decât în cazul grupului de control, 
prevalența depresiei majore estimate fiind în interva-
lul 15% - 54%. Anxietatea, de asemenea, a fost semni-
ficativ mai mare pentru cuplurile infertile comparativ 
cu scorurile populației generale, 8%-28% la cuplurile 
infertile. Rolul cauzal al tulburărilor psihologice în 
dezvoltarea infertilității este o problemă care implică 
multiple dezbateri [5][15]

Când se iau în considerare aspectele cercetării 
psihologice asupra infertilității este evidențiat un 
portret psihologic negativ. Eșecul de a se reproduce 
este adesea atribuit funcționării psihologice dezadap-
tative la femei sau la respingerea inconștientă a rolu-
rilor sexuale, frica inconștientă de sarcină [6]. Cerce-
tările psihologice asupra infertilității s-au focalizat 
pe grupuri mici de femei infertile din mediul clinic 
sau psihiatric, astfel că una dintre limitele studiilor 
este generalizarea rezultatelor [6]. Anumite forme 
ale infertilității pot fi legate de factori psihologici, dar 
într-un procent relativ mic (cam 10%) [6].

Profilul părinților adoptatori

Cercetări anterioare [16] de mai mică amploare 
(au fost analizate datele din 6 judeţe: Brașov, Sibiu, 
Covasna, Harghita, Bihor și Argeș) au arătat că fami-
liile adoptatoare au un nivel de trai (venituri, locuin-
ţă) peste medie și decid să adopte un copil, pe fondul 
infertilităţii, al unei relaţii de rudenie sau de îngrijire. 
Familiile/persoanele care adoptă copii greu adopta-
bili/cu nevoi speciale sunt cu vârstă peste 45de ani, 
cu un nivel de educaţie mai scăzut (cel mult școală 

profesională), sunt căsătoriţi de mai puţin de 5 ani 
sau de peste 20 de ani și nu au probleme de sănătate/
infertilitate.

În studiul realizat se identifică, în funcţie de o serie 
de variabile (status marital, prezenţa copiilor biologici, 
posibilitatea adoptatorilor de a procrea, existenţa unor 
relaţii de rudenie între adoptator și adoptat, copilul 
adoptat beneficiind de o măsură de protecţie specială 
în familia adoptatoare) 7 categorii de adoptatori [16]:

1. adoptatori care suferă de infertilitate primară,

2. adoptatori care suferă de infertilitate secundară/
boli care conduc la contraindicaţia de a procrea,

3. adoptatori celibatari,

4. adoptatori – părinţi vitregi ai copilului adoptat,

5. adoptatori rude de până la gradul IV cu copilul 
adoptat,

6. adoptatori care anterior adopţiei au fost asistenţi 
maternali ai copilului și nu se încadrează în nici 
una dintre categoriile anterior menţionate,

7. adoptatori care nu îndeplinesc nici una dintre 
condiţiile anterior menţionate, având o motivaţie 
cu valenţe sociale și umanitare.

Obiectivele cercetării – includ analiza răspunsu-
rilor la următoarele întrebări ale cercetării:

 – Care sunt caracteristicile cuplurilor infertile 
din cadrul familiilor de adopție?

 – Ce își doresc cuplurile infertile?

 – Care este percepția subiectivă? Se percep a fi 
stigmatizați din punct de vedere al infertilității?

Metode utilizate: Datele sunt obținute în urma 
observațiilor, interviurilor realizate de asistenți sociali, 
psiholog. Datele sunt obținute cu acordul DGASPC, 
precum și al familiilor adoptatoare, solicitându-se 
consimțământul scris informat.

Subiecții: familii adoptatoare

Studiul – cercetare exploratorie (2007-2012)
Interviurile au fost realizate cu: cupluri, dar și 

mame singure care doreau să adopte. Prin acest studiu 
s-a urmărit modul în care intervievații vorbesc despre 
cauzele infertilității, consecințe și soluții, efectele în 
viața lor, suportul primit. Datele obținute ca urmare 
a investigațiilor au fost sistematizate – pornind de la 
anumiți indicatori ai cuplurilor adoptatoare (vârsta, 
nivelul studiilor), au fost corelate între ele, astfel:
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Rezultatele obținute:
Tabelul I Statistica descriptivă a familiilor adoptatoare

An Media de vârstă
2007 38.59
2008 38,54
2009 37,6
2010 38,2
2011 37,0
2012 36,8

Media de vârstă a familiilor adoptatoare este 38 
ani, remarcându-se o ușoară scădere a vârstei o dată 
cu trecerea anilor.

Studii – analizând nivelul de studii se remarcă în 
2007 procentul mai mare de familii adoptatoare cu 
studii de nivel liceal (40,7%), pentru anul 2008 predo-
mină familiile  adoptatoare care au studii superioare 
(44,7%), în anul 2009 procentul familiilor adoptatoa-
re cu studii superioare fiind de 68% (Fig. 1). Tendința 
este de creștere a numărului de familii adoptatoare 
care au studii superioare, respectiv de scădere a famili-
ilor cu 8 clase și școli profesionale. Acest lucru reflectă 
și situația socio-economică prezentă în anii studiați.

Infert ilitatea – analizarea corelațiilor sale cu nivelul 
de studii al cuplurilor studiate:

Analizând starea medicală a familiilor adoptatoare 
se poate observa că pentru anul 2007 procentul cuplu-
rilor infertile este de 24%, în 2008 procentul este de 

40%, iar în anul 2009 procentul este de 22%, 2010 
-28%, 2011-32%, 2012 -36%. Se observă  tendința de 
creștere a rezultatelor.

Metode calitative 

Subiecți: 30 familii adoptatoare 
Interviuri semi-structurate 
Mediul socio-economic este diferit. Două treimi 
dintre familii au studii universitare, ceilalți au 
studii medii.

Vârstele bărbaților: media de 42,3 ani (minim 38- 
maxim 47)

Vârstele femeilor: media de 38,6 ani (minim 34- 
maxim 42)

Toți subiecții se aflau în stadiul inițial al procedurii 
de atestare ca și familii adoptatoare (evaluare psiholo-
gică). Nu au avut copii biologici, își doreau să adopte 
un copil, status marital:  căsătoriți.

Ghidul de interviu s-a centrat pe câteva teme: 

  Motivele pentru care își doresc copii 
  Starea de sănătate 
  Tratamente de fertilitate/infertilitate 
  Secret și suport 
  Presiune socială 

(întrebarea”De ce nu aveți încă copii?”)
  Consecințe economice 

Fig. 1-Analiza nivelului de studii
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Rezultate ale interviului structurat 
și discuția rezultatelor:

1. Motivele pentru care își doresc un copil:
În spatele motivelor pentru care își doresc să aibă 

un copil trebuie luate în considerare efectele socio-
culturale și psihologice ale infertilității asupra cuplu-
rilor din societatea noastră. Atât femeile cât și bărbații 
cred că a avea un copil este normal, lucru așteptat după 
căsătorie. Răspunsurile la această întrebare presupun: 
“e o datorie a f iecărui om să crească un copil”, “așa e o fami-
lie completă: cu mamă, tată și măcar un copil”. Răspun-
surile accentuează ideea de familie tradițională. Pe 
lângă aceste motive care, de regulă sunt primele punc-
tate, ei explică: copiii sunt importanți pentru a aduce 
bucurie în familia lor “să ne bucurăm de un copilaș”, ca 
și dorința de a-l educa, de a-i asigura nevoile de bază 
și cele afective, educaționale “să avem grijă de el, să ne 
implicăm în educație, să f im alături în toate etapele în 
care se dezvoltă”, “iubesc foarte mult copiii”. De aseme-
nea apare ideea de continuare a familiei, a numelui “de 
a forma un om, a rămâne în urma noastră ceva” - apare 
la multe dintre familii adoptatoare. 

2. Starea de sănătate:
Legat de starea de sănătate –au afirmat că momen-

tan nu întâmpină probleme. Motivele medicale care 
–afirmativ  i-au împiedicat să aibă copii, au fost: “nu 
mai am trompa dreapta (…); șanse reduse la jumătate 
din cauza vârstei”. Restul familiilor nu au avut proble-
me medicale sau biologice care să îi împiedice să aibă 
copii, în urma investigațiilor făcute - spun ei - “motive 
medicale nu s-au găsit”. Una dintre familii a fost evazi-
vă în ceea ce privește problemele pe care le-a avut: 
“sunt ceva probleme”.

3. Tratamente sau investigații, inseminări:
Opt dintre familii au fost deschise tratamentelor 

de fertilizare, dar nu au ajuns la etapa de prelevare de 
ovule, au amânat. Restul familiilor au făcut investigații 
medicale, în primul rând, destul de laborioase, “dozări 
hormonale și radiografii și laparoscopie, am făcut, și soțul 
spermograma”. S-au oprit la investigații și tratamente 
hormonale. Fertilizare in vitro, inseminări nu au făcut 
din diferite motive: “riscurile sunt prea mari”, “dacă 
natura dorește, se întâmplă…”, “mai bine mergem în 
concediu pe banii ăștia”.

4. Secret și suport:
Familiile care aveau motive medicale evidente au 

spus familiei extinse despre problemele de fertilita-
te “știu că am făcut demersuri, pentru sarcină, și acum 

știu de demersurile făcute, sunt la curent”, fiind sprijiniți 
în toate demersurile realizate. În cazurile în care nu 
au existat motive medicale, deci a apărut infertilita-
te datorită factorilor psihologici, răspunsurile au fost 
mai mult simbolice : “nu a venit barza”, “nu am pus 
zahăr pe geam să vină”.

5. Presiunea socială:
A nu avea copii după un an de la căsătorie deter-

mină întrebări: “De ce nu aveți copii încă?” Aces-
te întrebări puse familiei, de altfel fără rele intenții, 
determină de multe ori durere și sentimente de presi-
une. Unii resimt și “remușcări” legat de faptul că nu pot 
avea copii (eventuale întreruperi de sarcină).

Răspunsurile familiilor evidențiază acest lucru: 
“după ce ne-am căsătorit”, “chiar când ne-am căsătorit 
cred că un an de zile”.  De obicei, majoritatea i-au între-
bat “din curiozitate”, începând cu familia, cunoscuții, 
dar pe parcurs nu au mai întrebat “din respect”, “din 
delicatețe”.

6. Consecințe economice - costurile tratamen-
telor:

Familiile suportă tratamentele, investigațiile, ferti-
lizările din propriile resurse. Consideră costurile mari, 
le compară cu costurile din alte țări, care asigură-
din sistemul de asigurări costurile respective. Totuși, 
nu consideră că plățile au fost un obstacol pentru a 
avea un copil: “nu a fost un impediment”. Altă familie 
consideră la fel, că a costat mult tratamentul, dar pun 
accent pe partea psihologică “a fost obositor”, “mai mult 
stresant”.

Interviurile evidențiază motivele pentru care își 
doresc să aibă copii. A avea copii după căsătorie este 
o tradiție care întărește importanța familiei, politi-
că pro-natalistă. Copiii continuă să fie cei care duc 
numele mai departe, urmașii, oferă siguranța că vor 
lăsa o urmă. 

În general familiile adoptatoare spun familiei 
extinse dacă au probleme de fertilitate datorită unor 
cauze clare, cauze biologice. Dar dacă este vorba de 
infertilitate datorită factorilor psihologici atunci 
explicațiile sunt mai mult simbolice. 

Familia, prietenii, cunoscuții de obicei întreabă de 
ce nu au încă copii, chiar din primul an de căsăto-
rie, din diferite motive identificate de familii, pornind 
de la curiozitate, în principal. Unele cupluri sunt de 
acord cu fertilizările, în timp ce altele consideră că nu 
trebuie mers așa de departe considerând că adopția 
este celălalt pas care doresc să îl facă.
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Concluzii și recomandări:
Acest studiu evidențiază modul în care familiile 

adoptatoare vorbesc despre infertilitate, dar și efecte-
le infertilității. Unele dintre aceste descrieri surprind 
aspectele problematice. Constatăm schimbarea 
înțelesurilor sociale ale faptului de “a avea copii”, 
“infertilitate”, consecințele și soluțiile modului cum 
oamenii descriu și pot evidenția aceste probleme. 

Acest studiu a fost realizat doar cu familii de 
adopție dintr-un județ, ar fi interesant de a compara 
rezultatele cu cele ale altor familii adoptatoare din alte 
orașe din România. 

Facilitarea unor noi modalități de a vorbi despre 
un subiect este un model prin care oamenii pot fi 
ajutați: toată lumea are o poveste, dar unele povești 
în mod activ devalorizează oamenii și alte povești nu 
sunt recunoscute ca fiind valoroase. „Unele povești 
ajută oamenii, altele nu” [17].

Intervențiile sociale pot fi dezvoltate adresându-
se modalităților de a vorbi despre și în interpretarea 
infertilității și a faptului de a avea copii. De exemplu, 
discuții pe această temă pot fi susținute prin mijloa-

cele media (TV, radio, ziare), sau prin intermediul 
instituțiilor de sănătate, a bisericilor, a grupurilor de 
discuții (în comunități, spitale, centre de sănătate). 
Pot fi de asemenea subiectul unor cercetări extinse în 
echipe pluridisciplinare (medic, psihiatru, psiholog, 
asistent social, sociolog).

Discuții critice pot fi ținute despre:
• răspunsurile la infertilitate, soluțiile găsite, faptul 

că adopția este de regulă ultimul pas;
• argumente de sănătate sau religie;
• eficiența și impactul tratamentelor multiple;
• succesul tratamentelor și numărul eșecurilor;
• expectanțele societății și a medicilor privind pe cei 

care cer ajutor pentru infertilitate.
Oamenii pot fi invitați să își spună povestea despre 

problemele care au apărut la nivel de relație, și modul 
cum se reflectă în relațiile cu ceilalți, cu comunitatea 
și modul cum le pot rezolva.

Idei în ceea ce privește impactul negativ al 
infertilității ar trebui să fie încorporate în politicile 
existente și în servicii.

*
*     *

Introduction:

Most experts define infertility as the inability 
of a couple to conceive (a child) after one year (or 
after 12 months, according to the World Health 
Organization) of unprotected sexual intercourse. 
In other words, it is the inability of a woman to get 
pregnant and to carry a developing embryo and foetus 
in her womb and finally to give birth to a live baby 
[1]. Terms such as infertility, sterility and infecundity 
are often confounded, there may be differences in 
terms of their use depending on the culture. In most 
societies, the problem of infertility is attributed to 
women. Infertility does not have symptoms; it does 
not assume disability, it is invisible. Public issues of 
reproduction turned into a battlefield where experts 
in social theory, social policy, medicine, law, and ethics 
fought over the right to define it. [2]

The 1960's and 1970's literature uses the term 
“involuntary childlessness”, a social situation defined 
by the absence of children [3][4][5]

Magnitude of the problem

• It is estimated that 1 in 5 up to 1 in 10 couples 

are affected by infertility. In Western societies, 

infertility is usually estimated at 10-15% of the 

population and other estimates vary between 

5-30% of the population. [6]

• In the statistics on female fertility, Romania 

ranks 200 of 226 countries in the world, with 

1.38 children born /woman, in 2008. Albania 

(2.02) and France (1.98) dominate the European 

Statistics. [7]

• 1.2 children / woman was the fertility rate in 

Romania in 2015, compared to 2.1 children/

woman in the USA. The ranking is led by Mali 

(7.34), Nigeria (7.29) and Uganda (6.81). [7][8]

• 1.5 children / woman is the average fertility 

rate in the European Union countries, while the 

global average is 2.8 children / woman. [1]
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Infertility in social and psychological terms 
Infertility has social and psychological 

consequences, including social exclusion, verbal and 
physical abuse, divorce. Polygamy and extramarital 
relations are often proposed cultural amenities, as well 
as answers to infertility. These solutions can increase 
the frequency of sexually transmitted diseases.

People with fertility problems tend to consult 
a large number of doctors [9], even if there are few 
medical solutions available.

Currently, infertility and reproductive problems 
have been transformed from an invisible phenomenon 
or a “private” problem into a social problem. [10] 
Personal reproductive difficulties became  “public 
issues” - social issues that are controversial in the arena 
of public action [2]. This controversy may be related 
to social concepts (social construct, respectively) of 
infertility, as a problem requiring medical treatment 
involving advanced technologies.

This relatively new social construct, has 
prompted rapid development and access to advanced 
technologies [10].

In the literature related to social problems [11], it 
has been theorized that social problems are produced 
or built more through social activities than on the 
basis of objective conditions. Social problems are 
constructs / social constructions. Solutions to reduce 
social problems can be achieved by adopting more 
tolerant definitions of the various components, and by 
giving up labels. By decreasing the number of those 
who are labelled or who label themselves, social issues 
will diminish, too. [11]

Social attitudes

Even if doctors are sure that infertility is a medical 
phenomenon, in most countries the use of medical 
procedures is backed by various social and religious 
attitudes. In Israel, many aspects of daily life are 
governed by religion. In the dominant religion - 
Judaism - attitudes to infertility from biblical writings 
are “to be fruitful and multiply”. Fertility is not only a 
religious issue, but a national one, too. Children have a 
sacred aura to people whose existence was threatened 
by the Holocaust and for the nation, which felt that 
its survival is in danger. Thus, religious and political 
leaders called for an increase in the birth rate. [12]

The despair of women to have children is 
undoubtedly exacerbated by social conditions and a 
particular lifestyle. Society perpetuates the patriarchal 
order and sometimes women are victims of such 
status. [13]

Social expectations also play a role in the desire to 
procreate, childbirth is an imperative of society and 
culture, and childless couples feel even more isolated 
because of their situation [14]. Infertility can cause 
major problems in people's lives because it interferes 
with the established and desirable life course [10][14].

Secondly, in Western society infertility was a taboo 
topic, one that is not discussed with others, even in 
the context of “neutral” research. Infertility is sexually 
oriented. When couples fail to have a child, the 
issue of sexual “failure” is mainly dealt with from the 
perspective of men, under the spectre of impotence 
and other disorders of virility. From this perspective, 
it is a painful subject to be addressed [10].

Thirdly, talking about infertility is related 
to parenting changes, the roles of women, the 
importance of children in family life. Basic cultural 
expectations of marriage and building a family imply 
the issue of having children.

In many societies, the suffering of infertile couples 
is exacerbated by the strong pronatalism rules.

Some couples minimize their problems caused by 
infertility. This may limit the access to the support 
provided.

Infertility should be included in existing policies 
and services. [10][14].

Research has linked how one perceives infertility 
to the answers in Kubler-Ross's model – related 
to the stages of pain. The findings have suggested 
that feelings of shame, guilt, isolation, failure, loss - 
accompany the perception of infertility. It has been 
noted that infertile people “often feel inferior sexually, 
they feel imperfect.” [6][10]

Partners may become more anxious, as a result 
increasing sexual dysfunction and social isolation. 
Marital conflicts increase in infertile couples, 
especially when they are under pressure to make certain 
medical decisions. Couples experience the feeling of 
stigma and low self-esteem related to infertility, as 
well as loss of identity, feelings of inadequacy and 
incompetence. Rates of clinical depression in infertile 
women are largely the same as in women who have 
heart problems or cancer.

In general, in infertile couples, the distress in 
women is higher than that of the partner. Emotional 
stress and marital difficulties are higher in couples 
where the partner is infertile. The psychological impact 
of infertility can be devastating both for the infertile 
person and for her/his partner. [3]
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Factors that induce psychological stress

According to a study conducted in Sweden [15], 
three separate factors appear to contribute to the 
psychological stress experienced by men and women 
as a result of infertility. The three factors in order of 
importance to women are:

1. Having children is the main purpose of life,

2. The role of the woman and of social pressure,

3. Effect on sexual life.

For men order of importance of factors 1 and 2 is 
reversed. Women experience infertility more intensely, 
their desire to have a child is stronger.

Stress, depression and anxiety are the most common 
consequences of infertility. Various studies have found 
that the incidence of depression in infertile couples 
performing treatments for infertility, is far higher than 
in the control group, the estimated prevalence of major 
depression being situated in the interval 15% - 54%. 
Anxiety has also significantly higher scores for infertile 
couples compared to the general population, 8% -28% 
in infertile couples. The causative role of psychological 
disorders in the development of infertility is an issue 
involving multiple debates. [5][15]

When taking into account aspects of psychological 
research on infertility, a negative psychological portrait 
is revealed. Failure to reproduce is often attributed to 
maladaptive psychological functioning in women [6] 
or to the unconscious rejection of sexual roles, the 
unaware fear of pregnancy [6]. Psychological research 
on infertility focused on small groups of infertile women 
from clinical or psychiatric environment, so that one 
of the limitations of the studies is the generalization 
of results [6]. Certain forms of infertility may be 
related to psychological factors, but in a relatively small 
percentage (about 10%) [6]. 

Prof ile of adoptive parents

Previous research [16] at a lower level (data 
from 6 counties: Brasov, Sibiu, Covasna, Harghita, 
Bihor and Arges have been analysed) showed that 
adoptive families have a standard of living (income, 
housing) above average and decide to adopt a child, 
amid infertility, a family relationship or caretaking 
relationship. Families / individuals who adopt hard 
to adopt/special needs children who are older than 
45 years, with a lower level of education (at most a 
vocational school), have been married for less than 
5 years or for over 20 years and do not have health/
infertility problems.

In the study, [16] 7 categories of adopters are 
identified according to a number of variables (marital 
status, presence of biological children, possibility of 
adopters to procreate, the existence of kinship between 
the adopter and the adopted child, the adopted child 
benefits from a measure of special protection in the 
adoptive family):

1. Adopters who suffer from primary infertility,

2. Adopters suffering from secondary infertility/
diseases leading to contraindication to procreate,

3. Celibate adopters, 

4. Adopters - are step parents of the adopted child,

5. Adoptive parents who are relatives up to the 
fourth degree of the adopted child,

6. Adopters who were previously foster parents 
of the child and do not fall within any of the 
categories mentioned above,

7. Adopters who do not meet any of the conditions 
mentioned above, having a motivation with social 
and humanitarian facets.

Objectives of research - include analysis of the res-
ponses to the following

Research questions

 – What are the characteristics of infertile couples 
among adoptive families?

 – What do infertile couples want?

 – What is the subjective perception? Do they 
perceive themselves as being stigmatized in 
terms of infertility?

Methods: Data are obtained from observations, 
interviews performed by social workers, psychologist. 
The data are obtained with the consent of DGASPC 
as well as that of adoptive families, requesting written 
informed consent.

Subjects: adoptive families
The study - Exploratory research (2007-2012)
Interviews were conducted with: couples, and 

also single mothers who wanted to adopt. This 
study intended to reveal how the interviewees talk 
about infertility causes, consequences and solutions, 
the effects in their lives, the received support. Data 
obtained as a result of investigations were systematized 
– based on indicators of the adoptive couples (age, 
educational level) – and were interrelated as follows:



Romanian Journal  Child and Adolescent Neurology and Psychiatry – June 2016 – vol. 22 – nr. 2       41

CLINICAL STUDIES  Infertility in adoptive families • Carmen Șoancă

The results obtained:
Table I. Descriptive statistics of adoptive families mean

Year Average age

2007 38.59

2008 38,54

2009 37,6

2010 38,2

2011 37,0

2012 36,8

The average age of the adoptive families is 38 
years, pointing out a slight decrease in age with the 
passing of years.

Education background - analysing the level 
of education, in 2007, it has been noted a higher 
percentage of adoptive families who were high-
school graduates (40.7%); for 2008, adoptive families 
with higher education (44.7%) predominate, in 2009 
the percentage of adoptive families with higher 
education was (68%) (Fig. 1). The trend is an increase 
in the number of adoptive families who have higher 
education, respectively a decrease in families with 
eight grades and graduates of vocational schools. 
This situation also reflects the economic and social 
situation in the studied years.

Infertility - analysing its correlations with the level 
of education of the studied couples:

Analysing medical condition of the adoptive 
families, it can be seen that, for 2007, the percentage 
is 24% of infertile couples, in 2008, the percentage 
is 40%, and in 2009 the percentage is 22%, in 2010 
-28%, 2011-32%, in 2012 -36%. There is a tendency 
of increase in the results. 

Qualitative methods

Subjects: 30 adoptive families
Semi-structured interviews

Socio-economic environment is different. Two 
thirds of families have university degrees, others have 
secondary education.

Men ages: the average of 42.3 years (minimum 38 
to maximum 47)

Women ages: the average of 38.6 years (minimum 
34 - maximum 42)

All subjects were in initial stage of the procedure 
for certification as adoptive families (psychological 
evaluation). They had no biological children; they 
wanted to adopt a child; marital status: married.

The interview guide was centred on several 
themes:

  reasons for wanting to have children,
  Health status,
  Fertility / infertility treatments,
  Secret and support,
  Social pressure (the question: “Why do you not 

have children, yet?”) 
  Economic consequences

Figure 1- Analysis of the level of education
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Results of the structured interview 
and discussion of the results:

1. Reasons for wanting to have a child:

Behind the reasons why they want to have a 

child, the socio-cultural and psychological effects 

of infertility on couples in our society have to be 

considered. Both women and men believe that having 

a baby is a normal and expected thing after marriage. 

The answers to this question include “it is the duty of 

every man to bring up a child”, “this is how a complete 

family should be: the mother, father and at least one child.” 

The answers emphasize the idea of the traditional 

family. In addition to these reasons, that are usually 

pointed out the first, the interviewees explained 

that children are important to bring joy into their 

family “to enjoy a little child”, as the desire to educate 

children, to assure their basic as well as emotional and 

educational needs: “to take care of them, to get involved 

in their education, to stand by them at all stages in which 

they develop,” “I love children very much.” Other ideas 

that occur in many adoptive families include the 

perpetuation of the family, of its name, the need “to 

train a man so as to leave something behind us”.

2. Health status:

As to health status, the interviewees said that 

currently they do not have any problems. Medical 

reasons that – affirmatively - have prevented them 

from having children were “I have no longer my right 

fallopian tube (...); chances halved due to age”. The 

remaining families had no medical or biological 

problems that prevent them from having children, 

following the investigations made - they said – 

“medical reasons were not found”. One of the families 

was evasive regarding problems that they had “there 

are some problems”.

3. Treatment or investigations, insemination:

Eight of the families were opened to fertilization 

treatments but have not reached the stage of ova 

collection, they have postponed it. The remaining 

families had medical investigations primarily, quite 

laborious ones, “I did hormone dosages and radiography 

and laparoscopy, and my husband had semen analysis.”  

They chose only various investigations and hormonal 

therapies. They did not have in vitro fertilization, 

and insemination for various reasons, “the risks are 

too high”, “if nature wants it happens ...”, “better go on 

holiday with that money”.

4. Secret and support:

Families who had obvious medical reasons told to 

the extended family about their fertility issues “they 

know we have taken steps for the pregnancy, and now 

know about our efforts, they are acquainted with these 

issues”, being supported in all the efforts they have 

made. In cases where there were no medical reasons, 

that is, infertility occurred due to psychological 

factors, responses were more symbolic, “the stork would 

not come”, “I did not put sugar in the window to make it 

come.”

5. Social pressure:

Not having children after a year of marriage raises 

certain questions. “Why have you not children yet?” 

Asking the family such questions, otherwise with 

no bad intentions, often causes pain and feelings of 

pressure. Some also felt “remorse” about the fact that 

they cannot have children. (Eventual abortions).

Responses by families highlight this: “After we 

were married,” “even when we were married for a year 

I think.” Usually, the majority asked the questions, 

“out of curiosity” starting with family members, then 

acquaintances, but gradually they stopped asking “out 

of respect”, “out of gracefulness”.

6. Economic consequences - treatment costs:

Families support treatments, investigations, 

fertilization from their own resources. They believe 

the costs are high, compare them with costs in other 

countries, where such costs is paid by the insurance 

system. However, they do not consider that the 

payments were an obstacle to having a baby “it was 

not an impediment.” Another family believes the same, 

that the treatment cost more, but they emphasize the 

psychological aspect “it was tiring”, “more stressful”.

Interviews highlight the reasons why the couples 

want to have children. Having children after marriage, 

is a tradition that reinforces the importance of family, 

the pronatalist policy. Children continue to be the 

ones that take the names further, in posterity; they 
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provide assurance that the parents will leave a trace 

behind.

Generally, adoptive families tell the extended 

family that they have fertility problems due to clear 

causes, to biological causes. Nevertheless, when it 

comes to infertility due to psychological factors, the 

explanations are more symbolic.

Family, friends, acquaintances usually ask why the 

couple does not have children yet, and do so even from 

the first year of marriage. They do so out of various 

reasons identified by families, mainly from curiosity. 

Some couples agree with fertilization, while others 

consider that they should not go so far seeing that 

adoption is another step that they want to take.

Conclusions and recommendations:

This study highlights how adoptive families talk 

about infertility, and also about infertility effects. 

Some of these descriptions capture the questionable 

issues. We note the changing of social meanings of 

the facts of “having children”, “infertility”, of the 

consequences and solutions to the way how people 

describe and are able to highlight these issues.

This study was conducted only with adoptive 

families from one county; it would be interesting 

to compare the results with those of other adoptive 

families from other cities in Romania.

Facilitating new ways of talking about a subject is 

a model of how people can be helped: everyone has a 

story, but some stories actively devaluing people and 

other stories are not recognized as valuable. Some 

stories help people, others do not. [17]

Social interventions can be developed addressing 

ways of speaking about infertility, interpreting  

infertility and the fact of having children. For 

example, discussions on this subject can be 

supported by the media (TV, radio, newspapers), 

or through health institutions, churches, discussion 

groups (communities, hospitals, health centres). 

They may also be the subject of extensive research 

in multidisciplinary teams (doctor, psychiatrist, 

psychologist, social worker, and sociologist).
Critical discussions can be held on:

• Responses to infertility, solutions found, the fact 
that adoption is usually the last step;

• Motives due to health or religion;

• Effectiveness and impact of multiple treatments;

• Success of treatments and the number of failures;

• Expectations of the society and doctors regarding 
those who seek help for infertility.

People can be invited to tell their story about 

problems that occurred at the relationship level, and 

how this story is reflected in relationships with others, 

with the community and how they can manage such 

problems.

Ideas regarding the negative impact of infertility 

should be incorporated into existing policies and 

services.
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