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SPIS TREÂCI
Szanowni Czytelnicy,
W najnowszym numerze Przeglàdu
Seksuologicznego publikujemy teksty
poswi´cone zaburzeniom seksualnym
w Klasyfikacji DSM-5, która jest znana
i ceniona wÊród seksuologów, psychiatrów
i psychologów a tak˝e cz´sto stosowana
w pracy klinicznej i w orzecznictwie
sàdowym. Teksty zosta∏y przet∏umaczone przez pracowników
Zak∏adu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP. W porównaniu z poprzednià klasyfikacjà DSM-IV-R w nowej wersji
klasyfikacji pojawi∏y si´ istotne zmiany poprzedzone pracà
zespo∏u ekspertów.
W dziale poswi´conemu dysfunkcjom seksualnym omówione
zosta∏y czynniki ryzyka wià˝àce si´ z osobà partnera, zwiàzkiem, religià i kulturà oraz medyczne. Jako kryterium diagnostyczne dysfunkcji przyj´to: ich wyst´powanie w 75–100% przypadków partnerskiej aktywnoÊci seksualnej, czas ich trwania
minimum 6 miesi´cy, odczuwanie z powodu zaburzenia cierpienia/dystresu. Na uwag´ zas∏uguje rozpoznanie ró˝nicowe, zró˝nicowanie zaburzeƒ ejakulacji i orgazmu u m´˝czyzn, satysfakcji i orgazmu u kobiet, kryteria diagnostyczne poszczególnych
zaburzeƒ, po∏àczenie u kobiet zaburzeƒ po˝àdania z podnieceniem oraz pochwicy z dyspareunià (ból genitalno-miedniczny),
przyj´cie kryterium czasu w rozpoznaniu zaburzeƒ wytrysku
u m´˝czyzn – oko∏o 1 minuty od poczàtku stosunku pochwowego.
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KLASYFIKACJA DSM-5
DLA SEKSUOLOGA
lek. Anita B∏a˝ejewska, mgr. Jaros∏aw Stusiƒski,
lek. Artur Nowakowski, prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz
Streszczenie
W opublikowanej w tym roku piàtej wersji znanej amerykaƒskiej klasyfikacji zaburzeƒ psychicznych DSM
(ang. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) zaproponowano przyporzàdkowanie problemów z pogranicza seksuologii i innych dziedzin medycyny do jednej z trzech kategorii:
1) dysfunkcji (zaburzeƒ) seksualnych, 2) dysforii p∏ci, 3) parafilii.
W artykule zostanà przedstawione kryteria diagnostyczne dotyczàce pierwszej z wymienionych kategorii,
czyli dysfunkcji seksualnych.
S∏owa kluczowe:
DSM 5, dysfunkcje seksualne

DSM 5 FOR SEXUOLOGIST
In the 5 th edition of american classification ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”
published this year, sexual problems were divided into three categories:
1) sexual dysfunction, 2) gender dysphoria, 3) paraphilias.
This article is dedicated to diagnostics criteria of sexual dysfunction.
Key words:
DSM 5, sexual dysfunction

PRACA RECENZOWANA

Wed∏ug zbiorczej definicji za dysfunkcje
seksualne nale˝y uznaç klinicznie istotne zaburzenie zdolnoÊci do odpowiedzi seksualnej, albo do odczuwania przyjemnoÊci seksualnej. Nale˝y pami´taç, ˝e jest to bardzo
heterogenna grupa zaburzeƒ, a ró˝ne formy
dysfunkcji mogà wspó∏istnieç u jednej osoby. Przed postawieniem rozpoznania nale˝y
zawsze zweryfikowaç, czy dana dysfunkcja
nie wynika z nieadekwatnej stymulacji seksualnej, albo z braku wiedzy dotyczàcej efektywnego sposobu pobudzania seksualnego.
Zaleca si´ równie˝ przeanalizowanie pi´ciu
grup czynników ryzyka, które mogà prowadziç do wystàpienia problemów seksualnych. Sà to:

1) partner (np. z problemami seksualnymi
lub z∏ym stanem zdrowia);
2) zwiàzek (przemoc, s∏aba komunikacja
w zwiàzku, dysproporcja potrzeb seksualnych);
3) indywidualne czynniki ryzyka (b∏´dne
postrzeganie seksualnoÊci);
4) kultura/religia (prohibicja aktywnoÊci
i przyjemnoÊci seksualnej);
5) czynniki medyczne (m.in proces starzenia, w którym dochodzi do obni˝enia aktywnoÊci seksualnej).
Czas pojawienia si´ pierwszych objawów
cz´sto wskazuje na etiologi´ zaburzenia
i pomaga w odpowiednim doborze terapii.
Tak jak dotychczas wi´kszoÊç dysfunkcji,
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w tej kategorii, mo˝na podzieliç ze wzgl´du
na czas pojawienia si´ pierwszych objawów
na dysfunkcje pierwotne (ang. life long),
czyli wyst´pujàce ju˝ podczas pierwszych
kontaktów seksualnych oraz nabyte (ang.
acquired), czyli pojawiajàce si´ po okresie
relatywnie prawid∏owego funkcjonowania
seksualnego. Kolejnym znanym od dawna podzia∏em jest ocena ze wzgl´du na powszechnoÊç
wyst´powania
objawów:
na dysfunkcje uogólnione (ang. generalized),
tj. takie trudnoÊci seksualne, które nie sà
ograniczone do odpowiedniego typu stymulacji, sytuacji, czy partnera, oraz na dysfunkcje
o charakterze sytuacyjnym (ang. situational),
czyli takie, które pojawiajà si´ tylko w okreÊlonych sytuacjach, podczas danego typu
stymulacji, czy z danym partnerem. Oceniana jest równie˝ ci´˝koÊç zaburzenia (∏agodne,
umiarkowane, ci´˝kie).
Do kategorii dysfunkcji seksualnych, które
zostanà szczegó∏owo omówione poni˝ej zaliczono obecnie:
– wytrysk opóêniony;
– zaburzenia wzwodu;
– zaburzenia orgazmu u kobiet;
– zaburzenia zainteresowaƒ seksualnych/podniecenia;
– ból genitalno-miedniczy/zaburzenia
penetracji;
– zaburzenia zmniejszonego po˝àdania
seksualnego u m´˝czyzn;
– wytrysk przedwczesny;
– zaburzenia seksualne indukowane lekami/substancjami;
– inne okreÊlone zaburzenia seksualne;
– nieokreÊlone zaburzenia seksualne.

WYTRYSK OPÓèNIONY
Kryteria diagnostyczne
A. Ka˝dy z wymienionych objawów musi
wyst´powaç w prawie wszystkich lub
we wszystkich przypadkach (odpowiednio 75–100%) partnerskiej aktywnoÊci seksualnej (w zidentyfikowanym
kontekÊcie sytuacyjnym, lub we wszystkich przypadkach zaburzeƒ uogólnionych) bez indywidualnej potrzeby
opóênienia wytrysku:
– znaczne opóênienie ejakulacji,
– znaczna nieregularnoÊç wyst´powania lub brak ejakulacji.

B. Czas trwania objawów z kryterium A to
w przybli˝eniu 6 miesi´cy.
C. Objawy z kryterium A wywo∏ujà znaczàce cierpienie/dystres danej osoby.
D. Nie mo˝na uzasadniç wystàpienia tego
zaburzenia seksualnego przez chorob´
psychicznà o pod∏o˝u nieseksualnym,
czy przez powa˝ny kryzys w zwiàzku
lub inny znaczàcy stresor, ani nie jest
ono wynikiem przyjmowania leków/
innych substancji, czy innych problemów medycznych.
Wytrysk opóêniony to jeden z najrzadziej
zg∏aszanych m´skich problemów seksualnych, który dotyczy zwykle partnerskiej aktywnoÊci seksualnej i oznacza znaczàce
opóênienie lub niezdolnoÊç do osiàgni´cia
ejakulacji pomimo adekwatnej stymulacji
seksualnej, czy pragnienia jej wystàpienia.
Diagnoza stawiana jest na podstawie zg∏aszanego przez m´˝czyzn´ zaburzenia (self-report). Nadal jednak definicja „opóênienia”
nie jest precyzyjna, ze wzgl´du na brak konsensusu dotyczàcego d∏ugoÊci latencji ejakulacji, który nale˝y uznaç za czas d∏u˝szy
ni˝ uzasadniony, potrzebny do osiàgni´cia
orgazmu, zarówno dla m´˝czyzny jak i jego
partnerki. Brak precyzyjnej definicji utrudnia
równie˝ ustalenie rozpowszechnienia. Nale˝y pami´taç, ˝e tylko 75% m´˝czyzn zg∏asza
wyst´powanie ejakulacji podczas wszystkich kontaktów seksualnych, a 1% m´˝czyzn zg∏asza problemy, z osiàgni´ciem ejakulacji, trwajàce ponad 6 miesi´cy. Ocenia
si´, ˝e do 50 roku ˝ycia mamy sta∏à liczb´
m´˝czyzn dotkni´tych tà dysfunkcjà, potem
ich liczba roÊnie, co mo˝e mieç zwiàzek
z utratà szybko przewodzàcych obwodowych czuciowych w∏ókien nerwowych oraz
z obni˝eniem st´˝enia hormonów steroidowych. Po 80 roku ˝ycia m´˝czyêni dwukrotnie cz´Êciej zg∏aszajà trudnoÊci z ejakulacjà,
w porównaniu z m´˝czyznami przed 59 r.˝.
Dysfunkcja ta cz´Êciej wyst´puje u Azjatów,
natomiast rzadziej wyst´puje w Europie, Australii, czy w USA.
Nie wolno zapominaç o konsekwencjach
wytrysku opóênionego zarówno dla m´˝czyzny, jak i jego partnerki. Mogà oni zg∏aszaç
wyst´powanie wyczerpania, czy dyskomfortu w okolicy genitalnej przed osiàgni´ciem
orgazmu, co mo˝e przyczyniç si´ do rezygnacji z dalszego wspó∏˝ycia. Niektórzy
m´˝czyêni unikajà w ogóle aktywnoÊci sek-
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sualnej ze wzgl´du na powtarzajàcy si´
wzorzec trudnoÊci z ejakulacjà. Natomiast
cz´Êç partnerek, ze wzgl´du na trudnoÊci
partnera z ejakulacjà, zg∏asza poczucie mniejszej atrakcyjnoÊci seksualnej. Cz´sto równie˝
pary borykajà si´ z problemem niep∏odnoÊci.
W rozpoznaniu ró˝nicowym nale˝y
uwzgl´dniç wp∏yw chorób przewlek∏ych,
w tym: neurodegeneracyjnych (takich jak
stwardnienie rozsiane, neuropatia cukrzycowa, neuropatia alkoholowa), urazu podczas operacji brzusznych, prowadzàcego
do uszkodzenie wspó∏czulnych zwojów l´dêwiowych, t∏a psychogennego (dotyczy
ono zwykle wytrysku opóênionego sytuacyjnego, czyli przy danym partnerze, danej –
niepo˝àdanej p∏ci partnera, parafilnym schemacie podniecenia, zrytualizowaniu aktywnoÊci seksualnej). Nale˝y równie˝ uwzgl´dniç mo˝liwoÊç wyst´powania wy-trysku
wstecznego np. po przezcewkowej prostatektomii. Wytrysk opóêniony mo˝e wyst´powaç jako dzia∏anie niepo˝àdane niektórych
leków (przeciwdepresyjnych, antypsychotycznych, czy opioidów) lub jako objaw ci´˝kiego zespo∏u depresyjnego.
W rozumieniu potocznym ejakulacja i orgazm u m´˝czyzny sà synonimami. Jednak
w rzeczywistoÊci ejakulacja to reakcja genitalna, a odczucie orgazmu ma charakter
g∏ównie subiektywny. Zwykle wyst´pujà
wspólnie, ale nie zawsze. Potwierdza to zjawisko ejakulacji anhedonicznej, tzn. wtedy
kiedy u m´˝czyzny z obni˝onym uczuciem
przyjemnoÊci seksualnej wyst´puje prawid∏owy wzór ejakulacji (w takim przypadku
zgodnie z DSM-5 nale˝y rozpoznaç inne
specyficzne dysfunkcje seksualne).
Kontrola nad ejakulacjà odbywa si´
za poÊrednictwem splotu podbrzusznego
(kontrola wspó∏czulna) oraz nerwów sromowych (kontrola przywspó∏czulna).

ZABURZENIA EREKCJI (WZWODU)
Kryteria diagnostyczne
A. Przynajmniej jeden z trzech wymienionych poni˝ej objawów wyst´puje
podczas prawie wszystkich lub we
wszystkich sytuacjach zwiàzanych
z aktywnoÊcià seksualnà (odpowiednio 75–100%) w zidentyfikowanym
kontekÊcie sytuacyjnym lub w przypad-

kach uogólnionych w ka˝dej sytuacji.
– Znaczna trudnoÊç w osiàgni´ciu erekcji podczas aktywnoÊci seksualnej;
– Znaczna trudnoÊç w utrzymaniu erekcji do momentu zakoƒczenia aktywnoÊci seksualnej;
– Znaczny spadek sztywnoÊci erekcyjnej.
B. Czas trwania objawów z kryterium A to
w przybli˝eniu 6 miesi´cy.
C. Objawy z kryterium A wywo∏ujà znaczàce cierpienie/dystres danej osoby.
D. Nie mo˝na uzasadniç wystàpienia tego
zaburzenia seksualnego przez chorob´
psychicznà o pod∏o˝u nieseksualnym,
czy przez powa˝ny kryzys w zwiàzku
lub inny znaczàcy stresor, ani nie jest
ono wynikiem przyjmowania leków/
innych substancji, czy innych problemów medycznych.
Podobnie jak w poprzednich klasyfikacjach nale˝y okreÊliç postaç zaburzenia (zaburzenia wzwodu pierwotne/nabyte, uogólnione/sytuacyjne) oraz obecny stopieƒ ci´˝koÊci (∏agodny/umiarkowany/ci´˝ki). Najwi´kszy wzrost cz´stoÊci wyst´powania zaburzeƒ erekcji notowany jest po 50 roku ˝ycia. 13–21% m´˝czyzn mi´dzy 40 a 80 rokiem ˝ycia zg∏asza okresowe problemy
z erekcjà, natomiast cz´ste problemy dotyczà 2% m´˝czyzn przed 40–50 rokiem ˝ycia,
ale a˝ 40–50% m´˝czyzn po 60–70 roku ˝ycia. Co piàty m´˝czyzna obawia si´ problemów z erekcjà przed odbyciem pierwszego
stosunku seksualnego, a problemów takich
doÊwiadcza oko∏o 8% m´˝czyzn, cz´Êciej,
gdy do zbli˝enia dochodzi pod wp∏ywem alkoholu lub leków, pod presj´ rówieÊników,
z nieznanà wczeÊniej partnerkà oraz w przypadku braku ch´ci do aktywnoÊci seksualnej. Zwykle nast´puje samoistna remisja
problemów bez profesjonalnej pomocy,
a u cz´Êci tych m´˝czyzn wyst´powaç
mogà epizodycznie problemy.
M´˝czyêni z zaburzeniami erekcji cz´Êciej majà niskà samoocen´, ma∏à pewnoÊç
siebie, mniejsze poczucie m´skoÊci, zaburzenia afektu (depresyjny), l´k przed kontaktami seksualnymi, albo wr´cz unikajà zbli˝eƒ, co cz´sto powiàzane jest równie˝ ze
zmniejszonym po˝àdaniem oraz zmniejszonà satysfakcjà seksualnà. Do grupy ryzyka
wystàpienia zaburzeƒ erekcji nale˝à m´˝czyêni z neurotycznym typem osobowoÊci
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(cz´Êciej w grupie studentów), osobowoÊcià
uleg∏à (cz´Êciej po 40 roku ˝ycia), z aleksytymià (deficytem w kognitywnym radzeniu
sobie z emocjami), depresjà, czy zespo∏em
stresu pourazowego. Zawsze nale˝y rozwa˝yç istnienie modyfikatorów takich jak wiek,
palenie tytoniu, brak wysi∏ku fizycznego,
zmniejszony poziom po˝àdania oraz
uwzgl´dniç ró˝nice kulturowe. Podczas diagnostyki w rozpoznaniu ró˝nicowym
uwzgl´dnia si´: choroby psychiczne o pod∏o˝u nieseksualnym (np. epizod depresyjny), mo˝liwoÊç wyst´powania prawid∏owej
funkcji erekcyjnej przy zbyt du˝ych oczekiwaniach, LUTS, wp∏yw leków lub innych
substancji oraz chorób przewlek∏ych – chorób sercowo-naczyniowych, dyslipidemi, hipogonadyzmu, stwardnienia rozsianego,
cukrzycy – wtedy charakter dysfunkcji jest
uogólniony i nast´puje stopniowe nasilanie
si´ objawów (wyjàtek stanowià zaburzenia
erekcji po urazie rdzenia kr´gowego).
Na podstawie obserwacji klinicznych
pierwotne zaburzenia erekcji cz´Êciej majà
pod∏o˝e psychogenne oraz cz´sto charakter
sytuacyjny, samoograniczajàcy si´, dobrze
odpowiadajà na terapi´ psychologicznà.
Objawy pojawiajà si´ nagle, g∏ównie po stresujàcym wydarzeniu zwykle u m´˝czyzn
w wieku poni˝ej 40 lat.
W przypadku nabytego zaburzenia dysfunkcja cz´sto ma charakter trwa∏y i jest wynikiem interakcji czynników psychiatrycznych
oraz biologicznych, a cierpienie (dystres) jest
mniejsze w grupie starszych m´˝czyzn.
W ramach diagnostyki wykorzystuje si´
nast´pujàce procedury:
– Ocena wyst´powania nocnych erekcji
(faza snu REM) – t∏o psychogenne;
– Badanie ultrasonograficzne z funkcjà
Dopplera – t∏o naczyniowe;
– Iniekcje leków wazoaktywnych;
– Kawernosografia dynamiczna;
– Badanie potencja∏ów z nerwu sromowego (somatosensoryczne) – ocena
neuropatii obwodowej;
– St´˝enie wolnego testosteronu – g∏ównie w przypadku wspó∏istniejàcych
zaburzeƒ po˝àdania;
– Ocena funkcji tarczycy;
– Glikemia na czczo – ryzyko cukrzycy;
– Lipidogram – ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego, predykcja choroby
wieƒcowej.

W diagnostyce pacjenta z zaburzeniami
erekcji nie wolno pominàç cz´sto wspó∏istniejàcych zaburzeƒ ejakulacji, czy HSDD (hipoaktywnego zaburzenia po˝àdania seksualnego). Nale˝y przedyskutowaç i ewentualnie skonsultowaç pacjenta w kierunku zaburzeƒ prokreacji. Zaburzenia erekcji powodujà cz´sto cierpienie zarówno u m´˝czyzny,
jak i u jego partnerki/partnera, prowadzà
do l´ku i unikania kontaktów seksualnych,
zaburzajàc intymnà relacj´ partnerskà.

ZABURZENIA ORGAZMU KOBIET
(FOD ang. female orgasmic disorder)
Kryteria diagnostyczne
A. Przynajmniej jeden z wymienionych
poni˝ej objawów wyst´pujàcy podczas
prawie wszystkich lub we wszystkich
sytuacjach zwiàzanych z aktywnoÊcià
seksualnà (odpowiednio 75–100%)
w zidentyfikowanym kontekÊcie sytuacyjnym lub w przypadkach uogólnionych w ka˝dej sytuacji.
– Znaczne opóênienie, znaczna nieregularnoÊç lub brak orgazmu;
– Znacznie zmniejszona intensywnoÊç odczucia orgazmu.
B. Czas trwania objawów z kryterium A to
w przybli˝eniu 6 miesi´cy;
C. Objawy z kryterium A wywo∏ujà znaczàce cierpienie/dystres danej osoby.
D. Nie mo˝na uzasadniç wystàpienia tego
zaburzenia seksualnego przez chorob´
psychicznà o pod∏o˝u nieseksualnym,
czy przez powa˝ny kryzys w zwiàzku
lub inny znaczàcy stresor, ani nie jest
ono wynikiem przyjmowania leków/
innych substancji, czy innych problemów medycznych.
Orgazm w praktyce klinicznej jest subiektywnym doznaniem podlegajàcym zg∏oszeniu, którego nie nale˝y uto˝samiaç z satysfakcjà seksualnà. Wiele kobiet zg∏asza wysoki poziom satysfakcji seksualnej pomimo
braku lub w przypadku rzadko wyst´pujàcego orgazmu. Zawsze nale˝y sprecyzowaç,
czy kobieta kiedykolwiek odczuwa∏a orgazm, pami´tajàc o ró˝norodnoÊci bodêców
i intensywnoÊci stymulacji prowadzàcych
do jego odczuwania.
Szacuje si´, ˝e co dziesiàta aktywna seksualnie kobieta nigdy nie mia∏a orgazmu.
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Pierwszy orgazm mo˝e wystàpiç przed pokwitaniem, albo znacznie póêniej w doros∏ym ˝yciu. Kobiety mogà nauczyç si´ ró˝nych form stymulacji seksualnej, poznajàc
swoje cia∏o i mogà zaczàç odczuwaç orgazm. Wiele kobiet wymaga stymulacji ∏echtaczki do jego osiàgni´cia, a tylko niewielki
odsetek kobiet zawsze go odczuwa podczas wspó∏˝ycia dopochwowego. Nie potwierdzono zwiàzku FOD z typami osobowoÊci. Niektóre kobiety z FOD majà trudnoÊci
w poruszaniu tematów dotyczàcych seksualnoÊci. Problemy z orgazmem u kobiet pojawiajà si´ cz´sto w zwiàzku z zaburzeniami
w zakresie zainteresowaƒ seksualnych, czy
po˝àdania. Przed postawieniem rozpoznania nale˝y wykluczyç:
1. Inne choroby psychiczne.
2. Dzia∏anie leków lub innych substancji.
3. Problemy partnerskie: m.in. przemoc.
4. Nieadekwatnà stymulacj´ seksualnà.
Problem zaburzeƒ orgazmu dotyczy
10–42% kobiet, z których tylko cz´Êç odczuwa z tego powodu cierpienie. Rozpowszechnienie zaburzeƒ orgazmu wykazuje ró˝nice
kulturowe oraz pokoleniowe: dotyczy 17,7%
kobiet z Pó∏nocnej Europy oraz 42,2% z Po∏udniowej Azji. Kobiety cz´Êciej odczuwajà orgazm podczas masturbacji ni˝ podczas aktywnoÊci seksualnej z partnerem. Do czynników ryzyka FOD zalicza si´ l´k i obawy zwiàzane z cià˝à, problemy partnerskie, zdrowie fizyczne i psychiczne, czynniki socjokulturowe
– w tym normy religijne – rygoryzm religijny,
stwardnienie rozsiane, uszkodzenie nerwów
miedniczych (na przyk∏ad po radykalnej histerektomii), uszkodzenie rdzenia kr´gowego,
przyjmowanie leków z grupy SSRI (powodujàcych opóênienie lub zahamowanie orgazmu),
atrofi´ Êluzówek pochwy.
Mierzalne zmiany fizjologiczne podczas
kobiecego orgazmu takie jak zmiany hormonalne, zmiany napi´cia mi´Êniowego dna
miednicy, czy aktywnoÊci oÊrodkowego
uk∏adu nerwowego obecnie nie sà wykorzystywane w praktyce klinicznej. Podczas diagnostyki nale˝y wykluczyç choroby psychiczne o pod∏o˝u nieseksualnym, czynniki
interpersonalne, wp∏yw leków lub innych
substancji, chorób naczyniowych. U osób
po urazie rdzenia kr´gowego cz´sto dochodzi do FOD.

ZABURZENIA ZAINTERESOWA¡
SEKSUALNYCH/PODNIECENIA
Kryteria diagnostyczne
A. Brak lub znaczàco zmniejszone zainteresowania/stopieƒ podniecenia seksualnego, które manifestujà si´ co najmniej trzema z poni˝szych objawów:
– Brak lub zmniejszone zainteresowania aktywnoÊcià seksualnà;
– Brak/zredukowane myÊli czy fantazji
seksualnych/erotycznych;
– Brak lub zmniejszone inicjowanie aktywnoÊci seksualnej, oraz typowy
brak reakcji na próby zainicjowane
przez partnera;
– Brak lub zmniejszony stopieƒ podniecenia/przyjemnoÊci podczas aktywnoÊci seksualnej prawie wszystkich lub we wszystkich (odpowiednio 75–100%) zbli˝eniach (w zidentyfikowanym kontekÊcie – sytuacyjny, lub we wszystkich – uogólniony);
– Brak lub zmniejszone zainteresowania seksualne/podniecenie w odpowiedzi na jakiekolwiek zewn´trzne
lub wewn´trzne bodêce seksualne/
erotyczne;
– Brak lub zmniejszone czucie okolicy
genitalnej/pozagenitalnej, podczas
aktywnoÊci seksualnej w prawie wszystkich lub we wszystkich
(odpowiednio 75–100%) zbli˝eiach
(w zidentyfikowanym kontekÊcie
– sytuacyjnym, lub we wszystkich
– uogólnionym).
B. Czas trwania objawów z kryterium A to
w przybli˝eniu 6 miesi´cy.
C. Objawy z kryterium A wywo∏ujà znaczàce cierpienie/dystres danej osoby.
D. Nie mo˝na uzasadniç wystàpienia tego
zaburzenia seksualnego przez chorob´
psychicznà o pod∏o˝u nieseksualnym,
czy przez powa˝ny kryzys w zwiàzku
lub inny znaczàcy stresor, ani nie jest
ono wynikiem przyjmowania leków/
innych substancji, czy innych problemów medycznych.
Przed postawieniem rozpoznania nale˝y
wykluczyç wyst´powanie krótkotrwa∏ych
zmian zainteresowaƒ seksualnych, czy podniecenia jako reakcji adaptacyjnej zwiàzanej
z wydarzeniami z ˝ycia kobiety oraz
uwzgl´dniç mo˝liwoÊç aseksualnoÊci, która
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wyklucza inne rozpoznania. TrudnoÊci
w zwiàzku, czy zaburzenia nastroju majà
ogromny wp∏yw na aktywnoÊç seksualnà
kobiet. Nale˝y równie˝ uwzgl´dniç w diagnostyce ró˝nicowej nierealne oczekiwania
i zaburzone poczucie normy „odpowiedniego poziomu zainteresowaƒ”. Cz´sto u pod∏o˝a problemów le˝à: s∏abo wykszta∏cone
techniki seksualne, brak wiedzy dotyczàcej
seksualnoÊci oraz normatywne podejÊcie
do ról przynale˝nych danej p∏ci. Starsze kobiety rzadziej zg∏aszajà cierpienie z powodu
zmniejszonych potrzeb seksualnych. Trzeba
równie˝ uwzgl´dniç kontekst interpersonalny, poniewa˝ mniejsze po˝àdanie u kobiety
w porównaniu z jej partnerem cz´sto nie jest
zaburzeniem, a normà. Kobiety w d∏ugich
zwiàzkach cz´Êciej zg∏aszajà odbywanie
stosunków seksualnych bez odczuwania
potrzeby seksualnej, bez odczuwania po˝àdania seksualnego, chocia˝ zg∏aszajà odpowiedni poziom satysfakcji seksualnej.
U m´˝czyzn podobny charakter zaburzeƒ klasyfikowany jest zgodnie z DSM-5 jako HSDD.
Zaburzenia zainteresowaƒ seksualnych/podniecenia majà wp∏yw na zmniejszenie ogólnej satysfakcji z relacji partnerskiej. Istnieje równie˝ odwrotna korelacja,
czyli wp∏yw wyst´pujàcych wczeÊniej problemów partnerskich lub nieprawid∏owego
funkcjonowania seksualnego partnera
na pojawienie si´ objawów tej dysfunkcje
seksualnej. Cz´sto u tych kobiet wspó∏istniejà problemy z orgazmem, ból podczas
aktywnoÊci seksualnej, zg∏aszajà one równie˝ rzadkie kontakty seksualne. W trakcie
badania pacjentki nale˝y wykluczyç suchoÊç pochwy zwiàzanà cz´sto z procesem
starzenia si´, oceniç status menopauzalny,
zebraç wywiad w kierunku chorób przewlek∏ych (cukrzyca, zaburzenia funkcji tarczycy,
itp.), w tym równie˝ psychicznych oraz wykluczyç negatywne postawy dotyczàce seksualnoÊci. Nale˝y zebraç tak˝e wywiad rodzinny, oceniajàcy wczesny rozwój, relacje
z opiekunami i wyst´powanie stresorów wieku dzieci´cego. Obecnie sugeruje si´ wyst´powanie genetycznej predyspozycji kobiet do wra˝liwoÊci na problemy seksualne
oraz ró˝nic kulturowych w poziomie po˝àdania seksualnego, czy mniejszego zainteresowania seksem w danej kulturze.
Kobiety z rozpoznaniem zaburzeƒ zainteresowaƒ seksualnych/podniecenia majà cz´-

sto równie˝ inne wspó∏wyst´pujàce problemy: depresj´, choroby tarczycy, du˝y poziom
l´ku, nietrzymanie moczu, zapalenie stawów,
zespó∏ jelita dra˝liwego, choroby zapalne jelit, jak równie˝ cz´sto wyst´puje w tej grupie
pozytywny wywiad dotyczàcy wykorzystywania seksualnego, czy alkoholizmu.
Brak jest obecnie danych epidemiologicznych oceniajàcych rozpowszechnienie
tych zaburzeƒ w populacji. Fotopletyzmografia, która mia∏a byç obiektywnym badaniem, nie wykaza∏a ró˝nic pomi´dzy kobietami odczuwajàcymi brak podniecenia genitalnego a grupà kontrolnà.

BÓL GENITALNO-MIEDNICZY
– ZABURZENIA PENETRACJI
Kryteria diagnostyczne
A. Przetrwa∏e lub nawracajàce trudnoÊci
z jednym (lub kilkoma) poni˝szymi
objawami:
– Penetracjà pochwy podczas stosunku;
– Silny ból pochwy i sromu lub w obr´bie miednicy podczas stosunku
pochwowego lub prób penetracji;
– Nasilona obawa lub l´k dotyczàcy
wystàpienia bólu pochwy i sromu
lub w obr´bie miednicy podczas
antycypacji lub w trakcie stosunku
lub jako rezultat penetracji pochwy;
– Znaczne napi´cie mi´Êni dna miednicy podczas prób penetracji pochwy.
B. Czas trwania objawów z kryterium A to
w przybli˝eniu 6 miesi´cy.
C. Objawy z kryterium A wywo∏ujà znaczàce cierpienie/dystres danej osoby.
D. Nie mo˝na uzasadniç wystàpienia tego
zaburzenia seksualnego przez chorob´
psychicznà o pod∏o˝u nieseksualnym,
czy przez powa˝ny kryzys w zwiàzku
lub inny znaczàcy stresor, ani nie jest
ono wynikiem przyjmowania leków/
innych substancji, czy innych problemów medycznych.
Zaburzenia penetracji obejmujà zarówno
zupe∏ny brak mo˝liwoÊci penetracji pochwy
w jakiejkolwiek sytuacji: podczas wspó∏˝ycia, badania ginekologicznego oraz podczas np. aplikacji tamponu, jak równie˝ zaburzenia, które wyst´pujà tylko w konkretnej
sytuacji. Zawsze nale˝y okreÊliç lokalizacj´
dolegliwoÊci bólowych w okolicy genitalno-
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-miedniczej (ból powierzchowny lub g∏´boki), ich nasilenie, rodzaj (prowokowany lub
samoistny) oraz charakter – pieczenie, ci´cie, k∏ucie. Nale˝y sprecyzowaç czas pojawienia si´ objawów – obecny w trakcie lub
po stosunku, obecny podczas mikcji. Zwykle ból odczuwany podczas aktywnoÊci seksualnej jest obecny równie˝ podczas badania ginekologicznego, powoduje trudnoÊci
z odbywaniem stosunków, zwi´ksza napi´cie mi´Êni dna miednicy oraz wywo∏uje
skurcz odruchowy (objaw oceniany wy∏àcznie przez lekarza specjalist´ ginekologii lub
fizjoterapeut´ w zakresie mi´sni dna miednicy), jest przyczynà wyst´powania l´ku
przed penetracjà pochwy. Kobiety, które regularnie doÊwiadcza∏y dolegliwoÊci bólowych podczas aktywnoÊci seksualnej b´dà
unika∏y seksu oraz sytuacji intymnych.
Zaburzenia penetracji i ból genitalno-miedniczy cz´sto wspó∏istniejà ze zmniejszonym
po˝àdaniem/zainteresowaniami
seksualnymi (czasem wyst´puje prawid∏owy
stopieƒ po˝àdania i zainteresowaƒ w sytuacjach, które nie sà bolesne lub nie sà zwiàzane z penetracjà). Kobiety unikajà badania
ginekologicznego pomimo wskazaƒ medycznych, cz´Êciej zg∏aszajà problemy partnerskie oraz zmniejszone poczuciem kobiecoÊci. Pacjentki zg∏aszajà si´ w celu rozpocz´cia leczenia cz´sto dopiero wtedy, kiedy
planujà macierzyƒstwo. Przed inicjacjà seksualnà pierwszym objawem mogà byç trudnoÊci z aplikacjà tamponów.
15% kobiet z Pó∏nocnej Ameryki zg∏asza
nawracajàcy ból podczas wspó∏˝ycia. Wyst´pujà dwa szczyty zg∏aszania problemów
z dolegliwoÊciami bólowymi: wczesny okres
dojrza∏oÊci p∏ciowej oraz okres peri i postmenopauzalny. Coraz cz´Êciej równie˝
okres poporodowy uznawany jest za okres
zwi´kszonego ryzyka wyst´powania objawów bólowych. Czynniki Êrodowiskowe takie jak wykorzystywanie seksualne, czy
przemoc fizyczna w wywiadzie by∏y predyktorami zdefiniowanego w DSM-4 bólu seksualnego, ale w dost´pnej obecnie literaturze fachowej uwa˝a si´ to za kontrowersyjne
powiàzanie. Ból powierzchowny wyst´puje
cz´sto po infekcjach dróg rodnych, ale
w chwili, gdy nie wyst´pujà ju˝ ˝adne objawy kliniczne infekcji, a wyniki dost´pnych
badaƒ diagnostycznych sà negatywne.
W populacyjnych badaniach tureckich, po-

wiàzano ortodoksyjny rygoryzm religijny
oraz s∏abà edukacj´ seksualnà z cz´stszym
wyst´powaniem pochwicy.
Dotychczas zaburzenie to uznawano
za problem dotyczàcy przede wszystkim kobiet. Jednak zgodnie z wynikami nowych badaƒ przewlek∏y ból miednicy – zwiàzany zwykle z problemami urologicznymi, wyst´puje
równie˝ u m´˝czyzn i mo˝e byç u nich przyczynà trudnoÊci w odbywaniu stosunków.
W diagnostyce zatwierdzono testy psychometryczne i oceniajàce poziom l´ku, natomiast nie istniejà obecnie zatwierdzone
badania diagnostyczne oceniajàce komponent´ fizjologicznà.
W diagnostyce ró˝nicowej nale˝y
uwzgl´dniç dermatozy w tym liszaj p∏aski, endometrioz´, PID, atrofi´ pochwy (mimo, ˝e nadal zwiàzek pomi´dzy atrofià, suchoÊcià pochwy, estrogenami a bólem nie jest jasny). Zawsze nale˝y oceniç adekwatnoÊç bodêca seksualnego, równie˝ w aspekcie doÊwiadczeƒ
seksualnych, wystarczajàcej gry wst´pnej, jak
i odpowiedniego poziomu po˝àdania seksualnego. Nale˝y wykluczyç zaburzenia seksualne u partnera takie jak zaburzenia wzwodu,
czy wytrysk przedwczesny.
W grupie kobiet z tym typem dysfunkcji
seksualnej cz´Êciej wyst´pujà takie schorzenia jak: Êródmià˝szowe zapalenie p´cherza
moczowego, zaparcia, infekcje pochwy, endometrioza, czy zespól jelita dra˝liwego.

HIPOAKTYWNE ZABURZENIA
PO˚ÑDANIA SEKSUALNEGO U M¢˚CZYZN
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Kryteria diagnostyczne
A. Przetrwa∏y bàdê nawracajàcy niedobór (lub brak) myÊli seksualnych/erotycznych lub fantazji i potrzeby aktywnoÊci seksualnej. Klinicysta ocenia
niedobór bioràc pod uwag´ czynniki
wp∏ywajàce na funkcjonowanie seksualne, takie jak wiek oraz ogólny i socjokulturowy kontekst.
B. Czas trwania objawów z kryterium A to
w przybli˝eniu 6 miesi´cy.
C. Objawy z kryterium A wywo∏ujà znaczàce cierpienie/dystres danej osoby.
D. Nie mo˝na uzasadniç wystàpienia tego
zaburzenia seksualnego przez chorob´
psychicznà o pod∏o˝u nieseksualnym,
czy przez powa˝ny kryzys w zwiàzku
9

lub inny znaczàcy stresor, ani nie jest
ono wynikiem przyjmowania leków/
innych substancji, czy innych problemów medycznych.
Problemy z po˝àdaniem dotyczà 6% m´˝czyzn w grupie wiekowej 18–24 lata oraz 41%
starszych m´˝czyzn (pomi´dzy 66 a 74 r.˝.).
Przetrwa∏y brak zainteresowania seksem
trwajàcy co najmniej 6 miesi´cy zg∏asza natomiast 1,8% m´˝czyzn mi´dzy 16 a 44 rokiem
˝ycia. Znaczenie majà równie˝ ró˝nice kulturowe – problem pojawia si´ u 12,5% m´˝czyzn mi´dzy 40 a 80 rokiem ˝ycia mieszkajàcych w Pó∏nocnej Ameryce, ale a˝ u 28%
mieszkaƒców Po∏udniowej Azji.
Ocenia si´, ˝e u wi´kszoÊci m´˝czyzn
wyst´puje znaczàco wy˝szy stopieƒ intensywnoÊci i cz´stoÊci odczuwania po˝àdania
seksualnego w porównaniu z kobietami, jednak podczas diagnostyki nale˝y zawsze
uwzgl´dniç kontekst interpersonalny, gdy˝
do postawienia rozpoznania nie wystarczy
stwierdzenie mniejszych potrzeb seksualnych m´˝czyzny w porównaniu z jego partnerkà oraz nale˝y wziàç pod uwag´ wyst´powanie ró˝norodnoÊci ekspresji po˝àdania
seksualnego wÊród m´˝czyzn. Nale˝y równie˝ wykluczyç udzia∏ innych czynników takich jak:
1) Problemy z erekcjà/ejakulacjà.
2) Inicjowanie aktywnoÊci seksualnej pomimo niskiego poziomu po˝àdania.
3) Preferowanie przez cz´Êç m´˝czyzn
inicjacji aktywnoÊci seksualnej przez
partnerk´.
4) Rozwa˝enie wp∏ywu 5 grup czynników
opisanych w poprzednich zaburzeniach seksualnych.
Kryterium czasu opisane w punkcie B ma
zasadnicze znaczenie w wyeliminowaniu
m´˝czyzn, u których objawy zaburzenia
seksualnego sà wynikiem reakcji adaptacyjnej do niekorzystnych warunków ˝yciowych
(np. zwiàzanych z obawà o przebieg cià˝y
u partnerki, rozwa˝aniem zakoƒczenia
zwiàzku, zmniejszonym uczuciem emocjonalnej bliskoÊci, czy z uczuciem zmniejszenia stopnia po˝àdania seksualnego u partnerki). Po˝àdanie jest zmiennà zale˝nà
od czasu. Po∏owa m´˝czyzn z niskim stopniem po˝àdania ma równie˝ problemy
z erekcjà oraz w nieznacznie mniejszym
stopniu z ejakulacjà. Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e aseksualnoÊç wyklucza diagnoz´.

Nawet po∏owa m´˝czyzn z obcià˝onym
wywiadem w kierunku chorób psychiatrycznych mo˝e mieç Êredni bàdê ci´˝ki stopieƒ
zaburzeƒ po˝àdania w porównaniu z grupà
m´˝czyzn bez takiego wywiadu, u których
problem dotyczy 15% z nich. Kolejnymi
czynnikami wp∏ywajàcymi na cz´stsze wyst´powanie obni˝onego po˝àdania sà spo˝ywanie alkoholu, problemy interpersonalne, brak adekwatnej edukacji seksualnej,
uraz we wczesnym okresie rozwoju psychoseksualnego, a w przypadku homoseksualistów: homofobia ukierunkowana na siebie.
Znane i potwierdzone znaczenie majà tak˝e
zaburzenia endokrynologiczne (w tym hiperprolaktynemia), wiek (zwiàzany ze zmniejszeniem st´˝enia testosteronu, którego wartoÊç dopiero poni˝ej st´˝enia krytycznego
b´dzie mia∏a wp∏yw na po˝àdanie), czy hipogonadyzm.
Wykorzystywanie w diagnostyce erotycznych bodêców wizualnych b´dzie mia∏o wi´kszà wartoÊç klinicznà w grupie m∏odszych
m´˝czyzn, u których lepiej mo˝na oceniç
przy ich pomocy komponent´ po˝àdania.

WYTRYSK PRZEDWCZESNY (WCZESNY)
Kryteria diagnostyczne
A. Przetrwa∏e bàdê nawracajàce:
– Poczucie braku kontroli nad ejakulacjà.
– Obawa przed brakiem mo˝liwoÊci
opóênienia momentu ejakulacji podczas kolejnych stosunków.
B. Czas trwania objawów z kryterium A to
w przybli˝eniu 6 miesi´cy.
C. Objawy z kryterium A wywo∏ujà znaczàce cierpienie/dystres danej osoby.
D. Nie mo˝na uzasadniç wystàpienia tego
zaburzenia seksualnego przez chorob´
psychicznà o pod∏o˝u nieseksualnym,
czy przez powa˝ny kryzys w zwiàzku
lub inny znaczàcy stresor, ani nie jest
ono wynikiem przyjmowania leków/
innych substancji, czy innych problemów medycznych.
Na Êwiecie oko∏o 20–30% m´˝czyzn pomi´dzy 18 a 70 rokiem ˝ycia zg∏asza obawy
zwiàzane z szybkoÊcià ejakulacji, tym cz´Êciej im sà starsi. Jednak zgodnie z nowà
definicjà DSM-5 dysfunkcja ta wyst´puje
u 1–3% m´˝czyzn. Cz´Êç m´˝czyzn doÊwiadcza problemów z przedwczesnà eja-
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kulacjà ju˝ podczas pierwszych kontaktów
seksualnych, ale z czasem wi´kszoÊç z nich
uczy si´ – nabywa umiej´tnoÊci kontroli
nad wytryskiem. W zwiàzku z tym w definicji
istotne jest kryterium czasu trwania objawów. Pierwotny wytrysk przedwczesny jest
relatywnie stabilnym zaburzeniem w ciàgu
˝ycia m´˝czyzny, tylko u co piàtego dotkni´tego tà dysfunkcjà seksualnà m´˝czyzny,
objawy ulegnà z wiekiem pogorszeniu. Natomiast nabyty wytrysk przedwczesny pojawia si´ zwykle w czwartej dekadzie ˝ycia lub
póêniej i nadal ma∏o wiemy o jego przebiegu. Nale˝y zidentyfikowaç m´˝czyzn z prawid∏owà latencjà ejakulacji, którzy pragnà jej
wyd∏u˝enia, oraz tych z epizodycznych charakterem problemów z ejakulacjà (pierwsze
kontakty seksualne z nowà partnerkà).
Wytrysk przedwczesny ze wzgl´du
na ci´˝koÊç zaburzenia dzielimy na:
● ∏agodny – czas latencji ejakulacji
od 30 s do 1 min.;
● umiarkowany – czas latencji ejakulacji
od 15 do 30 sek.;
● ci´˝ki
– ejakulacja pojawia si´
przed rozpocz´ciem aktywnoÊci seksualnej, tu˝ po jej rozpocz´ciu lub
przed up∏ywem 15 sek. jej trwania.
Do grupy ryzyka zaliczamy m´˝czyzn
z fobià spo∏ecznà oraz polimorfizmem genów transportera dopaminy lub serotoniny.
W przypadku nabytego wytrysku przedwczesnego nale˝y wykluczyç choroby tarczycy, czy zapalenie prostaty, poniewa˝
po skutecznej terapii farmakologicznej tych
schorzeƒ zwykle czas latencji ejakulacji wraca do wartoÊci wyjÊciowych. Nale˝y równie˝
pami´taç, ˝e nowe podejÊcie do seksualnoÊci kobiet, które zaczynajà zwracaç uwag´
na przedwczesne wyst´powanie ejakulacji
u partnerów, zwi´ksza liczb´ rozpoznaƒ niezgodnych z obowiàzujàcà definicjà. W rozpoznaniu ró˝nicowym bierzemy równie˝
pod uwag´ mo˝liwoÊç intoksykacji, wp∏ywu
niektórych substancji, czy odstawienia leków (np. opioidów).
W badaniach z u˝yciem badania PET
oÊrodkowego uk∏adu nerwowego stwierdzono, ˝e podczas ejakulacji dochodzi do aktywacji okolicy brzusznej cz´Êç nakrywki Êródmózgowia. Jednak ani badanie PET ani zastosowanie stopera, który wykorzystywano
w badaniach klinicznych, nie nale˝à do kanonu badaƒ pomocniczych w trakcie dia-

gnostyki pacjenta z podejrzeniem wytrysku
przedwczesnego. Stwierdzono, ˝e parametry uzyskane dzi´ki zastosowaniu przez badanego stopera nie odbiega∏y zasadniczo
od ocenionego subiektywnie czasu latencji
ejakulacji. W trakcie diagnostyki pacjenta
nale˝y zawsze oceniç funkcje erekcyjne.
Do powik∏aƒ wytrysku przedwczesnego
nale˝à:
– Zmniejszone poczucie w∏asnej wartoÊci.
– Poczucie braku kontroli.
– Problemy w zwiàzku – mniejsza satysfakcja seksualna u partnerki/a.
– Problemy dotyczàce p∏odnoÊci.

ZABURZENIA SEKSUALNE
WYWO¸ANE LEKAMI – SUBSTANCJAMI
JeÊli objawy z kryterium A dominujà
w obrazie klinicznym i sà wystarczajàco
ci´˝kie, ˝eby zwróciç uwag´ klinicysty, wtedy nie rozpoznajemy:
– Intoksykacji
substancjami/objawów
odstawiennych.
– ICD 9 CM, ICD 10 CM: zaburzenia seksualne wywo∏ane lekami/substancjami
W kodach klasyfikacji mi´dzynarodowych wymienionych powy˝ej umieszczone
sà informacje dotyczàce:
1) Wspó∏wyst´powania uzale˝nienia od danej substancji/leku.
2) Rodzaju substancji, leku
F10.181 – alkohol (w czwartej pozycji
1 to ∏agodne nadu˝ywanie, jeÊli 2 to
umiarkowane bàdê ci´˝kie uzale˝nienie, 9 to jednorazowe u˝ycie/zatrucie)
F11.181 opioidy, F13.181 sedatywne,
anksjolityki, F15 amfetamina i inne stymulanty, F 14 kokaina, F 19 inne (lub
nieznane) substancje.
W trakcie diagnostyki nale˝y okreÊliç:
– Kiedy pojawi∏y si´ objawy? W trakcie
intoksykacji/odstawienia/po u˝yciu
– krótko po przyj´ciu lub zmianie
dawki, sposobu przyjmowania.
– Jaka jest ci´˝koÊç objawów? ∏agodne
– wyst´pujà w 25 do 50% przypadków aktywnoÊci seksualnej, umiarkowane: 50–75%, ci´˝kie w ponad
75% przypadków.
Zaburzenia seksualne indukowane lekami cz´Êciej wyst´pujà u osób starszych.
W fachowej literaturze medycznej opisano
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zaburzenia seksualne zwiàzane ze stosowaniem ró˝nych kategorii leków.
Do dysfunkcji zwiàzanych ze stosowaniem leków przeciwdepresyjnych nale˝à:
1) Zaburzenia orgazmu – u 30% z ∏agodnà/umiarkowanà formà FOD nastàpi
samoistna remisja objawów w ciàgu 6
miesi´cy.
2) Zaburzenia ejakulacji.
3) Rzadziej problemy z po˝àdaniem, czy
erekcjà.
Objawy zaburzeƒ seksualnych mogà pojawiç si´ ju˝ nawet po 8 dniach pierwszorazowego rozpocz´cia przyjmowania leku, ale
tylko 30% z nich b´dzie mia∏o znaczenie kliniczne. Do leków przeciwdepresyjnych,
w przypadku których nie stwierdzono niekorzystnego wp∏ywu na sferà seksualnà, nale˝à bupropion i mirtazapina. Niektóre dysfunkcje po SSRI mogà utrzymywaç si´ nawet po zakoƒczeniu terapii.
Do zaburzeƒ seksualnych zwiàzanych ze
stosowaniem leków przeciwpsychotycznych
nale˝à:
1) Zaburzenia po˝àdania – 50% pacjentów przyjmujàcych leki.
2) Problemy z erekcjà, ejakulacjà.
3) Zaburzenia lubrykacji i orgazmu.
Trudno jest okreÊliç, kiedy pojawià si´
objawy w trakcie terapii. Jednak nale˝y pami´taç, ˝e mniejszy negatywny wp∏yw
na seksualnoÊç b´dà mia∏y leki, które nie
zwi´kszajà st´˝enia prolaktyny.
Do zaburzeƒ seksualnych zwiàzanych ze
stosowaniem litu i innych leków przeciwdrgawkowych (z wyjàtkiem lamotriginy) nale˝à:
1) Zaburzenia po˝àdania.
2) Zaburzenia orgazmu (gabapentyna).
W przypadku stosowania benzodiazepin
wyst´pujà zaburzenia orgazmu i erekcji. Natomiast leki kardiologiczne, cytotoksyczne,
gastrologiczne wp∏ywajà na zmniejszenie
po˝àdanie, zaburzajà erekcj´, utrudniajà
osiàgni´cie orgazmu. Zaburzenia seksualne
wyst´ujà równie˝ cz´sto podczas stosowania metadonu, rzadko po buprenorfinie. Opisywano przypadki wytrysku przedwczesnego po odstawieniu opioidów. Przewlek∏y alkoholizm i nikotynizm majà negatywny
wp∏yw na erekcj´ (nawet po wielu latach
od zakoƒczenia ich stosowania). Cz´Êciej
powik∏ania seksualne spotykane sà podczas
u˝ywania heroiny (60–70%) ni˝ amfetaminy,
czy ecstasy.

GENDER DYSPHORIA 302
Seksualny – aspekt biologiczny m´ski
lub kobiecy (w uj´ciu zdolnoÊci reprodukcyjnych): chromosomy p∏ci, gonady, hormony
p∏ciowe, i nieobojnacze zewn´trzne i wewn´trzne narzàdy p∏ciowe.
– Zaburzenia rozwoju p∏ciowego – wrodzone dewiacje somatyczne uk∏adu rozrodczego.
– Leczenie hormonalne – maskulinizacja
lub feminizacja krzy˝owa
– Geder – p∏eç, rola spo∏eczna,aspekt
prawny.
– P∏eç urodzeniowa.
– Atypowy p∏ciowo – cechy somatyczne
albo zachowania, które nie sà typowe
dla okreÊlonej p∏ci w danym spo∏eczeƒstwie i uj´ciu historycznym.
– Interseksualny – obojnacze wyznaczniki biologiczne a rola p∏ciowa w spo∏eczeƒstwie.
– Zmiana p∏ci – oficjalna (zwykle zgodna
z prawem).
– Identyfikacja p∏ciowa – kategoria indywidualnej identyfikacji spo∏ecznej
– kobieta m´˝czyzna i czasem inna …
Czas pojawienia si´ objawów
Dysforia p∏ciowa – ogólna opisowa definicja dotyczàca indywidualnej kognitywnej/afektywnej rozbie˝noÊci ze zidentyfikowanà p∏cià.
Dysforia powoduje cierpienie jednostki.
To problem kliniczny, a nie tylko identyfikacji
(jak w DSM-4).
– Transp∏ciowy – przejÊciowa lub trwa∏a
identyfikacja z p∏cià innà ni˝ urodzeniowa.
– Transseksualny – okreÊla osob´ poszukujàcà lub takà, która podda∏a si´ spo∏ecznemu procesowi zmiany p∏ci
z m´˝czyzny na kobiet´ lub kobiety
na m´˝czyzn´, który w wielu, ale nie
we wszystkich przypadkach, oznacza
leczenie hormonalne i/lub operacyjne.
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KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE
DYSFORII P¸CIOWEJ
U dzieci 302.6 (F64.2)
A. Znaczàca rozbie˝noÊç mi´dzy odczuwanà/wyra˝anà a oznaczonà p∏cià
trwajàca minimum 6 miesi´cy i objawiajàca si´ co najmniej szeÊcioma
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z poni˝szych (jednym z nich musi byç
Kryterium A1):
1) Silne po˝àdanie posiadania innej
p∏ci lub twierdzenie, ˝e ma si´ innà
p∏eç (alternatywnie inna p∏eç ni˝
oznaczona).
2) U ch∏opców (oznaczona p∏eç) silna
potrzeba przebierania si´ albo naÊladowania kobiecych form zachowania, a u dziewczàt (oznaczona p∏eç)
preferowanie ubiorów m´skich i silny
opór przed ubiorem typowo kobiecym.
3) Silne preferowanie odgrywania roli
p∏ci przeciwnej w zabawach „uwierz,
fantastyka”.
4) Silne preferowanie zabawek, gier,
aktywnoÊci stereotypowo zwiàzanych z p∏cià przeciwnà.
5) Silne preferowanie towarzyszy zabaw
p∏ci przeciwnej.
6) U ch∏opców (oznaczona p∏eç) silne
odrzucenie typowo m´skich zabawek, gier, aktywnoÊci i silne unikanie twardych gier, a u dziewczàt
(oznaczona p∏eç) silne odrzucenie
typowo ˝eƒskich zabawek, gier,
aktywnoÊci.
7) Znaczna niech´ç do w∏asnej anatomii seksualnej.
8) Silne po˝àdanie pierwotnych i/lub
wtórnych cech charakterystycznych
dla p∏ci odczuwanej.
B. Zwiàzane z wyraênym cierpieniem lub
zaburzeniem funkcjonowania spo∏ecznego, w szkole, lub w innych istotnych
sferach.
Zaburzenia ró˝nicowania p∏ciowego kodowane tak samo (wrodzony przerost nadnerczy, brak wra˝liwoÊci na androgeny).
U m∏odzie˝y i doros∏ych 302.85 (F64.1)
A. Znaczàca rozbie˝noÊç mi´dzy odczuwanà/wyra˝anà a oznaczonà p∏cià
trwajàca minimum 6 miesi´cy i objawiajàca si´ co najmniej dwoma z poni˝szych:
1) Du˝a rozbie˝noÊç mi´dzy odczuwanà/wyra˝anà p∏cià oraz pierwotnymi
i/lub wtórnymi cechami p∏ciowymi
(a u m∏odzie˝y oczekiwanymi wtórnymi cechami p∏ciowymi).
2) Silna potrzeba pozbycia si´ pierwotnych/wtórnych cech p∏ciowych
z powodu du˝ej rozbie˝noÊci z od-

czuwanà i wyra˝anà p∏cià (u m∏odzie˝y ch´ç powstrzymania rozwoju
wtórnych cech p∏ciowych).
3) Silne po˝àdanie pierwotnych i/lub
wtórnych cech p∏ciowych p∏ci przeciwnej.
4) Silne potrzeba posiadania p∏ci przeciwnej (czasami innej ni˝ oznaczona).
5) Silne potrzeba bycia traktowanym
jak przedstawiciele p∏ci przeciwnej
(czasami innej ni˝ oznaczona).
6) Silne przekonanie, ˝e posiada si´
reakcje i uczucia typowe dla p∏ci przeciwnej (czasami innej ni˝ oznaczona).
B. Zwiàzane z wyraênym cierpieniem lub
zaburzeniem funkcjonowania spo∏ecznego, zawodowego, lub w innych istotnych sferach ˝ycia.
Zaburzenia ró˝nicowania p∏ciowego kodowane tak samo (wrodzony przerost nadnerczy, brak wra˝liwoÊci na androgeny).
Nale˝y sprecyzowaç: po transpozycji
osoba funkcjonuje w pe∏ni jako osoba p∏ci
po˝àdanej (po lub przed legalizacjà zmiany
p∏ci) i podda∏a si´ (albo jest w trakcie przygotowywania) co najmniej jednej procedurze zwiàzanej z procesem zmiany p∏ci lub
jest w trakcie farmakoterapii (hormonoterapii) lub podda∏a si´ leczeniu operacyjnemu
zmiany p∏ci (penektomia, waginoplastyka
w przypadku p∏ci urodzeniowej m´skiej; mastektomiii lub falloplastyce w przypadku p∏ci
urodzeniowej ˝eƒskiej).
Nale˝y zawsze okreÊliç okres potranspozycyjny w kontekÊcie kontynuowania procedur terapeutycznych, które majà za cel stworzenie nowej p∏ci.
DYSFORIA P¸CI
P∏eç po˝àdana to równie˝ p∏eç alternatywna poza binarnym stereotypem.
NiezgodnoÊç
odczuwanej/wyra˝anej
p∏ci z p∏cià urodzeniowà
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Cierpienie

\

GRUPY WIEKOWE
Dziewczynka przed pokwitaniem:
– chcia∏aby byç ch∏opcem;
– twierdzi, ˝e jest ch∏opcem;
13

– twierdzi, ˝e wyroÊnie na m´˝czyzn´,preferuje ch∏opi´ce fryzury i styl ubierania;
– postrzegana jest przez obcych jako
ch∏opiec, prosi, aby nazywaç jà m´skim
imieniem;
– intensywnie, negatywne reakcje zwiàzane z próbà rodziców do stylizacji
na dziewczynk´;
– nie wyra˝a zgody na chodzenie
do szko∏y, czy w inne miejsca publiczne w dziewcz´cej stylizacji;
– identyfikacja p∏ciowa z p∏cià po˝àdanà
w teÊcie odgrywania ról, w snach i fantazjach;
– preferowanie tradycyjnych zabaw m´skich, twardych gier i grupy rówieÊniczej m´skiej;
– ma∏e zainteresowanie stereotypowo
˝eƒskimi zabawkami (lalkami) i grami
(gra w przebieranie, czy odgrywanie ról);
– czasami odmawia oddawania moczu
w pozycji siedzàcej;
– niektóre chcia∏yby mieç penisa, twierdzà,
˝e go majà, lub b´dà mieç jak dorosnà;
– twierdzà, ˝e nie chcà rozwoju piersi czy
miesiàczek.

–
–
–
–

–

–

–
–

–

–

Ch∏opiec przed pokwitaniem:
chcia∏by byç dziewczynkà;
twierdzi, ˝e jest dziewczynkà;
twierdzi, ˝e wyroÊnie na kobiet´;
preferuje dziewcz´ce lub kobiece fryzury i styl ubierania, improwizuje takie
ubiory z dost´pnych materia∏ów, r´czników, zas∏on…;
zabawa w udawanie matki lub innych
kobiet, tradycjonalne aktywnoÊci kobiece, stereotypowe gry dla dziewczynek (zabawa w dom, rysowanie obrazków dziewcz´cych, oglàdanie programów telewizyjnych dla dziewczynek);
ulubione zabawki, to Barbie (lalki typowo kobiece), nie lubi zabawek typu
samochód, ci´˝arówka;
wspó∏towarzysze zabaw to dziewczynki;
unikanie tradycyjnych zabaw m´skich,
twardych gier i grupy rówieÊniczej
m´skiej;
cz´Êç twierdzi, ˝e nie ma penisa i nalega na przyjmowanie pozycji siedzàcej do mikcji;
rzadko mówià, ˝e ich penis i jàdra sà
odra˝ajàce, chcieliby je usunàç i mieç
pochw´.

Okres pokwitania
– zachowania potwierdzajàce diagnoz´
Ch∏opiec:
– goli nogi, banda˝uje genitalia, aby
nie by∏y widoczne erekcje.
Dziewczynka:
– banda˝uje piersi, ma m´ski sposób
chodzenia, siadania, ubieranie luênych
swetrów, aby piersi by∏y mniej widoczne.
– czasami nastolatki ˝àdajà, albo zdobywajà, bez wiedzy lekarzy, supresory
(blokery) hormonalne steroidów p∏ciowych (analogi GnRH, spironolakton);
– ˝àdajà terapii hormonalnej lub leczenia
operacyjnego.
Wyra˝anie siebie zale˝nie od tolerancji
Êrodowiska:
– starsi, aktywni seksualnie – nie pokazujà lub nie pozwalajà partnerom dotykaç
narzàdów p∏ciowych. Dla niektórych,
z awersjà w stosunku, do w∏asnych
genitaliów, aktywnoÊç seksualna jest
wykluczona. Niektórym wystarcza albo
wy∏àcznie leczenie hormonalne lub
operacja zmiany p∏ci.
Nastolatki z dysforià p∏ci przed zmianà
p∏ci, majà zwi´kszone ryzyko prób, myÊ∏i „S”.
Epidemiologia
Urodzeniowa p∏eç m´ska 0,005 – 0,014%
Urodzeniowa p∏eç ˝eƒska 0,002 – 0,003%
prawdopodobnie niedoszacowane dzieci
M:K 2:1 ➞ 4,5:1, doroÊ∏i M:K 1:1 ➞ 6,1:1
Uwaga w dwóch krajach: w Polsce i Japonii wyst´puje przewaga urodzeniowej p∏ci
˝eƒskiej. WÊród osób z dysforià p∏ci
odpowiednio w Japonii 2,2:1 Po∏sce 3.4:1.
Kryteria diagnostyczne w dysforii p∏ci,
zmiennà wieku
Kryteria u dzieci majà charakter konkretny, behawioralny, ró˝nicujà dzieci z dysforià
p∏ci od typowo rozwijajàcych si´ ch∏oców
i dziewczàt (dobrze udokumentowane behawioralne ró˝nice p∏ci).
M∏odsze dzieci znacznie rzadziej manifestujà ekstremalnà i przetrwa∏à anatomicznà
dysfori´, a za objawy cierpienia uznaje si´
intensywny p∏acz jako reakcj´ na t∏umaczenie rodziców, ˝e p∏eç po˝àdana nie jest ich
„rzeczywistà p∏cià”.
U nastolatków i doros∏ych cierpienie mo˝e zredukowaç odpowiednie Êrodowisko i
wiedza o istnieniu biomedycznej terapii.

Przeglàd Seksuologiczny, kwiecieƒ/czerwiec 2014, nr 38

14

Konsekwencjami dysforii p∏ci mogà byç:
– rezygnacja z kontynuowania nauki,
– depresja,
– l´k,
– uzale˝nienia.
Drugi do czwartego rok ˝ycia to typowy
okres ekspresji p∏ci w zachowaniu i zainteresowaniach u dzieci. W tym wieku pierwsza
manifestacja: chce mieç innà p∏eç > mam
innà p∏eç. U cz´Êci dzieci pierwsza manifestacja to poczàtek szko∏y podstawowej.
Dysforia anatomiczna – dyskomfort z powodu w∏asnej anatomii, chcà posiadaç seksualnà anatomi´ p∏ci przeciwnej. Pojawia si´
w tym okresie, ale rzadko, cz´Êciej w okresie
pokwitania. Dysforia p∏ci przetrwa do wieku
doros∏ego tylko w cz´Êci przypadków:
– urodzeniowa p∏eç m´ska – 2,2–30%,
przetrwa im ni˝szy status socjoekonomiczny,
– urodzeniowa p∏eç ˝eƒska – 12–50%,
przetrwa im bardziej nasilona w dzieciƒstwie.
Nie ma danych z badaƒ, czy pozwolenie
na funkcjonowanie jako odmienna p∏eç
przek∏ada si´ na przetrwanie dysforii p∏ci.
Wi´kszoÊç z tych dzieci jest seksualnie zainteresowana osobami tej samej p∏ci urodzeniowej.
Osoby z dysforià p∏ci w dzieciƒstwie
Urodzeniowa p∏eç m´ska: androfilik
● homoseksualizm (63–100%) …cz´Êciej majà starszego brata, podniecenie seksualne po wyobra˝eniu
siebie jako kobiety.
Urodzeniowa p∏eç ˝eƒska: gynefilik
● homoseksualizm (32–50%) wczesna
dysforia p∏ci – od dzieciƒstwa,
z przerwà – homoseksualizm lub
bez do wieku doros∏ego (cz´stsza
forma u kobiet, póêna od pokwitania lub znacznie póêniej)
● zachowania
jak
transwestytyzm
– ˝yjà w zwiàzku z urodzeniowà p∏cià
przeciwnà
● mniej zadowoleni ze zmiany p∏ci, ambiwalentny stosunek do operacji (cz´Êciej u m´˝czyzn ni˝ kobiet).
Urodzeniowa p∏eç m´ska ➞ wczesna
dysforia p∏ci – wczeÊniej szukajà pomocy
chirurga. Póêna dysforia p∏ci u urodzeniowej
p∏ci ˝eƒskiej ➞ po zmianie orientacja nadal

androfilna, wi´c okreÊlajà siebie po zmianie
jako gej.
Dysforia p∏ci u osób z zaburzeniami
rozwoju p∏ciowego
– Lekarze i rodzice sà zainteresowani
doborem p∏ci od wczesnego dzieciƒstwa.
– Lekarze ch´tniej stosujà leczenie hormonalne oraz decydujà si´ na operacj´
okolicy genitalnej przed okresem dojrza∏oÊci.
– NiepewnoÊç w stosunku do w∏asnej p∏ci.
– Nie poddajà si´ zmianie p∏ci.
Genetyka
Rodzeƒstwo – s∏aba korelacja transseksualizmu, bliêniak<bliêniak dwuzygotyczny
tej samej p∏ci <monozygotyczny.
Niski stopieƒ dziedzicznoÊci dysforii p∏ci.
46,XY – st´˝enia hormonów p∏ciowych
w normie, ale u 46XX, st´˝enia androgenów
wy˝sze, ale nie jak u XY – hirsutyzm.
Obecnie mamy za ma∏o danych, aby
uznaç dysfori´ p∏ci bez zaburzeƒ rozwoju
narzàdów p∏ciowych za form´ interseksualizmu ograniczonego do oun.
Powik∏ania
1. Zaburzenia codziennej aktywnoÊci.
2. Seksualne problemy w zwiàzku.
3. Stygmatyzacja spo∏eczna, dyskryminacja, wiktymizacja.
4. Marginalizacja ekonomiczna, bezrobotnoÊç.
5. Brak specjalistów, instytucji – dyskomfort wspó∏pracy, brak doÊwiadczenia
lekarzy i urz´dników.

Ró˝nicowanie
1. Nieakceptowanie stereotypowego podejÊcia do zachowaƒ dostosowanych
do p∏ci.
2. Transwestytyzm.
3. Dysmorfofobia.
4. Schizofrenia i inne zaburzenia psychiczne.
5. Inne – m´˝czyzna chce wykonaç penektomi´ ze wzgl´dów estetycznych,
ale nadal identyfikuje si´ z p∏cià
m´skà. ◗

Wszelkie prawa zastrze˝one. Kopiowanie w cz´Êci lub w ca∏oÊci bez uzyskania zezwolenia wydawcy jest zabronione.
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ZABURZENIA PARAFILNE
W UJ¢CIU DSM-5
dr Adam Mic
prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz
Streszczenie
Artyku∏ opisuje diagnostyk´ i podzia∏ parafilii w oparciu o najnowszà DSM-5 z maja 2013 roku. Najwa˝niejszà
ró˝nicà w stosunku do ICD 10 i DSM-4 jest podzia∏ na parafilie i zaburzenia parafilne, w których konieczne jest
∏àczne wystàpienie kryteriów A i B. Same parafilie sà opisane jako seksualna preferencja niewymagajàca
leczenia, jeÊli nie ma cierpienia, stresu i krzywdy (lub jej ryzyka) z kryterium B. W artykule skupiono si´
g∏ownie na wiernym oddaniu opisu zaburzeƒ z DSM-5.
S∏owa kluczowe:
parafilie, zaburzenia parafilne

PARAPHILIAS AND PARAPHILIC DISORDERS – THE NEW APPROACH IN DSM-5
This article describes parafilias as they are approached in the new DSM-5 (May 2013). The major
difference, in comparison to DSM-4 and ICD 10, will be a distinction between paraphilia itself and a
paraphilic disorder. To diagnose a paraphilic disorder, both criteria A and B must be met. Criterium B always
refers to a distress and impairment to the individual or harm to others. Paraphilia itself, without criterium
B being met would not automatically require psychiatric intervention. Also, the controversial term of
pedophilic orientation, as used in original edition, was subsequently clarified by American Psychiatric
Association as an erroneous use of that phrase.It will be corrected soon in its new manual on mental
illnesses.
Key words:
Paraphilia, paraphilic disorder, pedophilia, DSM-5

PRACA RECENZOWANA

WST¢P
Terminem parafilii okreÊla si´ intensywne
i trwa∏e preferencje seksualne, inne ni˝ uwa˝ane za fenotypowo normalne zachowania
skupione na okolicy genitalnej, prezentowane przez fizycznie doros∏ych, zgadzajàcych
si´ na to ludzi.
Podstawowà ró˝nicà w DSM-5 – zarówno
w stosunku do DSM-4 jak i ICD 10, jest to, ˝e
parafilie per se nie sà okreÊlane jako choroba
czy te˝ zaburzenie psychiczne. W DSM-5 mamy wyraêne rozró˝nienie parafilii od zaburzeƒ parafilnych. Zaburzenie parafilne jest to
parafilia, która powoduje wyraêne cierpienie
psychiczne i zaburzenie funkcjonowania
spo∏ecznego u prezentujàcej jà jednostki,
bàdê te˝ krzywd´ i cierpienie lub ich ryzyko

u innych, jeÊli stanà si´ przedmiotem zachowaƒ seksualnych osoby z parafilià. Sama
parafilia jest koniecznym, ale niewystarczajàcym warunkiem do diagnozy zaburzeƒ parafilnych i jako taka nie wymaga automatycznie interwencji klinicznej. Odró˝nienie
parafilii od zaburzeƒ parafilnych zosta∏o
wprowadzone bez zasadniczych zmian co
do podstawowych kryteriów diagnostycznych parafilii, które pozostajà sta∏e od czasów DSM 3 R. We wszystkich parafiliach kryterium A odnosi si´ do jakoÊciowej natury
zaburzeƒ (np. zainteresowanie seksualne
dzieçmi albo prezentowanie genitaliów przypadkowym osobom), a kryterium B okreÊla
negatywne konsekwencje zaburzeƒ parafilnych (stres, zaburzenia psychospo∏eczne,
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krzywda, albo ryzyko krzywdy, dla innych
osób).
Niektóre jednostki b´dà zaprzeczaç seksualnemu charakterowi stwierdzonych
u nich zachowaƒ, twierdzàc ˝e by∏y niezamierzone i przypadkowe. Jako ˝e osoby te
b´dà zaprzeczaç parafilnym fantazjom i aktom, b´dà tak˝e zaprzeczaç cierpieniu, stresowi i negatywnym ich nast´pstwom. Inni
b´dà potwierdzaç zachowania majàce miejsce w przesz∏oÊci, ale zaprzeczaç aktualnym fantazjom i czynom. Kryteria zaburzeƒ
parafilnych odnoszà si´ zarówno do osób,
które przyznajà si´ do preferencji nienormatywnych jak i odrzucajà je. Do rozpoznania
paraphilic disorder konieczne jest spe∏nienie
kryterium B. Przeciwnie – jeÊli osoby z pragnieniami i fantazjami parafilnymi nie doÊwiadczajà l´ku, wstydu ani ˝adnego negatywnego uczucia z powodu swoich zainteresowaƒ i nie doÊwiadczy∏y psychosocjalnych
negatywnych nast´pstw swoich preferencji
i brak jest tak˝e potwierdzenia dzia∏aƒ czyniàcych krzywd´ innym (np. rejestr karny –
ekspozycja genitaliów w akcie ekshibicjonistycznym), wtedy zdiagnozowani b´dà jako
posiadajàcy seksualne zainteresowania parafilne (parahilic sexual interest), ale nie jako
cierpiàcy na zaburzenia parafilne (paraphilic
disorder).
S∏owo „nawracajàce” z kryterium A oznacza 3 lub wi´cej ofiar w oddzielnych epizodach. Kryterium b´dzie jednak spe∏nione
tak˝e wtedy, jeÊli ofiar czynów by∏o mniej,
ale doÊwiadczy∏y one tego wiele razy. Kryterium A ma wykluczyç przemijajàce preferencje parafilne (ponad 6 mies).
Cz´sto zdarza si´ diagnoza kilku parafilii
u jednej osoby. Mogà byç one ze sobà ÊciÊle powiàzane (np. fetyszyzm stop i fetyszyzm butów), lub wyst´powaç ca∏kowicie
oddzielnie, bez powiàzania – wtedy jednak
diagnoza dwóch lub wi´cej zaburzeƒ parafilnych (paraphilic disorder) jest zale˝na od spe∏nienia kryterium B w odniesieniu
do ka˝dej parafilii.
Z powodu dualnego warunku diagnozowania parafilii (kryterium A i B), wszelkie skale kliniczne u˝ywane w tym celu mog∏yby si´
skupiç albo na sile parafilii jako takiej, lub
na nasileniu negatywnych skutków przez nià
powodowanych. Nale˝y tu jednak zastrzec,
˝e choç stres i krzywda z kryterium B sà bezpoÊrednim skutkiem dzia∏aƒ parafilnych, to

wszelkie zaburzenia psychiczne o typie reaktywnym sà doÊç powszechne i mogà byç
oznaczane za pomocà innych skal powszechnie u˝ywanych do mierzenia jakoÊci
˝ycia i funkcjonowania psychosocjalnego.
Ka˝dà parafili´ nale˝y ró˝nicowaç z nadu˝ywaniem substancji psychoaktywnych:
cz´ste sà przypadkowe zdarzenia o charakterze parafilnym u osób intoksykowanych,
jednak˝e do rozpoznania zaburzeƒ parafilnych konieczne jest spe∏nienie czynników
z kryterium A, kiedy osoba nie jest pod wp∏ywem substancji psychoaktywnych.
Podzia∏ zaburzeƒ parafilnych wed∏ug
DSM-5:
1. Parafilie w zakresie sposobu realizacji:
a. takie, w których koniecznym warunkiem do podniecenia seksualnego
jest obecnoÊç niedobrowolnych
partnerów (ekshibicjonizm, vojeuryzm, froteryzm),
b. takie, w których osiàgni´cie satysfakcji seksualnej uzale˝nione jest
od obecnoÊci sytuacji zwiàzanych
z cierpieniem i upokarzaniem (sadyzm, masochizm).
2. Parafilie dotyczàce obiektu:
a. skierowane do innych osób (pedofilia),
b. skierowane do innych obiektów
(fetyszyzm i transwestytyzm fetyszystyczny).
Dodatkowe rozró˝nienie (dotyczy ka˝dego z zaburzeƒ parafilii):
– W „Êrodowisku kontrolowanym” – tam
gdzie jednostka ˝yje w warunkach
(z regu∏y instytucjonalnych), gdzie
mo˝liwoÊci zaanga˝owania si´ w dzia∏ania parafilne jest ograniczone.
– W „pe∏nej remisji” – ca∏kowita przerwa
w aktywnoÊci, a tak˝e brak klinicznie
znaczàcego stresu i cierpienia z ich
powodu przez okres minimum 5 lat,
w Êrodowisku niekontrolowanym.

Przeglàd Seksuologiczny, kwiecieƒ/czerwiec 2014, nr 38

ZABURZENIA WOJERYZMU
(voyeuristic disorder) 302.82 (F65.3)
A. Istniejàce ponad 6 miesi´cy, nawracajàce i intensywne seksualne podniecenie podczas obserwowania niezdajàcej sobie z tego sprawy osoby, która
jest naga, w procesie rozbierania lub
podczas seksualnej aktywnoÊci.
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B. Jednostka zrealizowa∏a te preferencje
(podj´∏a dzia∏ania seksualne), bàdê
te˝ spowodowa∏y one u niej znaczàce
klinicznie cierpienie i stres.
C. Osoba prezentujàca te zachowania
lub doÊwiadczajàca takich zainteresowaƒ ma przynajmniej 18 lat (Kryterium
C ma wykluczyç nieprawid∏owà diagnoz´ u adolescentów, jako ˝e tego
typu zachowania sà uwa˝ane za norm´ dla tej grupy wiekowej).
Cz´stoÊç wyst´powania – najpowszechniejsza potencjalnie niezgodne z prawem
parafilia. Cz´stoÊç wyst´powania nie jest
znana. Szacuje si´ na max. 12 proc. u m´˝czyzn i max. 4 procent u kobiet.
Czynniki zwi´kszajàce ryzyko wystàpienia:
– Konstytucjonalne: obecnoÊç samego
wojeryzmu zwi´ksza prawdopodobieƒstwo wystàpienia zaburzeƒ wojerystycznych.
– Ârodowiskowe: molestowanie seksualne nieletnich, nadu˝ywanie substancji psychoaktywnych, hyperseksualizm – sugerowane, ale bez dowodów
na bezpoÊredni zwiàzek.
– Ró˝nicowanie: osobowoÊç dyssocjalna – patrz kryterium A, nadu˝ywanie
substancji psychoaktywnych.
Wspó∏wyst´powanie – szacunki opierajà
si´ na badaniach m´˝czyzn podejrzanych
bàdê oskar˝onych o niezgodne z prawem
dzia∏ania wojerystyczne. Tak wi´c, sà one niewiarygodne, w odniesieniu do ogó∏u spo∏eczeƒstwa. Na ogó∏ wspó∏wyst´puje hyperseksualizm oraz ekshibicjonizm, a tak˝e zaburzenia z kr´gu zaburzeƒ l´kowych i depresyjnych, ADHD, nadu˝ywania substancji psychoaktywnych oraz zaburzeƒ osobowoÊci.
ZABURZENIA EKSHIBICJONISTYCZNE
302.4 (F65.2)
A. Istniejàce ponad 6 miesi´cy, nawracajàce i intensywne seksualne podniecenie podczas ekspozycji genitaliów
przypadkowej osobie, manifestowane
przez fantazje i impulsy, bàdê realizowane w rzeczywistoÊci.
B. Jednostka zrealizowa∏a te preferencje
(podj´∏a dzia∏ania seksualne) wobec
osoby, która sobie tego nie ˝yczy,
bàdê te˝ impulsy i fantazje spowodowa∏y znaczàce klinicznie cierpienie

i stres w wa˝nych dziedzinach ˝ycia
(spo∏ecznych, zawodowych, innych)
Podtypy:
– prezentujàcy;
1) wobec dzieci przed okresem dojrzewania,
2) wobec doros∏ych,
3) wobec obu wy˝ej wymienionych.
Uwaga – przy podtypie prezentujàcym
wobec dzieci, nale˝y ró˝nicowaç z pedofilià.
Cz´stoÊç wyst´powania:
– m´˝czyêni 2–4% (szacunki),
– kobiety – nieznane.
Rozwój zaburzeƒ – m´˝czyêni z zaburzeniami ekshibicjonistycznymi zwykle potwierdzajà wystàpienie pierwszych tego typu
fantazji w okresie dojrzewania, ale nieco
póêniej ni˝ czas wystàpienia normalnych zainteresowaƒ seksualnych. Mimo braku dolnej granicy wieku, ró˝nicowanie z w∏aÊciwymi dla wieku dojrzewania, nieuwa˝anymi
za patologi´ zachowaniami ekshibicjonistycznymi mo˝e sprawiaç trudnoÊci. Mimo
˝e pragnienia ekshibicjonistyczne pojawiajà
si´ w okresie dojrzewania lub wczesnej doros∏oÊci, ich rozwój i przetrwanie w miar´ czasu jest ma∏o poznany. Zachowaniom ekshibicjonistycznym towarzyszà takie czynniki jak
doÊwiadczanie stresu i zaburzeƒ funkcjonowania spo∏ecznego (kryterium B), a tak˝e inne
choroby psychiczne, hyperseksualizm, których nasilenie mo˝e zmieniaç si´ w czasie.
W zwiàzku z tym tak˝e przebieg zaburzeƒ
ekshibicjonistycznych mo˝e byç zmienny
w ro˝nym wieku u jednostki. Tak jak w innych
parafiliach, wiek podesz∏y zmniejsza nasilenie
pragnieƒ i dà˝eƒ ekshibicjonistycznych.
Czynniki zwi´kszajàce ryzyko wystàpienia:
– Konstytucjonalne: obecnoÊç zaburzeƒ
osobowoÊci i zaburzeƒ pedofilnych
zwi´ksza ryzyko.
– Ârodowiskowe: molestowanie seksualne nieletnich, nadu˝ywanie substancji psychoaktywnych, hyperseksualizm.
– Ró˝nicowanie: zaburzenia zachowania i osobowoÊci, nadu˝ywanie substancji psychoaktywnych.
Wspó∏wyst´powanie – szacunki opierajà si´ na badaniach m´˝czyzn podejrzanych
bàdê oskar˝onych o niezgodne z prawem
dzia∏ania ekshibicjonistyczne. Tak wi´c sà
one niewiarygodne w odniesieniu do ogó∏u
spo∏eczeƒstwa. Na ogó∏ wspó∏wyst´puje hy-
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perseksualizm, a tak˝e zaburzenia z kr´gu
zaburzeƒ l´kowych i depresyjnych, ADHD,
nadu˝ywania substancji psychoaktywnych,
zaburzenia osobowoÊci.
ZABURZENIA FROTERYZMU
302.89 (F65.81)
A. Istniejàce ponad 6 miesi´cy, nawracajàce i intensywne seksualne podniecenie podczas dotykania lub ocierania
si´ o osob´, która nie wyrazi∏a na to
zgody, manifestowane przez fantazje
i impulsy, bàdê realizowane w rzeczywistoÊci.
B. Jednostka zrealizowa∏a te preferencje
(podj´∏a dzia∏ania seksualne) wobec
osoby, która sobie tego nie ˝yczy,
bàdê te˝ impulsy i fantazje spowodowa∏y znaczàce klinicznie cierpienie
i stres w wa˝nych dziedzinach ˝ycia
(spo∏ecznych, zawodowych, innych).
Cz´stoÊç wyst´powania – uwa˝a si´ ˝e
do 30% dojrza∏ych m´˝czyzn mog∏o dokonaç
aktów dotkni´cia lub ocierania, z pobudek
seksualnych, o osob´, która sobie tego nie ˝yczy∏a. Oko∏o 10–14% pacjentów, przyjmowanych w warunkach ambulatoryjnych z powodu
hyperseksualizmu i parafilii spe∏nia kryteria
do rozpoznania zaburzeƒ froterystycznych.
Rozwój i przebieg – pojawienie si´ zaburzeƒ zwykle w wieku dojrzewania lub
wczesnej doros∏oÊci. Dzieci i adolescenci,
którzy dotykajà nie˝yczàcych sobie tego
osób nie b´dà zdiagnozowane. Mimo ˝e nie
ma minimalnego wieku w kryteriach, froteryzm mo˝e byç trudny do zró˝nicowania
z dotykaniem na tle zaburzeƒ zachowania
w m∏odym wieku. Kwestia przetrwania froteryzmu na póêniejsze lata nie zosta∏a dobrze
poznana. Zachowaniom froterystycznym towarzyszà takie czynniki jak doÊwiadczanie
stresu i zaburzeƒ funkcjonowania spo∏ecznego (kryterium B), a tak˝e inne choroby
psychiczne, hyperseksualizm, których nasilenie mo˝e zmieniaç si´ w czasie. W zwiàzku z tym tak˝e przebieg zaburzeƒ froterystycznych mo˝e byç zmienny w ro˝nym wieku u jednostki. Tak jak w innych parafiliach,
wiek podesz∏y zmniejsza nasilenie pragnieƒ
i dà˝eƒ froterystycznych.
Czynniki zwi´kszajàce ryzyko wystàpienia – obecnoÊç samego froteryzmu
zwi´ksza prawdopodobieƒstwo wystàpienia
zaburzeƒ froterystycznych. Tak˝e obecnoÊç

zaburzeƒ osobowoÊci i zaburzeƒ pedofilnych zwi´ksza ryzyko wystàpienia zaburzeƒ
froterystycznych.
Ró˝nicowanie – zaburzenia zachowania
i osobowoÊci, nadu˝ywanie substancji psychoaktywnych.
Wspó∏wyst´powanie – szacunki opierajà si´ na badaniach m´˝czyzn podejrzanych
bàdê oskar˝onych o niezgodne z prawem
dzia∏ania froterystyczne. Tak wi´c sà one
niewiarygodne w odniesieniu do ogó∏u spo∏eczeƒstwa. Na ogó∏ wspó∏wyst´puje hyperseksualizm a tak˝e zaburzenia z kr´gu zaburzeƒ l´kowych i depresyjnych, ADHD, nadu˝ywania substancji psychoaktywnych, zaburzenia osobowoÊci.
ZABURZENIA MASOCHISTYCZNE
302.83 (F65.51)
A. Istniejàce ponad 6 miesi´cy, nawracajàce i intensywne seksualne podniecenie podczas bycia poni˝anym, bitym,
wiàzanym lub podczas doznawania
cierpienia w inny sposób, manifestowane przez seksualne fantazje, impulsy, lub realizowane w rzeczywistoÊci.
B. Impulsy, fantazje lub rzeczywiste dzia∏ania spowodowa∏y znaczàce klinicznie cierpienie i stres w wa˝nych dziedzinach ˝ycia (spo∏ecznych, zawodowych, innych).
Podtypy:
– w asfiksji (podczas pododuszania).
Rozpowszechnienie – nieznane. Szacuje si´ ˝e w Australii 2,2% m´˝czyzn i 1,2%
kobiet by∏o zaanga˝owanych w akty o charakterze masochistycznym.
Rozwój i przebieg – raportowany Êredni
wiek ujawnienia si´ tej parafilii to 19,3 lat.
Raportowano te˝ m∏odszy wiek jako poczàtek tej parafilii. Rozwój w czasie jest nieznany. Rozpoznanie masochizmu wymaga kilku
jednoczesnych czynników, które mogà
zmieniaç si´ w ciàgu czasu. Towarzyszà temu takie czynniki jak doÊwiadczanie stresu
i zaburzeƒ funkcjonowania spo∏ecznego
(kryterium B), a tak˝e inne choroby psychiczne, hyperseksualizm, których nasilenie
mo˝e zmieniaç si´ w czasie. W zwiàzku
z tym tak˝e przebieg zaburzeƒ masochistycznych mo˝e byç zmienny w ro˝nym wieku u jednostki. Tak jak w innych parafiliach,
wiek podesz∏y zmniejsza nasilenie pragnieƒ
i dà˝eƒ masochistycznych.
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Ró˝nicowanie – transwestytyzm fetyszystyczny, sadyzm, hyperseksualizm – cz´sto
diagnozy jednoczesne. Z masochizmem cz´sto istnieje transwestytyzm fetyszystyczny.
ZABURZENIA SADYSTYCZNE 302.84
(sexual sadism disorder)
A. Istniejàce ponad 6 miesi´cy, nawracajàce i intensywne seksualne podniecenie podczas zadawania innej osobie
cierpienia fizycznego lub psychicznego,
manifestowane przez seksualne fantazje, impulsy, lub realizowane w rzeczywistoÊci.
B. Impulsy, fantazje lub rzeczywiste dzia∏ania spowodowa∏y znaczàce klinicznie cierpienie i stres w wa˝nych dziedzinach ˝ycia (spo∏ecznych, zawodowych, innych).
Cz´stoÊç wyst´powania – nieznana.
Wi´kszoÊç raportowanych przypadków dotyczy m´˝czyzn z zak∏adów karnych.
W USA, poÊród przest´pców skazanych
za przest´pstwa seksualne, sadyzm prezentuje mniej ni˝ 10%. WÊród osób, które pope∏ni∏y morderstwo na tle seksualnym, rozpowszechnienie sadyzmu szacuje si´ pomi´dzy 37 a 75%.
Rozwój/przebieg – w warunkach wi´ziennych (jedyne dost´pne próby) prawie wy∏àcznie m´˝czyêni. Australia – 2,2% m´˝czyzn
i 1,2% kobiet podawa∏o ze bra∏o udzia∏ w aktach seksualnych o charakterze sadystycznym. Âredni poczàtek zaburzeƒ szacowany
na 19,4 lat. Sadyzm per se jest zwykle rozpoznaniem na ca∏e ˝ycie. Zaburzenia sadystyczne (kryterium cierpienia i upoÊledzenia psychospo∏ecznego) mogà fluktuowaç w czasie.
Podesz∏y wiek oznacza zwykle znaczne obni˝enie nasilenia zaburzeƒ.
ZABURZENIA PEDOFILNE
302.2 (F65.4)
Kryteria diagnostyczne
A. Trwajàce przez okres ponad 6 miesi´cy, nawracajàce, intensywne seksualnie podniecajàce fantazje, seksualne
impulsy albo aktywnoÊç seksualna
z dzieckiem lub dzieçmi przed okresem dojrzewania (zwykle poni˝ej 13 r.˝.).
B. Seksualne impulsy sà realizowane, albo
powodujà one, wraz z seksualnymi
fantazjami, znaczny stres i trudnoÊci
w kontaktach interpersonalnych.

C. Osoba dokonujàca aktu pedofilnego
ma przynajmniej 16 lat, i jest co najmniej 5 lat starsza od dziecka z kryterium A. Uwaga: Nie zalicza si´ tu osoby w wieku póênej adolescencji b´dàcej w trwa∏ym zwiàzku z osobà 12 lub
13 letnià.
Podtypy:
– typ wy∏àczajàcy – (zainteresowany
wy∏àcznie dzieçmi);
– typ niewy∏àczajàcy;
– zainteresowany p∏cià m´skà;
– zainteresowany p∏cià ˝eƒskà;
– zainteresowany obydwoma p∏ciami;
– ograniczony do kazirodztwa.
Diagnostyka – kryteria diagnostyczne
zaburzeƒ pedofilnych odnoszà si´ zarówno
do osób, które jawnie prezentujà te sk∏onnoÊci jak i do osób, które zaprzeczajà jakiemukolwiek zainteresowaniu osobami w wieku
przed okresem dojrzewania (zwykle poni˝ej
13 roku ˝ycia), pomimo ewidentnych dowodów takich zachowaƒ. Ujawnienie tej parafilii polega na uÊwiadomieniu sobie intensywnego zainteresowania seksualnego dzieçmi,
które jest zwykle wi´ksze lub równe po˝àdaniu w kierunku osób doros∏ych. Tak˝e trudnoÊci w kontaktach spo∏ecznych z powodu
cierpienia powodowanego uÊwiadomieniem
sobie zainteresowania seksualnego dzieçmi
jest czynnikiem diagnostycznym. Jednak˝e,
jeÊli osoba nie odczuwa poczucia winy,
wstydu i l´ku z powodu swoich zainteresowaƒ pedofilnych i jest w stanie nad nimi panowaç, to jest nigdy nie dokona∏a ˝adnych
czynów pedofilnych (co okreÊla si´ na podstawie wywiadu, jak i oficjalnego rejestru
karnego), to b´dzie zdiagnozowana jako
osoba o pedofilnej seksualnej orientacji (t∏umaczenie dos∏owne – patrz dopisek autora)
ale nie jako osoba cierpiàca na zaburzenia
pedofilne.
(Dopisek autora artyku∏u): Powy˝sze
sformu∏owanie budzi∏o kontrowersje. Nasuwa∏o si´ pytanie czy w odniesieniu do wyst´powania samej parafilii, s∏owo orientacja
(pedophilic sexual orientation) zosta∏o u˝yte
celowo, czy jest tylko lapsusem s∏ownym.
Sprawa wyjaÊni∏a si´ po wydaniu oficjalnego
oÊwiadczenia przez American Psychiatric
Association, które jednoznacznie potwierdzi∏o i˝ u˝ycie s∏owa orientation by∏o niezamierzonym b∏´dem i jak w przypadku innych
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parafilii powinno byç u˝yte s∏owo sexual interest.
Do diagnozy nie jest konieczna obecnoÊç ofiar czynów pedofilnych, kryterium
A b´dzie spe∏nione jeÊli osoba tylko uÊwiadamia sobie obecnoÊç intensywnego zainteresowania seksualnego dzieçmi. Kryterium czssowe (ponad 6 miesi´cy) ma na celu wykluczenie przemijajàcego zainteresowania dzieçmi. Jednak˝e, pod warunkiem
istnienia klinicznie potwierdzonych zaburzeƒ
pedofilnych, mo˝na je rozpoznaç nawet
w sytuacji braku ewidentnego dowodu
na czas ich trwania ponad 6 mies. Intensywne korzystanie z pornografii z udzia∏em osób
poni˝ej wieku dojrzewania mo˝e byç dodatkowym czynnikiem wspierajàcym diagnoz´.
Cz´stoÊç wyst´powania – cz´stoÊç wyst´powania zaburzeƒ pedofilnych jest nieznana. Prawdopodobnie najwy˝szà wartoÊcià w populacji m´skiej mo˝e byç wartoÊç
od 3 do 5 procent. Rozpowszechnienie
w populacji kobiecej jest jeszcze trudniejsze
do oszacowania, ale uwa˝a si´ ˝e stanowi
niewielki odsetek wyst´powania zaburzeƒ
w populacji m´skiej.
Rozwój i przebieg zaburzeƒ pedofilnych – uwa˝a si´ ˝e pedofilni m´˝czyêni
zdajà sobie spraw´ ze swoich zainteresowaƒ seksualnych w okresie dojrzewania –
a wi´c w tym samym czasie kiedy reszta
osób bez takich zaburzeƒ staje si´ Êwiadoma swojego zainteresowania doros∏ymi
m´˝czyznami lub kobietami. Diagnozowanie
zaburzeƒ pedofilnych w wieku dojrzewania
napotyka trudnoÊci – jest bowiem trudne
do zró˝nicowania z w∏aÊciwymi dla wieku
doÊwiadczeniami seksualnymi z rówieÊnikami, a tak˝e zwyk∏à seksualnà ciekawoÊcià.
Stad wzi´∏o si´ kryterium C, wymagajàce by
osoba diagnozowana mia∏a co najmniej 16
lat i by∏a o co najmniej 5 lat starsza od ofiary z kryterium A. Pedofilia jako taka wydaje
si´ byç zaburzeniem trwajàcym ca∏e ˝ycie.
Jednak˝e zaburzenia pedofilne zawierajà
elementy, które mog´ ewaluowaç w czasie,
niezale˝nie od tego czy podj´to terapi´ czy
nie: subiektywne cierpienie (np. kwestie odczuwania l´ku, silnego wstydu), zaburzenia
interpersonalne a tak˝e sama sk∏onnoÊç
do podejmowania seksualnych aktów
z dzieçmi. Z tego powodu uwa˝a si´ ˝e zaburzenia pedofilne mogà ulegaç nasileniu
lub os∏abieniu w miar´ up∏ywu czasu. Doro-

Êli z zaburzeniami pedofilnymi cz´sto potwierdzajà fakt zdawania sobie sprawy ze
swojej inklinacji jeszcze przed podj´ciem
seksualnej aktywnoÊci z dzieçmi. W podesz∏ym wieku zachowania pedofilne, tak jak
przy innych parafiliach, ulegajà os∏abieniu.
Ryzyko i czynniki prognostyczne – czynniki charakterologiczne: Uwa˝a si´ ˝e jednoczesna obecnoÊç osobowoÊci dyssocjalnej
mo˝e predestynowaç m´˝czyzn do podj´cia
aktów pedofilnych.
Czynniki Êrodowiskowe – doroÊli m´˝czyêni z pedofilià cz´sto jako dzieci byli ofiarami molestowania seksualnego.
Czynniki genetyczne i fizjologiczne –
pedofilia jako taka jest niezb´dnym warunkiem wystàpienia zaburzeƒ pedofilnych,
ka˝dy czynnik zwi´kszajàcy prawdopodobieƒstwo wystàpienia pedofilii oddzia∏uje
w ten sam sposób na prawdopodobieƒstwo
wystàpienia zaburzeƒ pedofilnych. Istniejà
dowody i˝ zaburzenia neurorozwojowe
w ˝yciu p∏odowym zwi´kszajà ryzyko wystàpienia zaburzeƒ pedofilnych.
Problemy diagnostyczne zwiàzane
z p∏cià – metody laboratoryjne stosowane
do mierzenia poziomu zainteresowania seksualnego, które czasami sà pomocne w diagnozowaniu zaburzeƒ pedofilnych u m´˝czyzn, niekoniecznie muszà byç pomocne
w diagnozowaniu tych zaburzeƒ u kobiet,
nawet jeÊli metody identyczne (viewing time)
lub analogiczne (pletyzmografia penisa i fotopletyzmografia waginalna) sà dost´pne.
Diagnostyka – wspomniane wy˝ej metody mierzenia poziomu zainteresowania seksualnego mogà niekiedy byç pomocne
w sytuacji zaprzeczenia istnienia takich zaburzeƒ u badanej osoby. Najd∏u˝ej stosowanà metodà jest pletyzmografia penisa, jednak˝e czu∏oÊç i specyficznoÊç tej metody
mogà si´ ró˝niç pomi´dzy oÊrodkami. Drugà najcz´Êciej stosowanà metodà jest badanie czasu oglàdania (viewing time), u˝ywajàce zdj´ç nagich, lub skàpo ubranych osób.
Ró˝nicowanie – wymienione ni˝ej zaburzenia, które nale˝y ró˝nicowaç z zaburzeniami pedofilnymi, mogà tak˝e wyst´powaç
jednoczeÊnie z nimi. Nale˝y zatem diagnozowaç je oddzielnie.
OsobowoÊç dyssocjalna – istnieje ryzyko i˝ osoba z tà diagnozà, mimo dominujàcego zainteresowania seksualnego osobnikami doros∏ymi, mo˝e okazjonalnie doko-
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naç czynu pedofilnego na zasadzie ∏atwiejszej dost´pnoÊci obiektu w danym momencie. Ci osobnicy cz´sto wczeÊniej mieli konflikty z prawem, tak˝e w recydywie.
Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne –
osoby z takimi zaburzeniami okresowo narzekajà na istnienie obsesyjnych myÊli
o mo˝liwoÊci bycia osobà cierpiàcà na pedofili´. Jednak˝e podczas wywiadu nie
stwierdzano istnienia takich fantazji podczas
stanów wysokiego podniecenia seksualnego (np. w czasie bezpoÊrednio poprzedzajàcym orgazm podczas masturbacji). Osoby
te cz´sto cierpià te˝ z powodu intruzywnych
myÊli, np. obawy o posiadanie orientacji homoseksualnej.
Wspó∏wyst´powanie – zwykle diagnozy
psychiatryczne, obok rozpoznania zaburzeƒ
pedofilnych, zawierajà nadu˝ywanie substancji psychoaktywnych, depresj´, CHAD,
zaburzenia l´kowe, zaburzenia osobowoÊci
oraz inne parafilie. Jednak˝e powy˝sze rozpoznania sà stawiane u m´˝czyzn, którzy
ponieÊli odpowiedzialnoÊç karnà za dokonanie czynów pedofilnych, i nie mo˝na twierdziç automatycznie i˝ b´dà na nie cierpieç
inne osoby, które spe∏niajà kryteria diagnostyczne zaburzeƒ pedofilnych (osoby które
nigdy nie dokona∏y czynu pedofilnego ale
odczuwajà silny stres zwiàzany ze ÊwiadomoÊcià bycia osobà o sk∏onnoÊciach pedofilnych).
Zaburzenia fetyszyzmu
(302.81) (F65.0)
A. Istniejàce ponad 6 miesi´cy, nawracajàce i intensywne seksualne podniecenie skupione wokó∏ martwych przedmiotów lub cz´Êci cia∏a innych ni˝ genitalne, manifestowane przez seksualne fantazje, impulsy, lub realizowane
w rzeczywistoÊci.
B. Impulsy, fantazje lub rzeczywiste dzia∏ania spowodowa∏y znaczàce klinicznie cierpienie i stres w wa˝nych dziedzinach ˝ycia (spo∏ecznych, zawodowych, innych).
C. Obiekty fetyszyzmu nie sà ograniczone
do cz´Êci ubraƒ u˝ywanych do przebierania si´ w ubrania p∏ci przeciwnej
(cross dressing) – jak w transwestytyzmie fetyszystycznym – albo do przedmiotów u˝ywanych do stymulacji genitalnej (np. wibratory).

Odró˝nij:
– do cz´Êci cia∏a,
– do obiektów martwych,
– inne.
Bardzo cz´sto zdarza si´ ˝e wyst´puje
fetyszyzm wokó∏ kilku przedmiotów lub te˝
∏àcznie do obiektu martwego (np. buty) i jednoczeÊnie cz´Êci cia∏a (np. w∏osy partnerki)
Diagnostyka – kryterium A: przetrwa∏e
i nawracajàce skupienie na przedmiotach
nie˝yjàcych lub cz´Êciach cia∏a spoza okolicy genitalnej jako podstawowy element
zwiàzany z podnieceniem seksualnym. Jednak˝e musi byç spe∏nione kryterium B mówiàce o du˝ym osobistym stresie lub znacznym zak∏óceniu funkcjonowania psychospo∏ecznego. Najcz´stsze przedmioty to elementy ˝eƒskiej garderoby, m´skie lub ˝eƒskie buty, przedmioty gumowe, ubrania ze
skóry albo inne. Stopy, palce lub w∏osy to
najcz´stsze cz´Êci cia∏a b´dàce fetyszami.
Obiekt fetyszystyczny zawierajàcy jednoczeÊnie cz´Êç cia∏a i przedmiot nie˝yjàcy (np.
brudne skarpetki i stopa) wyst´puje doÊç
cz´sto, z tego powodu definicja zaburzeƒ
fetyszystycznych zawiera w sobie Partialism,
który by∏ oddzielnà parafilià do czasów DSM
III (skupienie fetyszystyczne ograniczone
wy∏àcznie do jednej cz´Êci cia∏a). Cz´sto zaburzenia fetyszystyczne dotyczà wielu zmys∏ów i mogà obejmowaç dotykanie, lizanie,
wàchanie, wprowadzanie przedmiotów podczas masturbacji lub u˝ywanie ich podczas
stosunku seksualnego.
Rozwój w czasie – ujawnienie zwykle
w wieku dojrzewania, ale fetysze mogà rozwijaç si´ tak˝e przed wiekiem adolescencji.
Raz ujawnione, zwykle sà zjawiskiem sta∏ym
lecz fluktujàcym w intensywnoÊci.
Uwarunkowania kulturowe – znajomoÊç uwarunkowaƒ kulturalnych jest niezb´dna do w∏aÊciwego rozpoznania. Niektóre zachowania b´dà w danej kulturze uwa˝ane za normatywne.
Czynniki zwiàzane z p∏cià – parafilia wyst´puje praktycznie tylko u m´˝czyzn.
Problemy – zaburzenia zwiàzków wynik∏e z braku dost´pnoÊci fetyszu podczas
normalnego wspó∏˝ycia. Niektóre jednostki
b´dà preferowaç aktywnoÊç masturbacyjnà
zwiàzanà z fetyszem, nawet pomimo tego ˝e
ich zwiàzek jest udany pod wzgl´dem uczuciowym.
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Mimo ˝e dà˝enia parafilne i parafilia sama w sobie rzadko jest przyczynà postepowania karnego per se, jednak˝e niektóre
jednostki mogà dokonywaç kradzie˝y obiektów fetyszyzmu i z tego powodu cz´sto ponoszà odpowiedzialnoÊç karnà.
Diagnostyka ró˝nicowa – transwestytyzm fetyszystyczny (patrz kryterium C) –
Obiekty fetyszyzmu nie sà ograniczone
do cz´Êci ubraƒ u˝ywanych do przebierania
si´ w ubrania p∏ci przeciwnej (cross dressing) – jak w transwestytyzmie fetyszystycznym – albo do przedmiotów u˝ywanych
do stymulacji genitalnej (np. wibratory).
Zaburzenia sadyzmu i inne parafilie –
fetysze cz´sto pojawiajà si´ w innych parafiliach, zw∏aszcza w „sadomasochizmie” i zaburzeniach transwestycyjnych. JeÊli jednostka zaanga˝owana jest w przebieranie
na si∏´ (forced cross dressing), a jej dà˝enia
sà skupione wokó∏ przemocy lub cierpienia
towarzyszàcego takiemu zachowaniu, wtedy stawiana jest diagnoza zaburzeƒ masochistycznych.
Jak ju˝ wspomniano wczeÊniej, kryterium
B jest niezb´dne do rozpoznania zaburzeƒ fetyszystycznych, w odró˝nieniu od samego fetyszyzmu, gdzie podniecenie seksualne np.
cz´Êcià cia∏a (np. lizanie palców u stop) jest
akceptowane przez obydwoje partnerów i nie
dostarcza im ono stresu, cierpienia.
Wspó∏wyst´powanie – cz´sto w innych
parafiliach oraz w hyperseksualizmie.
ZABURZENIA TRANSWESTYTYZMU
302.3 (F65.1)
A. Istniejàce ponad 6 miesi´cy, nawracajàce i intensywne seksualne podniecenie skupione wokó∏ przebierania si´,
manifestowane przez seksualne fantazje, impulsy, lub realizowane w rzeczywistoÊci.
B. Impulsy, fantazje lub rzeczywiste dzia∏ania spowodowa∏y znaczàce klinicznie cierpienie i stres w wa˝nych dziedzinach ˝ycia (spo∏ecznych, zawodowych, innych).
Odró˝nij:
– z fetyszyzmem, jeÊli seksualne podniecenie skupione jest wokó∏ ubraƒ,
materia∏ów albo cz´Êci bielizny;
– z autoginefilià (autogynephilia), jeÊli
seksualne podniecenie wyst´puje
wokó∏ wyobra˝eƒ o byciu kobietà.

Diagnoza zaburzeƒ transwestytycznych
nie odnosi si´ do wszystkich osób, które
przebierajà si´ w ubrania p∏ci przeciwnej nawet jeÊli czynià to w sposób sta∏y. Odnosi si´
ona tylko do osób u których przebieraniu si´
zawsze lub prawie zawsze towarzyszy silne
podniecenie seksualne (kryterium A) i które
doznajà z tego powodu cierpienia (kryterium
B). Przebieranie si´ mo˝e dotyczyç tylko
cz´Êci garderoby lub ca∏kowitego pe∏nego
przebrania si´ za kobiet´, w∏àczajàc w to
u˝ycie kosmetyków typowych dla p∏ci przeciwnej (makija˝).
Zaburzenia transwestytyczne dotyczà
niemal wy∏àcznie m´˝czyzn. Seksualne
podniecenie, z jego najwa˝niejszà komponentà czyli wzwodem cz∏onka, mo˝e prowadziç do ró˝nych zachowaƒ. U m∏odszych
m´˝czyzn towarzyszyç temu b´dzie zwykle
masturbacja i orgazm, starsi m´˝czyêni b´dà unikaç szybkiej masturbacji i orgazmu by
jak najd∏u˝ej odczuwaç stan podniecenia
seksualnego.
U m´˝czyzn pozostajàcych w heteroseksualnych relacjach, po przebraniu nastàpi
stosunek seksualny, dla cz´Êci z nich przebranie si´ (lub fantazje o nim) b´dzie warunkiem niezb´dnym do uzyskania erekcji i odbycia stosunku. Ocena stresu towarzyszàcego zaburzeniom jest zwykle oparta na wywiadzie. Cz´sto spotyka si´ sytuacj´ kiedy
m´˝czyêni wydajàcy du˝o pieni´dzy
na ubrania p∏ci przeciwnej, w momentach
prze∏omowych pozbywajà si´ wszystkiego,
próbujàc ca∏kowicie zaprzestaç swoich zachowaƒ. Z regu∏y jest to skazane na niepowodzenie i zaczynajà gromadzenie ca∏ej
garderoby od nowa. U tych m´˝czyzn cz´sto, w zaburzeniach, wyst´puje wspomniana wczeÊniej autoginefilia. Cz´sto wià˝e si´
z wyobra˝aniem sobie zachodzàcych u danej osoby zjawisk fizjologicznych (laktacji,
menstruacji) lub posiadania jej cz´Êci cia∏a
(najcz´Êciej piersi).
Cz´stoÊç wyst´powania – cz´stoÊç wyst´powania jest nieznana. Zaburzenie rzadkie
u m´˝czyzn i praktycznie niewyst´pujàce
u kobiet. Oko∏o 3% m´˝czyzn przyznaje ze
kiedykolwiek odczuwali podniecenie podczas
za∏o˝enia cz´Êci kobiecej garderoby.
Rozwój i przebieg – pierwsze objawy
w dzieciƒstwie (m´˝czyêni). Zwykle fascynacja konkretnà cz´Êcià damskiej garderoby.
O ile przed okresem dojrzewania towarzyszy
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temu przyjemnoÊç bez odcienia seksualnego, to od okresu dojrzewania towarzyszy temu erekcja, cz´sto z pierwszà Êwiadomà
ejakulacjà. W wielu przypadkach, odczuwanie seksualnego podniecenia spada wraz
z wiekiem, tak samo jak intensywnoÊç erekcji, mimo ze samo pragnienie przebierania
cz´sto z wiekiem staje si´ silniejsze. Osoby
okreÊlajà to jako spadek podniecenia seksualnego, ale wzrost ogólnego zadowolenia
z faktu przebierania si´. Tendencja do przebierania si´ mo˝e byç ciàg∏a lub epizodyczna.
W niektórych przypadkach czasowo mija
po nawiàzaniu satysfakcjonujàcego po˝ycia
partnerskiego, ale ma tendencje do nawrotu.
W niektórych przypadkach transwestytyzm prowadzi do dysforii p∏ci. Niektórzy
m´˝czyêni, którzy nie odró˝niajà si´ od innych osób z tym samym zaburzeniem
w okresie dzieciƒstwa i dojrzewania, stopniowo rozwijajà pragnienie pozostawania
w roli ˝eƒskiej przez d∏u˝szy okres czasu
i do feminizowania swojej anatomii. Rozwojowi dysforii p∏ci zwykle towarzyszy spadek
odczuwania podniecenia seksualnego podczas aktów przebierania. Manifestacja podniecenia seksualnego – erekcja cz∏onkapodczas przebierania si´ – tak jak w innych
zachowaniach seksualnych – w tym normatywnych – jest silniejsza w okresie dojrzewania i wczesnej doros∏oÊci. Zaburzenia transwestytyczne sà silniejsze w wieku doros∏oÊci,
kiedy cz´sto stajà si´ przeszkodà do zawarcia
zwiàzku partnerskiego i odbycia normalnego
stosunku seksualnego. M´˝czyêni w Êrednim
i podesz∏ym wieku z zaburzeniami transwestycznymi cz´Êciej prezentujà dysforie p∏ci ni˝
zaburzenia transwestycyjne.
Konsekwencje – zaburzenie lub uniemo˝liwienia nawiàzania zwiàzku partnerskiego i za∏o˝enia rodziny.
Ró˝nicowanie – zaburzenia fetyszystyczne: te zaburzenia mogà przypominaç
zaburzenia transwestytyczne, zw∏aszcza kiedy m´˝czyêni z fetyszyzmem zak∏adajà
na siebie cz´Êci ˝eƒskiej garderoby i masturbujà si´ w nich. Odró˝nienie polega na stwierdzeniu obecnoÊci myÊli o byciu kobietà lub
zachowaniu jak kobieta podczas masturbacji.
Dysforia p∏cin – osoby które spe∏niajà
kryteria zarówno zaburzeƒ transwestytycznych jak i dysforii p∏ci, b´dà zdiagnozowane
z obydwoma rozpoznaniami jednoczeÊnie.
Wspó∏wyst´powanie – zwykle z fetyszy-

zmem i masochizmem. Przy wspó∏istnieniu
masochizmu z dà˝eniem do asfiksji, cz´ste
bywajà przypadki Êmiertelne.
INNE OKREÂLONE (specified)
PARAFILIE (Paraphilic disorder) 302.89.
(F65.89)
Sà to parafilie, które powodujà znaczàce
zaburzenia funkcjonowania w sferze spo∏ecznej, prywatnej i zawodowej, ale nie spe∏niajà dok∏adnie kryteriów ˝adnej wymienionej wy˝ej parafilii. Klinicysta wybierze takie
rozpoznanie, kiedy jest pewien szczególny
powód dla niespe∏nienia kryteriów powy˝szych parafilii, np. zoofilia.
Przyk∏ady – skatologia telefoniczna, nekrofilia. Zoofilia, koprofilia, klizmafilia (enema) lub urofilia. Muszà byç obecne przez co
najmniej 6 miesi´cy i powodowaç stres
i znaczàce zaburzenie funkcjonowania
w sferze spo∏ecznej, zawodowej i prywatnej.
PARAFILIE NIEOKREÂLONE
(Paraphilic disorder) 302.9 (F65.9)
Rozpoznajemy je gdy niespe∏nione sà
kryteria ˝adnej powy˝szej parafilii.
WNIOSKI
Klasyfikacja DSM 5 nie przynosi decydujàcych zmian w diagnozowaniu parafilii
w ICD 10 i DSM-4. Jedynà istotnà ró˝nicà
jest odró˝nienie zaburzeƒ parafilnych od parafilii per se. Jest to nast´pstwem i potwierdzeniem stanu faktycznego, w którym do leczenia trafiajà prawie wy∏àcznie osobnicy
doÊwiadczajàcy cierpienia z powodu swoich
preferencji i chcàcy si´ ich pozbyç, bàdê te˝
powodujàcy cierpienie u obiektów swoich
zachowaƒ seksualnych i doÊwiadczajàcy,
z tego powodu, odpowiedzialnoÊci karnej.
Poczàtkowe kontrowersje wobec u˝ycia s∏owa „orientacja” do pedofilii jako parafilii zosta∏y wyjaÊnione po oficjalnym oÊwiadczeniu American Psychiatric Association, w którym potwierdzono i˝ by∏o to niezamierzonym b∏´dem, i ˝e – jak w przypadku innych
parafilii – powinno zostaç u˝yte s∏owo sexual interest. ◗

Wszelkie prawa zastrze˝one. Kopiowanie w cz´Êci lub w ca∏oÊci bez uzyskania zezwolenia wydawcy jest zabronione.
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ZABURZENIA SEKSUALNE
WYNIKAJÑCE Z REAKCJI
NA STRES
na przyk∏adzie wybranej grupy
zawodowej – funkcjonariuszy policji
mgr Justyna Madejczyk, dr Konrad Janowski, dr Anna Czy˝kowska
Streszczenie
Funkcjonariusze Policji sà szczególnie nara˝eni na uczestniczenie w sytuacjach stresogennych, gdy˝ wiele
czynników sprzyja ich nasileniu. Bioràc pod uwag´ cz´stotliwoÊç nara˝enia na stres oraz jego intensywnoÊci
s∏u˝ba w policji mo˝e byç uznana za jeden z najbardziej stresogennych zawodów. Majàc na uwadze jak stres
wp∏ywa na pojawienie si´ u m´˝czyzn zaburzeƒ seksualnych oraz sprzyja ich nasilaniu si´ zaplanowano
badania zwiàzku pomi´dzy stresem a zaburzeniami seksualnymi w grupie zawodowej funkcjonariuszy policji.
Badaniem ankietowym obj´to 50 policjantów w przedziale wiekowym 30–35 lat pozostajàcych w czynnej
s∏u˝bie powy˝ej 7 lat z pionów kryminalnych, dochodzeniowo-Êledczych oraz antyterrorystycznych. Zaburzenia
erekcji, hipolibidemia, trudnoÊci lub brak osiàgni´cia orgazmu to najcz´stsze dolegliwoÊci ˝ycia seksualnego
ankietowanych. W badaniach wykazano jak du˝y wp∏yw na ˝ycie seksualne badanych ma stres w wyst´pujàcy
w okreÊlonych sytuacjach zawodowych funkcjonariuszy policji.
S∏owa kluczowe:
stres, zaburzenia seksualne, funkcjonariusze policji

SEXUAL DISORDERS AS A RESPONSE TO DISTRESS IN POLICE FORCES
Police officers risk being exposed to stresogenic situations because there are many factors which intensify
them. Taking into consideration the frequency of stress exposure and its intensity, being a member of the
police force might considered as one of the most stresogenic professions. Bearing in mind the influence of
stress on sexual disorders and their intensification, a research into the relationship between stress and
sexual disorders among police officers was planned. The survey was conducted among 50 police officers
aged 30-35 and working for over seven years in anti-terrorist and criminal investigation and investigation
departments. Erectile dysfunction, hypolibidemia and orgasmic problems are the most common sexual
disorders among the respondents. The study has shown how influential the work-related stress is on the
sexual life of police officers.
Key words:
distress, sexual disorders, police officers
PRACA RECENZOWANA

FORMY ZAGRO˚ENIA POLICJANTA
Policjant dba o ochron´ bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego. Zadania policjanta
sà ró˝ne i zale˝à od pe∏nionej przez niego
funkcji. Do zagro˝eƒ zwiàzanych z pracà policjanta zaliczamy:
– obra˝enia cia∏a, lub trwa∏e kalectwo,
a nawet utrat´ ˝ycia b´dàce skutkiem
Przeglàd Seksuologiczny, kwiecieƒ/czerwiec 2014, nr 38

post´powania osób, wobec których
podejmowane sà dzia∏ania majàce
na celu eliminacj´ zachowaƒ sprzecznych z prawem;
– wielu policjantów uczestniczy w wypadkach zwiàzanych z akcjami ratowniczymi podczas kl´sk ˝ywio∏owych,
czy w czasie prowadzenia poÊcigu
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za przest´pcami, sprawcami (wypadki
drogowe);
– policjanci zazwyczaj ˝yjà w ciàg∏ej obawie przed fizycznym zagro˝eniem i sà
uczestnikami dramatycznych sytuacji,
co staje si´ êród∏em stresu, problemów
rodzinnych i osobowych;
– policjanci mogà odczuwaç problemy
zdrowotne na skutek pracy na zewnàtrz pomieszczeƒ, cz´sto w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
(wysoka lub niska temperatura, deszcz
itp.);
– w pracy policjanta istnieje mo˝liwoÊç
kontaktu z osobami zaka˝onymi (np.
HIV).
Policjanci podczas wykonywania swoich
obowiàzków nara˝eni sà na: wypadki motocyklowe i samochodowe podczas akcji,
czynnà napaÊç, w tym pobicia, obra˝enia
cia∏a spowodowane przez broƒ palnà i inne
przedmioty u˝yte przez przest´pców, prac´
w zmiennych warunkach atmosferycznych,
kontakt z mikroorganizmami chorobotwórczymi przy zatrzymywaniu podejrzanych,
agresj´ zwierzàt, prac´ zmianowà, czynniki
psychospo∏eczne – wydarzenia, których
Êwiatkiem jest policjant, zw∏aszcza gdy dochodzi do powa˝nych obra˝eƒ lub Êmierci
osób uczestniczàcych w sekcji zw∏ok, zagro˝enia zwiàzane z przemieszczaniem si´
pieszo w terenie lub w obiektach [1]. Poza tym: Êrodki i czynniki chemiczne, pola
elektromagnetyczne (obs∏uga radarowych
mierników pr´dkoÊci, radiostacji i innych
urzàdzeƒ), ha∏as.
PRZEWLEK¸Y STRES
JAKO NIEOD¸ÑCZNY ATRYBUT
S¸U˚BY W POLICJI
Stres jest nierozerwalnie zwiàzany z ˝yciem ka˝dego cz∏owieka, niezale˝nie od wykonywanego zawodu i jako zjawisko samo
w sobie, nie jest szkodliwy. B´dàc naturalnym sk∏adnikiem ˝ycia mo˝e pe∏niç zarówno
funkcj´ mobilizujàcà jak i demobilizujàcà.
Stres – relaksacja, stres – dobre samopoczucie, to równowa˝niki, wzajemnie si´ dope∏niajàce. Dlatego istotnym jest odpowiedê
na pytanie jak u∏o˝yç wspó∏prac´ mi´dzy tymi dwoma elementami, aby móc ˝yç w harmonii z samym sobà i otoczeniem.
Funkcjonariusze policji sà szczególnie
nara˝eni na uczestniczenie w sytuacjach

stresogennych, gdy˝ wiele czynników sprzyja ich nasileniu. Nale˝à do nich [2]:
a) Praca zmianowa – brak odpoczynku
przy intensywnym poziomie poczucia
zm´czenia prowadzi do stresu. Przyczynà pierwotnà stresu pracy zmianowej jest niezgodnoÊç faz rytmu aktywacji z rytmem aktywnoÊci (sen/czuwanie) wymuszonym harmonogramem
systemu pracy. Przyczyny wtórne majà
zwiàzek ze spo∏ecznymi, zdrowotnymi
i behawioralnymi nast´pstwami wykonywania pracy zmianowej.
b) Rola zawodowa w tym zagro˝enie
bezpieczeƒstwa – sposób realizowania
roli zawodowej mo˝e stanowiç êród∏o
satysfakcji lub obcià˝enia dla osób zatrudnionych w s∏u˝bach mundurowych. Do czynników stresogennych
zwiàzanych z rolà zawodowà w s∏u˝bach mundurowych nale˝y zaliczyç
odpowiedzialnoÊç za drugiego cz∏owieka, nara˝enie na urazy i utrat´
zdrowia lub ˝ycia, nara˝enie na nietypowe zaka˝enia, u˝ycie broni oraz trosk´ o w∏asny rozwój zawodowy. Wysokie nasilenie stresu,mo˝e równie˝
wynikaç z przebiegu kariery zawodowej, z którà ∏àczà si´ trzy grupy potencjalnych sytuacji trudnych: niepewnoÊç pracy w wyniku redukcji etatów
i bezustannej restrukturyzacji s∏u˝b
mundurowych, niezgodnoÊç statusu
zwiàzana ze zbyt wolnym lub zbyt
szybkim awansem oraz frustracja
z powodu osiàgni´cia maksymalnego
pu∏apu w karierze zawodowej.
c) Relacje interpersonalne – stres mo˝e
wynikaç ze wzajemnej konkurencji
i rywalizacji, ale mo˝e równie˝ powstaç z braku odpowiedniego poparcia spo∏ecznego w sytuacjach trudnych. W zespo∏ach pracowniczych,
w których wyst´puje ostra rywalizacja
osoby cz´sto nie dzielà si´ problemami z obawy przed wspó∏pracownikami.
d) Syndrom wypalenia zawodowego – zespó∏ ten nie jest prostà reakcjà
na stres s∏u˝by, ale specyficznà reakcjà ca∏ego organizmu, który ujawnia
si´ w wielu obszarach funkcjonowania. Zjawisko to jest zró˝nicowane
strukturalnie i ma êród∏o zarówno
w czynnikach zewn´trznych (warunki
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i wymagania zawodu), jak i wewn´trznych do których nale˝à mi´dzy innymi
predyspozycje osobowoÊciowe, zw∏aszcza posiadane strategie radzenia sobie
ze stresem. Wypalenie najcz´Êciej
opisuje si´ jako stan wyczerpania cielesnego, duchowego lub uczuciowego.
Przy czym bardzo trudno jest okreÊliç
poczàtek tego procesu. Najcz´Êciej
proces ten zaczyna si´ powoli i niezauwa˝alnie, a ujawnia si´ nagle
i z du˝à si∏à. Objawy majà ogromny
wp∏yw na ˝ycie zawodowe, czas wolny od pracy, relacje ze znajomymi,
zwiàzki partnerskie i funkcjonowanie
jednostki w rodzinie. Cz´sto towarzyszy im awersja i myÊli oraz zachowania ucieczkowe.
Bioràc pod uwag´ cz´stotliwoÊç nara˝enia na stres oraz jego intensywnoÊci s∏u˝ba
w policji mo˝e byç uznana za jeden z najbardziej stresogennych zawodów.
Do g∏ównego êród∏a stresu zaliczamy:
– poczucie niepewnoÊci, wynikajàce
z dzia∏ania bez pe∏nej informacji i wyraênie okreÊlonego celu;
– surowe konsekwencje pope∏nionego
b∏´du i cz´sto niesprawiedliwe traktowanie przez zwierzchników;
– narzucanie zadaƒ nieoczekiwanych
i pospiesznie ich wykonywanie oraz
niedocenianie wysi∏ków przez prze∏o˝onych (opinia dzielnicowych) [3].
Przyczyny wypalenia zawodowego lokalizowane sà najcz´Êciej w p∏aszczyznach:
– indywidualnej – obcià˝enie psychiczne
wynikajàce z braku mo˝liwoÊci wyboru
miejsca pe∏nienia s∏u˝by, d∏ugotrwa∏e
rozstania z rodzinami, czas zmiany
miejsca zamieszkania i wynikajàce stàd
trudnoÊci ˝ycia codziennego rodziny;
– interpersonalnej – funkcjonowanie funkcjonariuszy policji oparte jest na ustalonych regu∏ach post´powania, gdy˝ posiadajà oni hierarchi´ zajmowanych
pozycji i rzàdzà si´ swoim kodeksem
[4].
Wspó∏˝ycie w grupie wymaga od jej
cz∏onków podporzàdkowania si´ oraz pewnych ust´pstw i rezygnacji ze swoich swobód na rzecz ogó∏u. Nie zawsze wszyscy
przedstawiciele danej grupy zgadzajà si´
z przyj´tymi normami post´powania i nie
wyra˝ajà aprobaty na podporzàdkowanie

si´, co jest zjawiskiem konfliktogennym.
Przyczynà nieporozumieƒ bywa ró˝nica
zdaƒ i poglàdów, rozbie˝noÊç celów, rywalizacja mi´dzy osobami, np. o przywileje, pozycje w oddziale, walka o nagrody i awanse.
Czynnikami wywo∏ujàcymi u funkcjonariusza stres sà równie˝ rozterki moralne, majàce u swojego pod∏o˝a konflikty postaw
spo∏ecznych, zderzenie z rzeczywistoÊcià
wyznawanych przez niego norm i wartoÊci.
S∏aba niekiedy skutecznoÊç w∏asnego dzia∏ania oraz poczucie bezsilnoÊci, a w konsekwencji obni˝enie poczucia w∏asnej wartoÊci
w obliczu narastajàcej przest´pczoÊci i jej
brutalizacji sà niebezpieczne równie˝ ze
wzgl´du na mo˝liwoÊç stania si´ – w sprzyjajàcych ku temu warunkach – jednym
z istotnych czynników kryminogennych.
Przyczynà stresu policjantów sà te˝ trudne warunki finansowe i bytowe cz´Êci policjantów. Dotyczy to szczególnie funkcjonariuszy o krótkim sta˝u oraz tych, którzy posiadajà niskie stopnie s∏u˝bowe. Zbyt niskie
p∏ace w stosunku do wysokiego ryzyka zawodowego prowadzà do spadku motywacji
dzia∏ania oraz sà przyczynà frustracji.
Jednà z form zagro˝enia policjanta jest
czynna napaÊç na funkcjonariusza. Obok
przypadków czynnej napaÊci istnieje problem tzw. agresji werbalnej, skierowanej
przeciwko policjantom. Liczba ta nie jest
oszacowana, jednak zachowania takie, jak
mo˝na sàdziç sà najcz´stszà, bo naj∏atwiejszà i najcz´Êciej bez konsekwencji prawnych, formà zniewa˝enia policjanta [5].
ZABURZENIA SEKSUALNE
U M¢˚CZYZN A STRES
Do najcz´stszych zaburzeƒ seksualnych u m´˝czyzn nale˝à:
– wytrysk przedwczesny (stan, w którym
do wytrysku dochodzi przed immisjà,
zaraz po wprowadzeniu cz∏onka do pochwy lub po kilku ruchach frykcyjnych.
Mo˝e mieç charakter fizjologiczny, np.
po d∏u˝szych okresach wstrzemi´êliwoÊci seksualnej lub z powodu osobniczej nadwra˝liwoÊci, najcz´Êciej jednak przybiera postaç reakcji sytuacyjnej lub nerwicy nierzadkiej u m∏odych
m´˝czyzn. Nale˝y do ∏atwiejszych
do wyleczenia postaci zaburzeƒ seksualnych), opóêniony (wytrysk po bardzo
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d∏ugim czasie trwania stosunku. Najcz´Êciej wyst´puje w przebiegu starzenia si´, po d∏ugotrwa∏ym za˝ywaniu
ró˝nych leków jako objaw wielu chorób
lub uwarunkowania na masturbacj´)
lub jego brak (zaburzenia seksualne
b´dàce pog∏´bionà formà wytrysku
opóênionego. Przyczynami jest przebieg starzenia, zaburzenia hormonalne,
choroby uk∏adu moczop∏ciowego, alkoholizm, narkomania);
– zaburzenia erekcji (niezdolnoÊç do osiàgni´cia i/lub utrzymania erekcji koniecznej do odbycia stosunku);
– hipolibidemia – obni˝ony poziom pop´du seksualnego i potrzeb seksualnych.
Najcz´Êciej wyst´puje w zaburzeniach
hormonalnych, okresie przekwitania,
przewlek∏ych chorobach, alkoholizmie,
narkomanii [6].
Zaburzenia seksualne mogà mieç przyczyny czynnoÊciowe, co obserwuje si´ u ok.
60–80% osób lub organiczne (wynikajàce ze

zmian chorobowych w narzàdach lub tkankach organizmu). WÊród niezmiernie ró˝norodnych mo˝liwych przyczyn wystàpienia
zaburzeƒ seksualnych wymieniç nale˝y
kompleks ni˝szoÊci, b∏´dy wychowawcze,
nadmierne nastawienie na sukces i wykazanie si´ wobec osoby partnera, dramatycznie
prze˝ywane niepowodzenia seksualne, b∏´dy w technice seksualnej, stres, nadpobudliwoÊç nerwowa, l´ki, fobie [7]. Znany jest
zwiàzek pomi´dzy stresem a zaburzeniami
seksualnymi [8]. Stres mo˝e upoÊledzaç
funkcjonowanie seksualne na kilku p∏aszczyznach – psychologicznej (potrzeby seksualne sà nisko w hierarchii potrzeb gdy
przewa˝a potrzeba bezpieczeƒstwa), neurofizjologicznej (wysoki poziom prolaktyny).
Z Raportu SeksualnoÊci Polaków [9] wynika,
˝e w sytuacjach stresujàcych (takich jak problemy finansowe, utrata pracy, powa˝na choroba) ankietowani upatrywali przyczyn´ swoich problemów seksualnych.

Tabela I. Ankieta stresu policjanta
Sytuacja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

W ogóle
niestresujàca

Lekko
stresujàca

Znacznie
stresujàca

Bardzo
stresujàca

Taka sytuacja w ogóle
nie mia∏a miejsca

KoniecznoÊç pracy „po godzinach”
Konflikty z prze∏o˝onymi
Konflikty ze wspó∏pracownikami
Ogl´dziny miejsca zbrodni
Fizyczny atak na mojà osob´
Agresja s∏owna wobec mojej osoby
Zwi´kszanie zadaƒ do realizacji
U˝ycie Êrodków przymusu
bezpoÊredniego
U˝ycie broni palnej
KoniecznoÊç pe∏nienia s∏u˝by
w dni wolne
Skargi na mojà osob´
Prowadzone wobec mnie post´powania,
tak˝e dyscyplinarne
Ma∏e mo˝liwoÊci awansu
Niskie zarobki
Brak odpowiedniego wyposa˝enia
sprz´towego
Brak stabilizacji zawodowej
Zagro˝enie ˝ycia i zdrowia w wyniku
realizacji zadaƒ s∏u˝bowych
Inne (jeÊli by∏y inne stresujàce sytuacje
– to jakie?)...............................................
.................................................................
Inne (jeÊli by∏y inne stresujàce sytuacje
– to jakie?)...............................................
.................................................................
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METODY
Celem badania by∏o sprawdzenie w jakim stopniu stres w pracy – s∏u˝bie funkcjonariusza policji mo˝e wp∏ynàç na jego ˝ycie
seksualne.
Pierwszà metodà by∏o zbadanie poziomu
stresu u funkcjonariuszy policji w konkretnych sytuacjach pojawiajàcych si´ w pracy
zawodowej.

Drugà metodà by∏a ankieta dotyczàca
˝ycia seksualnego funkcjonariuszy policji.
Badaniem ankietowym obj´to 50 policjantów w przedziale wiekowym 30–35 lat
pozostajàcych w czynnej s∏u˝bie powy˝ej 7
lat z pionów kryminalnych, dochodzeniowo-Êledczych oraz antyterrorystycznych.
Ankieta mia∏a charakter anonimowy.

Tabela II. Wyniki ankiety stresu policjanta

Stres_1
Stres_2
Stres_3
Stres_4
Stres_5
Stres_6
Stres_7
Stres_8
Stres_9
Stres_10
Stres_11
Stres_12
Stres_13
Stres_14
Stres_15
Stres_16
Stres_17
Stres_18 – porównanie

N

Minimum

Maksimum

Ârednia

Odchylenie
standardowe

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
30

0,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
0,00
0,00
2,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
2,00
2,00

1,00
2,00
3,00
3,00
3,00
2,00
2,00
3,00
3,00
2,00
3,00
3,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
2,00

,9400
1,8000
1,3200
2,9800
2,0200
1,1600
2,0000
1,9000
2,7600
,6600
2,7400
,4200
2,2400
2,9000
2,1200
2,4200
2,9200
2,0000

,23990
,40406
,74066
,14142
,65434
,37033
0,00000
,70711
,82214
,62629
,44309
1,05153
1,00122
,50508
,87225
,94954
,34047
0,00000

Ryc. 1. Ârednie nasilenie odczuwanego stresu u policjantów dla poszczególnych stresorów z ankiety.
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Tabela III. Ankieta dot. ˝ycia seksualnego (opracowana pod kierunkiem dr Konrada Janowskiego)
Nigdy Rzadko Czasami Cz´sto Zawsze

1. By∏ Pan zbyt zm´czony innymi zaj´ciami,
by mieç ochot´ na seks
2. By∏ Pan zbyt zestresowany problemami ˝yciowymi,
by mieç ochot´ na seks
3. Czu∏ Pan, ˝e uprawia Pan seks zbyt rzadko
4. Mia∏ Pan trudnoÊci ze znalezieniem partnerki
5. Czu∏ Pan, ˝e Pana fantazje i marzenia erotyczne
sà niewystarczajàco zrealizowane

Ryc. 2. Nasilenie poszczególnych trudnoÊci w ˝yciu seksualnym badanych m´˝czyzn

WYNIKI
BADANIE POZIOMU STRESU
NA PRZYK¸ADZIE KONKRETNYCH
SYTUACJI POJAWIAJÑCYCH SI¢
W PRACY ZAWODOWEJ
Tabela I. Ankieta stresu policjanta.
Tabela II. Wyniki ankiety stresu policjanta.
Ryc. 1. Ârednie nasilenie odczuwanego
stresu u policjantów.
Tabela III. Ankieta dot. ˝ycia seksualnego
(opracowana pod kierunkiem dr Konrada
Janowskiego).
Tabela IV. Ankieta dot. ˝ycia seksualnego
(opracowana pod kierunkiem dr Konrada
Janowskiego).
Tabela V. Wyniki ankiety dot. ˝ycia seksualnego.
Tabela VI. Korelacje mi´dzy stresem
a trudnoÊciami w ˝yciu seksualnym badanych m´˝czyzn.
Tabela VII. Korelacje mi´dzy stresem
a satysfakcjà w ˝yciu seksualnym badanych
m´˝czyzn.

DYSKUSJA WYNIKÓW
W niniejszej ankiecie poproszono o podanie wieku badanych (30–35 lat) i okreÊlenie swojej orientacji seksualnej. Wszyscy
ankietowani okreÊlili swojà orientacj´ jako
heteroseksualnà. Zadano pytanie, czy badana osoba jest w zwiàzku, a je˝eli tak to jakiego rodzaju jest to zwiàzek (sta∏y nieformalny,
narzeczeƒstwo, ma∏˝eƒstwo), czy posiada
dzieci, ile i w jakim wieku.
Nast´pnie zapytano o cz´stoÊç kontaktów seksualnych na przestrzeni ostatnich 12
miesi´cy i ich cz´stoÊç w stosunku do potrzeb oraz poproszono o okreÊlenie swojej
satysfakcji z ˝ycia seksualnego.
W dalszej cz´Êci ankiety przedstawiono
tabel´ (A16-1 – A16-5 i A17-1 – A17-22),
w której znalaz∏y si´ pytania dotyczàce doÊwiadczanych trudnoÊci w ˝yciu seksualnym badanych.
W poni˝szej metodzie statystycznej zastosowano wspó∏czynnik korelacji rang
Spearmana.
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Analizujàc wyniki z przedstawionych powy˝ej ankiet, nie sposób nie zauwa˝yç problemów i trudnoÊci w ˝yciu seksualnym,
na które wskazujà badani.
Zaburzenia erekcji, trudnoÊci lub brak
osiàgni´cia orgazmu to najcz´stsze dolegli-

woÊci ˝ycia seksualnego ankietowanych.
W badaniu wykazano jak du˝y wp∏yw
na ˝ycie seksualne badanych ma stres wyst´pujàcy w okreÊlonych sytuacjach zawodowych funkcjonariuszy policji.

Tabela IV. Ankieta dot. ˝ycia seksualnego (opracowana pod kierunkiem dr Konrada Janowskiego)
Nigdy

Sporadycznie,
tylko przy
jednym lub przy
kilku kontaktach
seksualnych

Czasami,
przy mniej
ni˝ po∏owie
kontaktów
seksualnych

Cz´sto, przy
wi´kszoÊci
kontaktów
seksualnych

Zawsze,
przy ka˝dym
lub prawie
ka˝dym kontakcie
seksualnym

1. Poczucie niech´ci do podejmowania
kontaktu seksualnego
2. Poczucie l´ku przed podejmowaniem
lub podczas kontaktu seksualnego
3. Brak pewnoÊci siebie przy podejmowaniu
lub podczas kontaktu seksualnego
4. Problemy z osiàgni´ciem
lub utrzymaniem erekcji
5. Zbyt ma∏a intensywnoÊç doznaƒ
podczas kontaktu seksualnego
6. Zbyt du˝a intensywnoÊç doznaƒ
podczas kontaktu seksualnego
7. Brak odczuwania przyjemnoÊci
podczas kontaktu seksualnego
8. Odczuwanie nieprzyjemnego bólu
podczas kontaktu seksualnego
9. TrudnoÊç lub brak osiàgni´cia orgazmu
10. Zbyt szybkie osiàgni´cie orgazmu
11. Zbyt krótki czas kontaktu seksualnego
12. Poczucie frustracji lub braku pe∏nego
zaspokojenia seksualnego po odbytym
kontakcie seksualnym
13. Poczucie rozczarowania po odbytym
kontakcie seksualnym
14. TrudnoÊç z osiàgni´ciem lub utrzymaniem
podniecenia przez partnerk´
15. TrudnoÊç z osiàgni´ciem orgazmu
przez partnerk´
16. Zbyt szybkie osiàgni´cie orgazmu
przez partnerk´
17. Poczucie braku odpowiedniej dla Pana
bliskoÊci emocjonalnej z partnerkà
18. Poczucie, ˝e partnerka zwraca zbyt ma∏o
uwagi na zaspokojenie Pana pragnieƒ
i potrzeb seksualnych
19. Poczucie, ˝e partnerka wykazuje zbyt ma∏o
inicjatywy lub pomys∏owoÊci podczas
kontaktów seksualnych
20. Poczucie, ˝e partnerka nie jest dla Pana
wystarczajàco atrakcyjna fizycznie
21. Poczucie, ˝e Pan nie jest wystarczajàco
atrakcyjny fizycznie dla partnerki
22. Obawa, ˝e niewystarczajàco zaspokaja Pan
potrzeby i pragnienia seksualne partnerki
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KoniecznoÊç pracy po godzinach, czy
te˝ w dni wolne, jest dla wi´kszoÊci funkcjonariuszy lekko stresujàca, natomiast ma∏e
mo˝liwoÊci awansu i brak stabilizacji zawodowej, uwa˝ane sà za sytuacje bardzo stresujàce. Nale˝y podkreÊliç, ˝e system kar
i nagród stosowany w policji jest g∏ównie finansowy, a za drobne przewinienia gro˝à
powa˝ne konsekwencje. Stàd te˝ w badaniu
da∏o si´ zauwa˝yç jak du˝ym obcià˝eniem
dla policjanta sà prowadzone wobec niego
post´powania dyscyplinarne, czy te˝ wp∏ywajàce skargi.
W ryzyko zawodowe policjanta wciàgni´te jest równie˝ doÊwiadczanie zdarzeƒ traumatycznych, a w szczególnoÊci konfrontacja
z okrucieƒstwem, widokiem ci´˝ko rannych
ofiar, nara˝aniem swojego ˝ycia i zdrowia
podczas ryzykownych akcji. W badaniu jest
to widoczne, gdy˝ prawie 100% ankietowanych uwa˝a te sytuacje za bardzo stresujàce, aczkolwiek ju˝ agresja s∏owna wobec
policjanta, jest dla niego „tylko” lekko stresujàca.
Wiele akcji policyjnych wià˝e si´ równie˝
z u˝yciem Êrodków przymusu bezpoÊredniego (si∏a fizyczna, pa∏ka, kajdanki) oraz
z u˝yciem broni palnej. Ryzyko spowodowania Êmierci, trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
bàdê te˝ pozbawienia cz∏owieka wolnoÊci,
badani policjanci oceniajà jako bardzo stresujàce.
W tych sytuacjach nie sposób pominàç
relacji z prze∏o˝onym, który odgrywa istotnà
rol´, polegajàcà na zorganizowaniu policjantom bioràcym udzia∏ w niebezpiecznych
akcjach, pomocy psychologicznej oraz nieplanowaniu im kolejnych zadaƒ. Pozwala to
w jakimÊ stopniu odreagowaç prze˝yte doÊwiadczenia traumatyczne. Stàd te˝ wi´kszoÊç badanych policjantów ocenia konflikty z prze∏o˝onymi jako znacznie stresujàce.
Bioràc powy˝sze pod uwag´, nie jest zaskoczeniem, ˝e narzucanie zadaƒ nieoczekiwanych i pospieszne ich wykonanie, jak
równie˝ zwi´kszanie zadaƒ do realizacji sà
powodem do stresu dla 100% badanych policjantów.
W ankiecie dotyczàcej poziomu stresu
pozostawiono ankietowanym policjantom
„wolne miejsce” dla wybranej przez siebie,
a nie narzuconej przez autork´, wybranej sytuacji stresujàcej. Wi´cej ni˝ po∏owa uzna∏a,
˝e porównywanie ich z bohaterami filmowy-

Tabela V. Wyniki ankiety dot. ˝ycia seksualnego

A16-1
A16-2
A16-3
A16-4
A16-5
A17-1
A17-2
A17-3
A17-4
A17-5
A17-6
A17-7
A17-8
A17-9
A17-10
A17-11
A17-12
A17-13
A17-14
A17-15
A17-16
A17-17
A17-18
A17-19
A17-20
A17-21
A17-22

Minimum

Maksimum

Ârednia

Odchylenie
standardowe

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

4,00
4,00
5,00
3,00
5,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,00
4,00
2,00
4,00
4,00
4,00
3,00
4,00
2,00
3,00
3,00
4,00
2,00
3,00
4,00

2,7800
3,0400
2,8600
1,2600
2,0200
3,1000
2,1000
2,4600
2,9200
2,5000
1,9400
2,8800
1,0400
3,1200
1,3400
2,8400
3,1600
3,1800
2,0800
2,5000
1,5400
1,6800
1,7200
1,5600
1,0400
1,2600
2,9400

1,03589
,96806
1,16075
,56460
1,09712
1,01519
1,05463
,95212
1,10361
1,14731
,76692
1,13641
,28284
,98229
,47852
1,20136
1,11319
1,08214
,87691
,95298
,50346
,79385
,80913
,88433
,19795
,48697
1,05772

mi jest sytuacjà znacznie stresujàcà – w kontekÊcie niemo˝noÊci sprostania narzuconemu wzorcowi.
Nadmierne napi´cie, przem´czenie pracà zawodowà, stres, prowadzà do ró˝nych
nast´pstw. Jednym z nich jest os∏abienie poziomu potrzeb seksualnych, cz´stotliwoÊci
wspó∏˝ycia i ogólny spadek zainteresowania
˝yciem seksualnym co wyraênie pokaza∏a
korelacja – poziom stresu a trudnoÊci w ˝yciu seksualnym.
K∏opoty z osiàgni´ciem orgazmu, erekcjà, jej utrzymaniem to tak˝e ewidentne pod∏o˝e stresogenne. SprawnoÊç seksualna bezpoÊrednio rzutuje na obraz w∏asnego
wizerunku, a ka˝de zaburzenie erekcji wywo∏uje l´k. Pojawienie si´ zaburzeƒ seksualnych wprowadza zak∏ócenia równie˝ w relacjach partnerskich.
Najcz´Êciej ankietowani, na k∏opoty
z erekcjà, reagujà unikaniem dalszych kontaktów seksualnych oraz brakiem pewnoÊci
siebie. Badani wskazali, ˝e ten problem dotyczy ich „czasami” i „cz´sto”, gdy˝ po ko-
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lejnej nieudanej próbie po prostu nie podejmujà nast´pnych obawiajàc si´, ˝e nie
sprawdzà si´ w roli kochanka.
Ankietowani nie wskazywali natomiast
na l´k przed reakcjà na zachowanie czy te˝
osobowoÊç partnerki.
Badani policjanci wià˝à stres nierozerwalnie z pogorszeniem si´ ich jakoÊci ˝ycia
seksualnego. Napi´cie emocjonalne, nadmiar stresowych sytuacji zdecydowanie pogarsza jakoÊç ich ˝ycia seksualnego, a nawet prowadzi do spadku poziomu potrzeb
seksualnych, os∏abieniu reakcji seksualnych
i braku satysfakcji we wspó∏˝yciu. Idàc dalej,
ograniczanie lub wr´cz odmawianie wspó∏˝ycia przez partnera jest najcz´Êciej pierwszym symptomem zaczynajàcych si´ zak∏óceƒ w zwiàzku.

Tabela VI. Korelacje mi´dzy stresem a trudnoÊciami w ˝yciu seksualnym badanych m´˝czyzn
TrudnoÊci
w ˝yciu
seksualnym
wynik ogólny

rho Spearmana

PODSUMOWANIE
Specyfika pracy, niedowartoÊciowanie finansowe, niewspó∏mierny wysi∏ek zawodowy w stosunku do presti˝u spo∏ecznego, zaburzone relacje s∏u˝bowe, wszystko to ma
silny wp∏yw na relacje w ˝yciu seksualnym
policjanta.
Zdecydowana wi´kszoÊç ankietowanych
policjantów uwa˝a, ˝e to w∏aÊnie stres zawodowy pogorszy∏ ich ˝ycie seksualne. Niepokojàcym jest fakt, ˝e badani byli w przedziale wiekowym 30–35 lat, a wi´c w tzw. „szczycie” swoich mo˝liwoÊci seksualnych, nie determinowanych wiekiem.
Badania jednoznacznie wykaza∏y, ˝e im
wy˝szy poziom stresu zawodowego tym
wi´ksze niezadowolenie z ˝ycia seksualnego ankietowanych. Stres zawodowy zostaje
przenoszony do domu, tu odreagowuje si´
napi´cia zwiàzane ze s∏u˝bà, co najcz´Êciej
jest powodem za∏amywania si´ wi´zi partnerskich.
Autorka pracujàc w Êrodowisku policyjnym, o którym mowa w niniejszej pracy,
spotyka si´ na co dzieƒ z obrazami nie∏atwej
pracy policjanta. Uwa˝a, ˝e nale˝a∏oby
wyjÊç naprzeciw potrzebom i problemom
policjantów, znaleêç skuteczny sposób
na ich rozwiàzanie. Jednym z nich mog∏oby
byç podnoszenie wiedzy i umiej´tnoÊci z zakresu komunikacji interpersonalnej, nauczenie policjantów asertywnych sposobów radzenia sobie z krytykà i atakiem.
Praktyczne i teoretyczne zapoznanie policjantów z metodami radzenia sobie ze strePrzeglàd Seksuologiczny, kwiecieƒ/czerwiec 2014, nr 38

Stres-1

Stres-2

Stres-3

Stres-4

Stres-5

Stres-6

Stres-7

Stres-8

Stres-9

Stres-10

Stres-11

Stres-12

Stres-13

Stres-14

Stres-15

Stres-16

Stres-17

Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N

,129
,374
50
,203
,157
50
,187
,192
50
,074
,608
50
,151
,296
50
,097
,505
50

50
-,057
,693
50
-,031
,832
50
-,180
,212
50
,139
,335
50
,132
,361
50
,203
,158
50
-,161
,263
50
,267
,061
50
,084
,564
50
,107
,458
50
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sem, zapoznanie z ogólnà naturà reakcji
stresowej i analiza zachowaƒ cz∏owieka
pod wp∏ywem silnych emocji, znacznie
wp∏yn´∏oby na neutralizowanie skutków
nadmiernego stresu.
Ponadto umo˝liwienie sta∏ego kontaktu
z psychologiem i edukacja w kierunku traktowania zaburzeƒ seksualnych jak ka˝dego
innego problemu zdrowotnego. Tak jak
w przypadku jakichkolwiek dolegliwoÊci kierujemy si´ do lekarza, tak te˝ zg∏aszanie si´
do seksuologa powinno staç si´ normà.
Edukacja winna oprzeç si´ g∏ównie
na uÊwiadomieniu sobie istnienia problemu
seksuologicznego, a przede wszystkim
na prze∏amaniu bariery wstydu i l´ku
przed seksuologiem. ◗

Tabela VII. Korelacje mi´dzy stresem a satysfakcjà w ˝yciu seksualnym badanych m´˝czyzn
Satysfakcja

rho Spearmana
Stres-1

Stres-2

Stres-3

Stres-4

Stres-5

Stres-6

Stres-7

Stres-8
PiÊmiennictwo
1. Czasopismo ATEST – ochrona pracy, Wydawnictwo SIGMA-NOT, 7/2011.
2. K´pa Z., Szerauc A. (2011) Umiej´tnoÊç pokonywania stresu wyznacznikiem dojrza∏ej
osobowoÊci ˝o∏nierza i funkcjonariusza s∏u˝b
mundurowych. P∏ock.
3. Siek S. (1992) Walka ze stresem, Wydawnictwo
Pomoc Szkole. Warszawa.
4. K´pa Z., Szerauc A. (2011) Umiej´tnoÊç pokonywania stresu wyznacznikiem dojrza∏ej osobowoÊci ˝o∏nierza i funkcjonariusza s∏u˝b mundurowych. Wydawnictwo Naukowe NOVUM.
P∏ock.
5. K´pa Z., Szerauc A., WiÊniewski R. ( 2012)
Rodzina – mundur – s∏u˝ba. Oficyna Wydawnicza Szko∏y Wy˝szej im. Pa∏a W∏odkowica.
P∏ock.
6. Lew Starowicz Z. (1999) S∏ownik seksuologiczny. Warszawa. str. 87.
7. Lew Starowicz Z. (1997) Leczenie zaburzeƒ
seksualnych. Warszawa.
8. Jakima S., Lew-Starowicz M. (2010) Dysfunkcje seksualne w depresji. Most. Warszawa.
9. Lew-Starowicz Z. (2002) Raport SeksualnoÊci
Polaków. Warszawa.

Stres-9

Stres-10

Stres-11

Stres-12

Stres-13

Stres-14

Stres-15

Stres-16

Stres-17
Wszelkie prawa zastrze˝one. Kopiowanie w cz´Êci lub w ca∏oÊci bez uzyskania zezwolenia wydawcy jest zabronione.
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Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N
Wspó∏czynnik korelacji
IstotnoÊç (dwustronna)
N

,047
,748
50
-,199
,165
50
-,479
,000
50
,026
,856
50
-,172
,232
50
-,413
,003
50

50
-,202
,159
50
-,090
,535
50
,164
,254
50
-,141
,327
50
-,426
,002
50
-,189
,189
50
,291
,040
50
-,185
,199
50
-,069
,635
50
-,150
,297
50
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