
Seksuologia



SEKSUOLOGIA

to nauka zajmująca się wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z faktu,
że ludzie dzielą się na dwie płcie: żeńską i męską. (Imieliński, 1982).

Seksuologia interesuje się następstwami tego podziału oraz konsekwencjami 
na rozwój i zdrowie człowieka, harmonię jego współżycia z innymi ludźmi oraz 
tworzenie więzi interpersonalnych, czyli całościowe funkcjonowanie seksualne.



SEKSUOLOGIA

jest nauką podwójnie interdyscyplinarną, ponieważ z jednej strony ‐ integruje 
aspekty medyczne z innymi zagadnieniami wielu nauk pozamedycznych 
(psychologia, pedagogika, socjologia, filozofia, biologia, antropologia, 
medycyna, prawo i religioznawstwo itd.), a po drugie, integruje różne 

zagadnienia z wielu dyscyplin medycznych, takich jak psychiatria, fizjologia, 
endokrynologia, ginekologia, neurologia itd. (Skowroński, 2011)



PRZYCZYNY ZABURZEŃ SEKSUALNYCH

ETIOLOGIA WIELOCZYNNIKOWA:
czynniki biologiczne,
czynniki psychogenne,

czynniki społeczno – kulturowe.
Badania empiryczne Masters i Johnson (1970r.).

Ww. badacze stworzyli model etiopatogenezy zaburzeń seksualnych.
Do najczęściej spotykanych przyczyn należą:

czynniki organiczne, partnerskie, społeczno – kulturowe, uzależnienie od 
alkoholu, inklinacje homoseksualne, urazy psychoseksualne, rygoryzm religijny.



PRZYCZYNY ZABURZEŃ SEKSUALNYCH

czynniki biologiczne
przyczyny hormonalne: androgeny wpływają
na poziom libido, wrażliwość sfer erogennych

oraz ogólną aktywność seksualną;
np. niedobór hormonów tarczycy prowadzi
do obniżenia libido, impotencji, anorgazmii;
nadczynność tarczycy: wiąże się z impotencją,

osłabieniem / wzrostem libido;
in. zaburzenia hormonalne: choroby kory

nadnerczy, przysadki, gonad;



PRZYCZYNY ZABURZEŃ SEKSUALNYCH

czynniki biologiczne
cukrzyca

u kobiet: mniejsze zwilżenie pochwy, co utrudnia
współżycie seksualne;

u mężczyzn: impotencja, upośledzenie czucia członka,
zmięknięcie jego członka, utrata libido, zaburzenia wytrysku,

spermatogeneza;
choroby układu krążenia: spadek libido, impotencja,

zmniejszenie aktywności seksualnej;
urazy rdzenia kręgowego:

impotencja: 8 – 100 % zaburzenia wytrysku: 80 – 97 %
obniżenie libido bolesne wytryski

orgazmy anestetyczne (wyciek) dyspareunia (ból)



PRZYCZYNY ZABURZEŃ SEKSUALNYCH

czynniki biologiczne
uzależnienia

impotencja, obniżenie / zanik libido i wytrysku nasienia,
anorgazmia;

50 % ‐ 85 %: alkohol
85 % – 93 %: narkotyki – dodatkowo: opóźnienie / brak

wytrysku, promiskuityzm;
uzależnienie od tytoniu: wypalanie 20 papierosów przez 25

lat prowadzi do impotencji u ¾ palaczy;
zaburzenia i choroby psychiczne

przyczyną są zespoły lękowe i depresyjne; zaburzenia
związane z przebiegiem choroby oraz z psychofarmakologią;



PRZYCZYNY ZABURZEŃ SEKSUALNYCH

czynniki biologiczne
meno – i andropauza

zmniejszenie / zanik libido, anorgazmia
czynniki psychologiczne dot. kobiet: lęk przed utratą
atrakcyjności i roli kobiecej, zespół „pustego gniazda”,

depresja, zaburzenia relacji partnerskich, zmęczenie, postawy
hipochondryczne, dewocja;

problemy dla mężczyzn: spadek zainteresowania
seksualnością, wydłużenie czasu reaktywności seksualnej,

osłabienie erekcji członka i intensywności wytrysku,
zmniejszenie objętości ejakulatu, wydłużenie czasu między

kolejnymi stosunkami;



PRZYCZYNY ZABURZEŃ SEKSUALNYCH

czynniki biologiczne
inne zaburzenia i choroby:

a) zaburzenia wrodzone, np.: wnętrostwo, stulejka,
rozszczepienie kręgosłupa;

b) choroby neurologiczne, ginekologiczne, nowotworowe,
układu moczowo – płciowego;

c) choroby przenoszone drogą płciową, m.in.: AIDS, zapalenie
wątroby typu B i C;

d) choroby alergiczne, układu oddechowego, krwi;
e) zaburzenia rdzenia kręgowego, przerost gruczołu krokowego

u mężczyzn;



PRZYCZYNY ZABURZEŃ SEKSUALNYCH

czynniki psychiczne predysponujące do powstania
zaburzeń seksualnych:

wykorzystanie seksualne w dzieciństwie i inne urazy seksualne;
środowisko rodzinne:

‐ nadmierny rygoryzm wychowawczy,
‐ antyseksualna atmosfera,

‐ nieudane małżeństwo rodziców,
‐ brak rodziców,

‐ wrogość między członkami rodziny,
‐ zaburzona komunikacja i identyfikacja z rolami

seksualnymi rodziców,
‐ niechęć rodziców do dziecka / jego płci;



PRZYCZYNY ZABURZEŃ SEKSUALNYCH
czynniki psychiczne predysponujące do powstania

zaburzeń seksualnych:
cechy osobowościowe:

‐ chwiejność emocjonalna,
‐ introwersja, ‐ depresja, ‐ agresywność, ‐ impulsywność,

‐ ukryte cechy homoseksualne,
‐ histeryczne tłumienie uczuć,

‐ negatywne postawy wobec seksualności i własnej płci,
‐ nadmierna samokontrola uczuć,
‐ brak lubienia siebie i innych,

‐ kompleksy,
‐ zaburzenia identyfikacji z płcią;



PRZYCZYNY ZABURZEŃ SEKSUALNYCH

d) przewaga systemu normatywnego, oceniającego;
e) uwarunkowania związane z zachowaniami

seksualnymi, np. :
‐ niektóre praktyki masturbacyjne,

‐ rozbudowana i odbiegająca od rzeczywistości wyobraźnia
erotyczna,

‐ urazowe doświadczenia z pierwszych kontaktów
seksualnych i związków uczuciowych,

f) lęki związane z seksualnością, własną rolą
seksualną, lęk przed sukcesem;



PRZYCZYNY ZABURZEŃ SEKSUALNYCH
czynniki w relacjach partnerskich (małżeńskich)

predysponujące do pojawienia się zaburzeń seksualnych:
brak kultury współżycia seksualnego,

zanik atrakcyjności partnera, rutyna, monotonia
we współżyciu,

rozbieżności miedzy oczekiwaniami a rzeczywistością,
mechanizmy przeniesienia z dzieciństwa, walka o dominację,

brak zaufania,
niedotrzymywanie warunków kontraktu małżeńskiego,

zaburzenia komunikacji w małżeństwie,
lęk przed ciążą, rozbieżności postaw wobec metod sterowania

płodnością,
negatywne uczucia wobec partnera,

‐małżeństwo zawierane z pragmatycznych, a nie uczuciowych motywów,



PRZYCZYNY ZABURZEŃ SEKSUALNYCH

czynniki w relacjach partnerskich (małżeńskich)
predysponujące do pojawienia się zaburzeń seksualnych:
nastawienie na sprawność i technikę seksualną, a nie więź

uczuciową,
brak efektywnej aktywności seksualnej, np. nieumiejętna
sztuka miłosna, brak oczekiwanej stymulacji, agresywne
reakcje wobec partnera proponującego nie akceptowane

formy współżycia,
lekceważące i ośmieszające zachowania wobec partnera

w trakcie współżycia, porównywanie go z innymi partnerami,
związek pozamałżeński,

lęk przed niezaspokojeniem oczekiwań i potrzeb partnera,
brak współdziałania i współpracy w przypadku wystąpienia

epizodycznych zaburzeń;



PRZYCZYNY ZABURZEŃ SEKSUALNYCH
czynniki społeczno – kulturowe:

brak edukacji seksualnej na każdym poziomie rozwoju
psychoseksualnego człowieka,

brak wiedzy na temat seksualnego funkcjonowania płci
przeciwnej do posiadanej,

błędne informacje na temat seksu, mity i stereotypy wiążące
się z ludzką seksualnością,

porównywanie z kreowanym przez wydawnictwa
pornograficzne nierealnym obrazem seksualności,

spadek reaktywności seksualnej w wyniku zbyt dużej ilości
bodźców seksualnych,

‐ zbyt wczesna inicjacja seksualna, ‐ promiskuityzm,
„sportowy” i „rekreacyjny” model seksualności, (Schnarch, 1991)

‐ uwarunkowania religijne.



POWSZECHNOŚĆ ZABURZEŃ SEKSUALNYCH

Pierwsze reprezentatywne badania populacji Polaków: 1188
osób – 1992r.

(Lew – Starowicz)
U kobiet zakres zaburzeń seksualnych systematycznie rośnie wraz z wiekiem,

np. zaburzenia pożądania seksualnego w wieku 20 – 24 lat dot. 10, 2 % 
badanych,

zaś w wieku 45 – 49 lat – 67, 3 %.
U mężczyzn tendencja ta też jest zauważalna. Gwałtowny wzrost zaburzeń 

przypada
na wiek: 40 – 44 lata: 27, 2% ‐ zaburzenia pożądania, 15 % ‐ opóźnienie/ brak 

wytrysku.



PROBLEMY MŁODYCH LUDZI ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ
DO SEKSUOLOGA

Na podstawie badań osób, które w latach: 2004 –
2010 zgłosiły się do Ogólnopolskiej Przychodni
Specjalistycznej Towarzystwa Rozwoju Rodziny

w Warszawie.
Grupa badawcza: 181 osób w wieku: 14 – 31 lat.

W większości byli to mężczyźni: 70, 7 %.



PROBLEMY MŁODYCH LUDZI ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO SEKSUOLOGA

Problemy mężczyzn w wieku: 14 – 17 lat:
zaburzenia identyfikacji płci i problemy z polucją.
Problemy mężczyzn w wieku: 18 – 31 lat: związane
z zaburzeniami identyfikacji płci, zaburzeniami

erekcji i przedwczesnym wytryskiem.
Problemy kobiet w wieku: 18 – 31 lat dot.

najczęściej zaburzeń identyfikacji płci, dyspareunii
i zaburzeń pożądania (hipolibidemia).



LECZENIE ZABURZEŃ SEKSUALNYCH

metody edukacyjne: edukacja seksualna, wstępny etap
terapii, poradnictwo psychoseksualne, pomoc

psychologiczna;
terapia: behawioralna, poznawcza, psychoanalityczna,

psychodynamiczna, humanistyczno – egzystencjalna, szkoła
integralnej terapii seksualnej i małżeńskiej Schnarcha, terapia

Gestalt;
farmakoterapia,
fizykoterapia,

dieta,
metody chirurgiczne:

w leczeniu impotencji: operacje naczyniowe i protezowanie
członka, operacyjna zmiana płci u osób transseksualnych);



LECZENIE ZABURZEŃ SEKSUALNYCH

Zasadnicze grupy zaburzeń seksualnych,
z jakimi pacjenci zgłaszają się

do terapii:
nerwice,
parafilie,

zaburzenia interakcji z partnerem
seksualnym.



LECZENIE ZABURZEŃ SEKSUALNYCH

ETAPY LECZENIA:
diagnostyka seksuologiczna:

wywiad,
badanie somatyczne,
kwestionariusze, testy,

badania laboratoryjne i kliniczne,
badania specjalistyczne;
ustalenie rozpoznania;
wybór metody leczenia;



CELE TERAPII SEKSUOLOGICZNEJ:

1) doskonalenie jakości relacji partnerskich, reaktywności seksualnej i 
satysfakcji ze współżycia seksualnego;

2) zwiększenie i rozwijanie znajomości ciała;
3) przeciwdziałanie mitom, stereotypom,
zakłóconemu postrzeganiu obrazu ciała

i własnego Ja;
4) zwiększenie zakresu doświadczeń seksualnych,

doznań zmysłowych;



CELE TERAPII SEKSUOLOGICZNEJ:

5) pomoc w neutralizowaniu napięć, lęków;
6) pomniejszenie czynników hamujących i blokujących

w życiu seksualnym;
7) kreowanie sytuacji, w których partnerzy mogą

werbalnie i pozawerbalnie wyrażać swoje
doznania, uczucia, rozładowują napięcia i lęk
oraz poprawiają swoje doznania i reaktywność

seksualną
(Lew –Starowicz, 1997)



POZIOMY INTERWENCJI TERAPEUTYCZNEJ

1) głównie udzielanie informacji, edukacja seksualna,
neutralizowanie negatywnych uczuć oraz lęków pacjenta, poprawianie 

komunikacji partnerskiej i seksualnej –
czyli pomoc w udoskonalaniu relacji pacjenta z jego partnerem seksualnym;

2) redukowanie i eliminowanie antyseksualnych postaw, eliminowanie oporów 
i mechanizmów obronnych pacjenta, wybór optymalnych technik i metod 

leczenia
oraz omawianie ich z pacjentem;

3) intensywny program leczenia czyli realizacja programu terapeutycznego, 
ukierunkowanego na usuniecie objawów i ich przyczyn oraz udzielanie pomocy 

w rozwiązywaniu problemów związanych z samorealizacją w roli płciowej
czy orientacją psychoseksualną;

(Lew – Starowicz, 2004)



TERAPIA PROBLEMÓW SEKSUALNYCH

terapia problemów seksualnych, głównie nerwicowych oraz służąca 
samorozwojowi i przystosowaniu seksualnemu partnerów – metody 

treningowe oparte na uczeniu się i ćwiczeniu określonych reakcji i zachowań;
trening sterowanych wyobrażeń w celu poznania zahamowań pacjenta 
dotyczących sfery seksualnej oraz problemów seksualnych, a także 

podniesienia samoświadomości pacjenta sprzyjającej pozytywnej postawie 
wobec leczenia;

treningi relaksacyjne: ukierunkowanych na reakcje seksualne oraz partnerskie, 
których celem jest kształtowanie koncentracji, rozluźnianie poszczególnych 
grup mięśniowych, odprężenie, zwolnienie poziomu aktywności organizmu, 

uzyskanie spokoju, wydłużenie czasu reakcji, neutralizowanie lęku;



TERAPIA BEHAWIORALNA

Terapeuci tej orientacji wychodzą z założenia, że zaburzenia seksualne 
wynikają z dezadaptacyjnych nawyków powstających w procesie uczenia.
Cel leczenia: usuwanie nieprawidłowych nawyków, kreowanie właściwych 

zachowań.
Cele szczegółowe:

a) eliminacja objawów,
b) poprawa technik pobudzania i współżycia seksualnego,

c) poprawa komunikacji między partnerami,
d) neutralizacja i redukcja lęku,

e) odhamowanie tłumionych uprzednio zachowań,
f) poznanie własnej i partnera seksualności i reaktywności

seksualnej.



TERAPIA POZNAWCZA

Polega na ujawnieniu procesów poznawczych w powstawaniu
zaburzeń.

Istota leczenia: przekształcanie treści myślenia, dzięki czemu zmianom ulegają 
zachowania i wiążące się z nimi uczucia.

Cel leczenia:
usuwanie irracjonalnych przekonań, np. w formie dyskusji
z pacjentem nt. pokazywanych filmów, odgrywania ról,
techniki behawioralnej, proponowania lektur i ich

późniejszego omawiania;
leczenie paniki i innych zaburzeń lekowych o charakterze seksualnym;

W leczeniu zaburzeń seksualnych częściej są stosowane metody leczenia 
łączące orientacje poznawcze i behawioralne.



TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA

Polega na rozmowach terapeuty z pacjentem, podczas których bada się 
psychogenne podłoże powstawania określonego zaburzenia.

Główna treść prowadzonych rozmów: analiza biografii pacjenta 
skoncentrowana na związkach partnerskich w różnych okresach życia, 
konfliktach, przeżyciach oraz sytuacjach, które poprzedziły wystąpienie 
zaburzeń i mogły mieć wpływ na ich powstanie. Analiza dotyczy zarówno 

aktualnej sytuacji pacjenta, jak i erotycznej przeszłości.
Cel terapii: odkrycie nieuświadamianych powiązań dotyczących specyfiki 

zaburzenia, jak i niejasnych i trudnych do sprecyzowania motywów; poznanie 
struktury osobowości pacjenta, jako wewnętrznej przyczyny zaburzeń 

funkcjonalnych, poznanie nieświadomych motywów, impulsów, przekonań 
pacjenta oraz ich zmiana.

(Kratochvil, 2002)



SZKOŁA INTEGRACYJNEJ TERAPII SEKSUALNEJ

I MAŁŻEŃSKIEJ SCHNARCHA
Integracyjne podejście do seksualności.

Model leczenia:
rozbudowa kontaktu wzrokowego między partnerami,

pogłębianie więzi intymnej,
kreowanie transcendentalnej seksualności,

racjonalne eliminowanie stereotypów i mitów,
kreowanie właściwych postaw,

szukanie przyczyn zaburzeń psychogennych nie w osobach,
ale w relacjach między partnerami.

(Lew – Starowicz, 1997)
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