Pszichoszexuális fejl dés
zavarai
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Pszichoszexuális fejl dés
Ismereteink az egé
egészsé
szséges fejl désr l kö
közel sem teljesnek
Tudomá
Tudományos érté
rték vizsgá
vizsgálata a XIX.szá
XIX.század végét l folyik:
H. Ellis és Stanley Hall a serdü
serdül k szexuá
szexuális viselkedé
viselkedésével foglalkoztak, k vetetté
vetették fel az
empirikus vizsgá
vizsgálatok szü
szüksé
kségessé
gességét.
Kinsey (1947) vé
nbö
öz
végezte az els nagy szocioló
szociológiai felmé
felmérést (interjú
(interjúkkal mé
mérte fel a kü
különb
társadalmi csoportok szex. szoká
szokásait)
A pszichoanalitikus iskola : Freud (1856libido- elmé
elméletben a pszichoszexuá
pszichoszexuális
(1856-1939) és kö
követ i a libidofejl dést szakaszokra osztottá
osztották: orá
orális, aná
anális,
lis, korai genitá
genitális,
lis, latencia,
latencia, serdü
serdül kori genitá
genitális.
lis.
Hangsú
Hangsúlyoztá
lyozták a koragyermekkori szakasz fontossá
fontosságát mind az egé
egészsé
szséges fejl désre, mind
a patholó
pathológiá
giásra.
sra.
Mások az anyaanya-gyermek kapcsolatnak a szexualitá
szexualitásra meghatá
meghatározó
rozó szerepé
szerepét emelté
emelték ki (Spitz
(Spitz
(1946) csecsem megfigyelé
kisé
életei)
megfigyelései, Harlow majommajom- kis
Masters és Johnson (1966) teremtette meg a modern szexuá
szexuál- terá
terápia alapjait elmé
elméleti és
gyakorlati szinten is (pá
(párterá
rterápiá
piák a funkcioná
funkcionális szexuá
szexuális zavarok kezelé
kezelésére)
A bioló
biológiai té
tényez k szerepé
szerepét a kromoszó
kromoszóma rendellenessé
rendellenességgel, a nemi szervek fejl dési
rendellenessé
rendellenességeivel szü
születettek és a kü
különbö
nböz endokrin zavarokban szenved k vizsgá
vizsgálataival
kisé
kisérlik megismerni (a kö
központi idegrendszer tanulmá
tanulmányozá
nyozása mellett)
Minden nagyobb pszicholó
pszichológiai iskola kidolgozta a szexuá
szexuális viselkedé
viselkedést meghatá
meghatározó
rozó modelljé
modelljét,
ezen alapulnak a pszichoterá
piá
ák.
pszichoterápi
A fejl dést bioló
biológiaigiai-pszicholó
pszichológiai és szociá
szociális té
tényez k egyará
egyaránt befolyá
befolyásoljá
solják!
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A pszichoszexuális fejl dés biológiai
aspektusai
l

meghatározó
rozóak a bioló
biológiai té
tényez k:
PrePre- és perinatalis id szak fejl désében meghatá
l
l
l
l

H-Y antigé
antigén jelenlé
jelenléte indí
indítja el a testisek fejl dését
Küls nemiszervek differenciá
differenciálódása az androgé
androgének jelenlé
jelenlétét l fü
függ
A testosteron thalamusra gyakorolt hatá
hatására alakul ki a lá
lányok ciklikus, a fiú
fiúk aciklikus m ködése
Egyé
Egyéb hormonok nemi identitá
identitást, szexuá
szexuális irá
irányultsá
nyultságot meghatá
meghatározó
rozó szerepe ma sem bizonyí
bizonyított

l

Hermaphroditá
üls genit
genitá
áliá
Hermaphroditák és a kkü
liák fejl dési rendellenessé
rendellenességei miatt té
téves nem nek meghatá
meghatározott gyermekek
vizsgá
genitá
áliá
vizsgálatai igazoltá
igazolták, hogy a koragyermekkori nemi hovatartozá
hovatartozást nem a bels genit
liák, vagy hormoná
hormonális
hatá
hatások hatá
határozzá
rozzák meg, hanem az, hogy a kü
küls genit
genitá
áliá
liák alapjá
alapján milyen nem nek tartja a gyermeket a
környezete.

.

l

úlhangsú
Mai ismereteink szerint a feln ttkori szexuá
szexuális viselkedé
viselkedésben és zavarokban is ttú
lhangsúlyoztá
lyozták az
elmú
elmúlt évtizedekben a nemi hormonok szerepé
szerepét.

l

Különbö
betegsé
égek jelent sen kihatnak a szexuá
nböz szomatikus és pszichiá
pszichiátriai betegs
szexuális funkció
funkciókra.

l

Ismert egyes gyó
gyógyszerek (má
(más betegsé
betegségek terá
terápiá
piái sorá
során alkalmazva), valamint alkoholalkohol-és drog
addikció
addikciók befolyá
befolyásoló
soló hatá
hatása is.
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A pszichoszexuális fejl dés
pszichoszociális aspektusai
l

A nemi identitá
személyisé
lyiség fejl dés ré
része)
identitás kialakulá
kialakulása hosszú
hosszú fejl dési folyamat (a szemé
l

A kora gyermekkortó
gyermekkortól a feln ttkorig tart és mai ismereteink szerint els dlegesen pszichoszociá
pszichoszociális tényez k
által meghatá
meghatározott.

l

Nemi szerepek ( azon viselkedé
szá
ámára az adott kultú
viselkedésmó
smódok, melyek a nemek sz
kultúrában el írtak)
l
l

l

l

A nemi szerepek tanulá
tanulási folyamat sorá
során (identifiká
(identifikáció
ció a referens szemé
személyekkel) alakulnak ki.

Csecsem és kisgyermek korban:
l
l

l

„ gender role”
role” ( a nemi szerep pszicholó
pszichológiai aspektusai)
„sex role”
role” (a nemi szerep tá
társadalmi aspektusai)

meghatá
meghatározó
rozó az anyá
anyával való
való szoros testitesti-lelki szeretet (bizalom) kapcsolat
2,5 éves korra tudatosul a gyermekben, hogy melyik nemhez tartozik: ebben
ebben els dleges a szü
szül k
viszonyulá
viszonyulása, nevelé
nevelési hatá
hatása.

Óvod
vodá
ás és kisiskolá
kisiskolás korban:
l
l

A gyermek felfedezi sajá
saját testé
testét és felismeri a kü
küls nemi szervek nemek szerinti kü
különbö
nböz ségét
A pszichoszexuá
pszichoszexuális fejl dés ezen szakaszá
szakaszában a csalá
családi kapcsolatok és kommuniká
kommunikáció
ció szerepe kiemelked
(modellkö
(modellköveté
vetés, azonosulá
azonosulás az azonos nem szü
szül vel és szorosabb érzelmi kö
köt dés az ellenté
ellentéteshez)
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Pszichoszexuális fejl dés
l

A prepubertá
prepubertás és a pubertá
pubertás a fejl dés kü
különösen fontos id szaka:
A má
másodlagos nemi jegyek kialakulá
kialakulásával feladat a megvá
megváltozott (feln tté
tté vált)
sajá
saját test elfogadá
elfogadása (befolyá
(befolyásolja az önérté
rtékelé
kelést is)
l Az identitá
identitás fejl désére ebben a szakaszban má
már a kortá
kortárs csoport hatá
hatása
meghatá
meghatározó
rozóbb
l Szokvá
énykeres ”, a szexuá
Szokványosan is „élm
„élmé
szexuális partnerek és a kielé
kielégülés kü
különbö
nböz
formá
formáit pró
próbálgató
lgató id szak
l

l

l

Az els vagy feldolgozatlan szexuá
szexuális élmé
lmények dö
dönt en befolyá
befolyásolhatjá
solhatják a
tová
áló hatá
további fejl dést (traumatiz
(traumatizá
hatás)

Ifjú
Ifjúkor és feln ttkor:
l

Az intimitá
intimitáské
skészsé
szség ( bens séges kapcsolat kialakí
kialakítása) és az egyé
egyénre jellemz
rendszeres szexuá
szexuális élet (szoká
(szokások) kialakulá
kialakulása.

l

A szexuá
szexuális problé
problémák f forrá
forrása: a partnerek kö
közötti kommuniká
kommuniká ció
ciós zavar
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A pszichoszexuális fejl dés zavarai
A szexuá
szexuális viselkedé
viselkedés mintá
mintázata életkoronké
letkoronként:
l
l
l

l
l

l

A szokvá
szokványosnak elfogadott szexuá
szexuális viselkedé
viselkedés korok és tá
társadalmak szerint vá
változik
l
l

l

Serdü
végére: fiú
fiúk 90 %%-a, lá
lányok 50 %%-a masturbá
masturbál
Serdül kor vé
15 éves korukig 20 %heteroszex.. Tapasztalata
%-nak, 19 éves korukig 80 %%-nak van heteroszex
A fü
független fiatal feln ttek 80 %%-a él nemi életet egy adott éven belü
belül: havi2havi2-3 alkalomtó
alkalomtól heti
2-3 alkalom gyakorisá
gyakorisággal. A fiatal feln tt fé
férfiak 60%60%-a, a n k 36 %%-a masturbá
masturbál is a
rendszeres heteroszexuá
heteroszexuális kielé
kielégülés mellett.
Középkorú
pkorúak: (15(15-59 év): monogá
monogámabb
mabb,, hosszabb szexuá
szexuális kapcsolatok jellemz k.
Id skorú
skorúak: 60 évesek 70%70%-a, 70 évesek 55 %%-a él szexuá
szexuális életet

Homoszexualitá
Homoszexualitás, biszexualitá
biszexualitás: 19731973-ig betegsé
betegségnek tartottá
tartották, a honolului vilá
világkonferenciá
gkonferencián
„variá
tottá
ák (ahogy az ókorban is)
variáns”
ns”-nak nyilvá
nyilvánított
Jelenleg csak az egodisztó
egodisztóniá
niás formá
formákat tekintik betegsé
betegségnek.

A szexuá
szexuális zavarok formá
formái: (DSM IV.)

Nemi identitá
identitás zavarai ( F64.x)
Szexuá
Szexuális preferencia zavarai: Paraphiliá
Paraphiliák (F 65.x
Szexuá
á
lis
reakció
ó
zavarai:
Szexuá
Szexu
reakci
Szexuális diszfunkció
diszfunkciók (F 52.x)

A szexuá
szexuális zavarokra vonatkozó
vonatkozó pontos epidemioló
epidemiológiai adatok nem ismertek.
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Nemi identitás zavarai (1.)
l

l

l

A nemi identitá
álisok)
identitás zavarral kü
küzd k (Transzszexu
(Transzszexuá
lisok) folytonosan elé
elégedetlenek sajá
saját
nemü
nemükkel, úgy érzik, hogy katasztró
katasztrófális tévedé
vedés folytá
folytán rossz testbe kerü
kerültek és mindent
elkö
elkövetnek annak érdeké
rdekében, hogy megszabaduljanak ennek a „rossz testnek”
testnek” a nemi
jellegeit l és megszerezzé
megszerezzék a má
másik nemre jellemz ket.
A nemi identitá
identitás zavarai gyerekekné
gyerekeknél is el fordulnak. Ké
Kényelmetlenü
nyelmetlenül érzik magukat sajá
saját
nemü
nemükre jellemz ruhá
ruházatban, fantá
fantázia já
játékokban szí
szívesen vá
vállaljá
llalják a má
másik nemhez
való
való tartozó
tartozó szerepeket. Lé
Lényeges, hogy a nemü
nemükkel való
való elé
elégedetlensé
gedetlenség kifejezett és
tartó
tartós feszü
feszültsé
ltséggel kisé
kisért.
rt.
Az ilyen zavarokat a serdü
serdül vagy feln tt korra tö
többsé
bbsé gük „kinö
kinövi”
vi” (Bradly 1995.)

l

A való
valódi transzszexuá
transzszexuálisok többsé
bbségénél viszont má
már gyermekkorban észlelhet k az
identitá
identitás zavar jelei.

l

Diagnosztikus besorolá
besorolás: (DSM IV.: Nemi identitá
identitás zavar F 64.x)

l

F 64.O Transzszexualizmus
F 64.1 Serdü
Serdül kori, feln ttkori nemi identitá
identitás zavar
F 64.2 Gyermekkori nemi identitá
identitás zavar

l
l
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Nemi identitás zavar
(DSM IV.: F 64.x)
l

A. az ellenkez nemmel való
való er s és állandó
llandó azonosulá
azonosulás.
l

Gyermekekné
Gyermekeknél a zavar az alá
alábbiak kö
közül legalá
legalább né
négy té
tényez ben nyilvá
nyilvánul meg:
l
l
l
l
l

l

l

Serdü
Serdül kné
knél és feln ttekben a zavar olyan tü
tünetekben nyilvá
nyilvánul meg, mint a má
másik nemhez kí
kívánni tartozá
tartozás
ismé
ágy, hogy a má
ismételt kinyilvá
kinyilvánítása, gyakori a má
másik nemre jellemz járás, az olyan vvá
másik nemhez
tartozó
tartozóként éljen, vagy úgy bá
bánjanak vele, vagy az a meggy z dés, hogy jellegzetesen a má
másik nemre
jellemz érzé
rzései és reakció
reakciói vannak

B. Sajá
Saját nemé
nemét illet en tartó
tartós diszkomfort vagy alkalmatlansá
alkalmatlanság érzé
rzés a sajá
saját nem szerepeivel
kapcsolatban.
l

Gyermekekné
Gyermekeknél a zavar az alá
alábbiak kö
közül bá
bármelyikben megnyilvá
megnyilvánulhat:
l

l

l
l

Másik nemhez kí
kí vánni tartozá
tartozás vagy a té
ténylegesen a má
másik nemhez tartozá
tartoz ás ismé
ismételt kinyilvá
kinyilvánítása
Fiú
Fiúkná
knál az átöltö
ltözés, vagy n i ruhá
ruházat utá
utánzá
nzásá nak kedvelé
kedvelése. Lá
Lá nyokná
nyoknál ragaszkodá
ragaszkodás a tipikusan fiú
fiús ruhá
ruházat viselé
viselésé hez
A má
fantá
áziá
másik nem szerepeinek er s és állandó
llandó el nybe ré
részesí
szesítése szí
szí nlelt já
játékban, vagy állandó
llandó fant
ziák a má
másik nemhez
tartozá
tartozásró
sról
lté
ésekben való
Intenzí
való részvé
szvételre
Intenzív vá
vágy a tipikusan m ásik nemre jellemz játé kokban és id tölt
Az ellenkez nem játszó
tszót ársak kifejezett el nybe ré
részesí
szesítése

fiú
fiúkná
knál annak állí
llí tása, hogy a penisze vagy tesztiszei undorí
undorító ak, vagy el fognak t nni: jobb volna, ha nem volna penisze.
penisze.
Idegenkedé
Idegenkedés a durva já
ját ékoktó
koktól, a tipikusan fiú
fiús já
játékok, kedvtelé
kedvtelések és tevé
tevé kenysé
kenysé gek elutasí
elutasítása. Lá
Lá nyokban az ülve
vizelé
vizelés elutasí
elutasí tása, annak állí
llítása, hogy van, vagy lesz penisze,
penisze, hogy nem akarja a mellei nö
növekedé
vekedés ét, vagy hogy
menstruá
menstruáljon, vagy kifejezett idegenkedé
idegenkedés a normá
normális n i ruhá
ruházattal szemben.

Serdü
Serdül kben vagy feln ttekben a zavar olyan tü
tünetekben nyilvá
nyilvánulhat meg, mint az els dleges, vagy
másodlagos nem jellegt l való
való megszabadulá
megszabadulással való
való foglalkozá
foglalkozás ( pl. hormonok, m tétek vagy egyé
egyéb
eljá
eljárások keresé
keresése azé
azért, hogy a má
másik nem szí
színlelé
nlelése érdeké
rdekében fizikailag átalakí
talakítsa szexuá
szexuális jellemz it a
másik nemé
nemére) vagy a hit, hogy nem megfelel nem nek szü
született.

C. A zavarral nem já
interszexuá
ális állapot
jár együ
együtt fiziká
fizikális interszexu
D. A zavar klinikailag jelent s szenvedé
szenvedést vagy szociá
szociális funkció
funkció romlá
romlást eredmé
eredményez.
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Nemi identitás zavar
l
l

Epidemioló
Epidemiológia: pontos adatok nincsenek: fé
férfiakon ké
kétszer gyakoribb
Etioló
Etiológiai tényez k:
Bioló
ógiai:
Biol

felté
feltételezik a hypothalamus stria terminalisá
terminalisának szerepé
szerepét (fé
(férfi transszszexuá
transszszexuálisokná
lisoknál kisebbnek talá
találtá
lták)

Pszicholó
ógiai aspektusok sem tiszt
tisztá
ázottak
Pszichol

Az ismert elmé
(Gilmore,, 1995., Zucker,
Zucker, 1996.)
elméletek hé
hézagosak, nem meggy z ek (Gilmore

l

Differenciá
Differenciál diagnó
diagnózis.:
l
l

l

paranoid doxazmá
doxazmáktó
któl
mentá
mentális retardatió
retardatiók, demenciá
demenciák

Kezelé
Kezelés elvei:

Részletes pszichiá
pszichiátriai, pszicholó
pszichológiai vizsgá
vizsgálatot kö
követ en elfogadható
elfogadható az ellenté
ellentétes identifiká
identifikáció
ció.
Terá
kialakítására: hormonkezelé
hormonkezelések, m téti
Terápiá
piás segí
segítsé
tségnyú
gnyújtá
jtás a kí
kívánt nemre jellemz nemi jelleg kialakí
megoldá
megoldások a kü
küls nem szervek megvá
megváltoztatá
ltoztatására. Ezek lé
létjogosultsá
tjogosultságát ideoló
ideológiai és szakmai vita
tárgya, de a jogi lehet ség a legtö
legtöbb fejlett tá
társadalomban adott.
Psziché
Pszichés tá
támogatá
mogatás az átalakulá
talakulási folyamatban és a tá
társadalmi beilleszkedé
beilleszkedésben az új nemhez
tartozó
tartozóként.
A kezelé
ció
ó, depresszió
kezelésben nem ré
részesü
szesül kné
knél má
másodlagosan kialakuló
kialakuló szociá
szociális izolá
izoláci
depresszió, addikció
addikciók kezelé
kezelése.

9

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A szexuális preferencia zavarai
Parafíliák
l
l

l
l

Korá
Korábbi elnevezé
elnevezésük: perverzió
perverzió k
A normalitá
meghaladó szexuá
szexuális viselkedé
viselkedésmó
smódok. A szemé
személyek
normalitás hatá
határait jelent sen meghaladó
szinte kizá
kizárólag ebben a formá
formában jutnak szexuá
szexuális izgalomba és orgazmushoz.
Gyakran van kriminá
kriminális vonatkozá
vonatkozásuk.
Kezdetü
Kezdetük: kb. fele 18 éves kor el tt.
Epidemioló
Epidemiológia: férfiakná
rfiaknál lé
lényegesen gyakoribb.
l

l
l
l

Organikus há
hátterü
tterük nem tisztá
tisztázott. A pszichoszexuá
pszichoszexuális fejl dés zavara általá
ltalában
feltá
feltárható
rható.
Differenciá
Differenciál dg: má
mánia, pszichó
pszichózisok, demencia.
demencia.
Terá
á
piá
á
s
pró
ó
b
á
lkozá
á
sok:
Ter pi pr
lkoz
l
l
l

l

Egy szemé
személyné
lynél tö
többfé
bbféle parafí
parafília is el fordulhat pá
párhuzamosan, vagy id ben egymá
egymást
követve.

gyó
gyógyszeres (deprimá
(deprimáltsá
ltság, szorongá
szorongás, ké
kényszeres jellegü
jellegük miatt az SSRI szerek effektí
effektívek
lehetnek)
antiandrogé
antiandrogén kezelé
kezelés
Pszichoterá
Pszichoterápiá
piák (behavior
(behavior,, dinamikusan orientá
orientált)

Prognó
Prognózis: rossz
l
l
l

Sok a kezeletlen eset.
A korai kezdet miatt a kezeltekné
kezelteknél is ké
kés i a terá
terápia.
Az alkalmazott kezelé
kezelések haté
hatékonysá
konysága sem ismert pontosan.
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Parafíliák (DSM IV.) (1.)
l

F 65.2 Exhibicionizmus

Intenzí
Intenzív szexuá
szexuális fantá
fantáziá
ziák, ké
készteté
sztetések vagy magatartá
magatartás legalá
legalább 6 hó
hónapon át
ismé
ismétl d en, amelynek kereté
kereté ben a szemé
személy nemi szerveit idegenek el tt feltá
feltárja.
l A szemé
személy viselkedé
viselkedése ezen szexuá
szexuális ké
készteté
sztetések és fantá
fantáziá
ziák hatá
hatására
észrevehet szenvedé
szenvedést vagy kapcsolati nehé
nehézsé
zséget okoz
l

l

F 65.0 Fé
Fétisizmus

Élettelen tá
tárgyak haszná
használatá
latával kivá
kiváltott intenzí
intenzív szex. fantá
fantáziá
ziák, ké
készteté
sztetések
vagy magatartá
magatartás legalá
legalább 6 hó
hónapon keresztü
keresztül ismé
ismétl d en
l Klinikailag jelent s szenvedé
szenvedést vagy funkció
funkció romlá
romlást eredmé
eredményez

l

l

F 65.8 Frotteurizmus
l

l

Más, a tevé
tevékenysé
kenységgel egyet ne ért szemé
személyekkel való
való érintkezé
rintkezés, dö
dörgö
rgöl dés
révén kivá
kiváltott intenzí
intenzív szex. fantá
fantáziá
ziák, ké
készteté
sztetések, vagy magatartá
magatartás legalá
legalább 6
hónapon keresztü
keresztül ismé
ismétl d en

F 65.4 Pedofí
Pedofília

Intenzí
Intenzív szex. fantá
fantáziá
ziák, ké
készteté
sztetések vagy magatartá
magatartás legalá
legalább 6 hó
hónapon át
ismé
keretében serdü
serdületlen gyermekkel tö
törté
rténik szexuá
szexuális
ismétl d en, melynek kereté
tevé
tevékenysé
kenység
l A szemé
személy viselkedé
viselkedése ezen fantá
fantáziá
ziák, ké
készteté
sztetések hatá
hatására szenvedé
szenvedést vagy
kapcsolati nehé
nehézsé
zséget okoz.

l
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Parafíliák (2.)
l

F 65.5 Szexuá
Szexuális mazochizmus
l

l

F 65.5 Szexuá
Szexuális szadizmus
l

l

Intenzí
Intenzív szexuá
szexuális fantá
fantázák, ké
készteté
sztetések vagy magatartá
magatartás legalá
legalább 6
hónapon át ismé
ismétl d en, amelynek kereté
keretében egy áldozat pszicholó
pszichológiai
vagy fizikai szenvedé
szenvedését (megalá
(megalázását) okozó
okozó cselekvé
cselekvések szexuá
szexuálisan
izgató
izgatóak.

F 65.1 Transzvesztita fetisizmus
l

l

Intenzí
Intenzív szex. fantá
fantáziá
ziák, ké
készteté
sztetések vagy magatartá
magatartás legalá
legalább 6
hónapon keresztü
keresztül ismé
ismétl d en, amely magá
magába foglalja sajá
saját maga
tényleges megalá
megalázását, megveré
megverését, megkö
megkötözését, vagy má
más mó
módon
kivá
kiváltott szenvedé
szenvedését

Intenzí
Intenzív szex. fantá
fantáziá
ziák, ké
készteté
sztetések vagy magatartá
magatartás legalá
legalább 6
hónapon át, melyet heteroszexuá
heteroszexuális fé
férfiban n i ruhá
ruhába öltö
ltözés vá
vált ki.

F 65.3 Voyerismus
l

Intenzí
Intenzív szex. fantá
fantáziá
ziák, ké
készteté
sztetések vagy magatartá
magatartás legalá
legalább 6
hónapon át ismé
ismétl d en, melyet gyanú
gyanútlan meztelen, vetk z vagy
szexuá
szexuális aktivitá
aktivitást folytató
folytató szemé
személy meglesé
meglesése vá
vált ki
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Szexuális diszfunkciók (1.)
l

A fizioló
fiziológiá
giás szexuá
szexuális reakció
reakció valamely fá
fázisá
zisához kö
köthet zavarok,
melyek annak elé
elégtelen vagy kó
kóros m ködésében nyilvá
nyilvánulnak meg.
l

Szexuá
ét nemben)
Szexuális reakció
reakció (nemi aktus) fá
fázisai (mindk
(mindké
Vágy (izgalmi)
Készenlé
szenlét (plató
(plató)
Orgazmus
l Oldó
Oldódás
l
l
l

l

l

A szexuá
szexuális reakció
reakció bioló
biológiai szabá
szabályozá
lyozás alatt áll, de szá
számos
pszicholó
pszichológiai (egyé
(egyén el z tapasztalatai, szorongá
szorongást kelt élmé
lményei,
aktuá
aktuális kö
közérzet, hangulat) és szociokulturá
szociokulturális (tá
(társadalmi és csalá
családi
tradí
tradíció
ciók, aktuá
aktuális mili intimitá
intimitása) té
tényez befolyá
befolyásolja, ezé
ezért gyakoriak
zavarai.

Leggyakoribb szexuá
szexuális diszfunkció
diszfunkciók:
l
l

Férfiakná
rfiaknál: erekció
erekciós zavarok 1010-20%20%-ban, az ejakulá
ejakuláció
ciós zavarok 35 %%ban fordulnak el .
N kné
knél: csö
csökkent szexuá
szexuális vá
vágy: 20 %%-ban, kielé
kielégületlensé
letlenség: 30 %%-ban
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Szexuális diszfunkciók (2.)
l

A szexuális vágy zavarai (DSM IV.)
l

F 52.0 Hipoaktí
Hipoaktív szexuá
szexuális vá
vágy zavar
l

l
l

l

A szexuá
szexuális aktivitá
aktivitásra való
való vágy és a szexuá
szexuális fantá
fantáziá
ziák tartó
tartós vagy
ismé
ismétl d deficitje vagy hiá
hiánya. A deficit megí
megítélése a klinikus feladata
a szemé
személy korá
korát, nemé
nemét, életkö
letkörülmé
lményeit és a szexualitá
szexualitást befolyá
befolyásoló
soló
egyé
egyéb té
tényez ket egyedileg mé
mérlegelve.
A zavar észrevehet szenvedé
szenvedést vagy interperszoná
interperszonális nehé
nehézsé
zséget
okoz.
Nem magyará
magyarázható
zható jobban má
más I. tengely zavarral és nem
tulajdoní
tulajdonítható
tható kizá
kizárólag pszichoaktí
pszichoaktív szer hatá
hatásának vagy ált. egé
egészsé
szségi
állapotnak.

F 52.10 Szexuá
Szexuális averzió
averziós zavar
l

l

Tartó
Tartós vagy ismé
ismétl d extré
extrém averzió
averzió és elkerü
elkerül magatartá
magatartás a
minden
(vagy
majdnem
minden) genitá
szexuá
á
lis
partnerrel
tö
ö
rté
é
n
genitális
szexu
t rt
érintkezé
rintkezést l
A zavar észrevehet szenvedé
szenvedést vagy interperszoná
interperszonális nehé
nehézsé
zséget okoz
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Szexuális diszfunkciók (3.)
lA

szexuális készenlét zavarai:

lF

52.2 N i szexuá
szexuális ké
készenlé
szenlét zavar

lA

szexuális izgalomra kialakuló megfelel vaginalis
lubricatio létrejö
trejötté
ttének vagy fenntartá
fenntartásának tartó
tartós
vagy ismétl d képtelensége, mely szenvedést
vagy interperszoná
interperszonális nehé
nehézsé
zséget okoz.

lF

52.2 Férfi erekciós zavar

lA

megfelel erekció
erekció létrejö
trejötté
ttének vagy
fenntartásának tartós vagy ismétl d képtelensége
a szexuá
szexuális aktus alatt, mely szenvedé
szenvedést vagy i.p.
i.p.
nehézséget okoz.
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Szexuális diszfunkciók (4.)
l

A szexuá
szexuális orgazmus zavarai:
l

F 52.3 N i orgazmus zavar
l

l

l

F 52.3 Fé
Férfi orgazmus zavar
l

l

Az orgazmus tartó
tartós vagy ismé
ismétl d en el forduló
forduló késése vagy
elmaradá
elmaradása megtartott szexuá
szexuális excitá
excitáció
ciót követ en. Megí
Megítélése a
klinikus feladata.
A zavar észrevehet szenvedé
szenvedést vagy i.p.
i.p. nehé
nehézsé
zséget okoz.
A szexuá
szexuális aktivitá
aktivitás alatt az orgazmus tartó
tartós vagy ismé
ismétl d késése
vagy elmaradá
elmaradása megtartott szexuá
szexuális excitá
excitáció
ciót követ en,
amelynek kö
körülmé
lményeit, intenzitá
intenzitását és id tartamá
tartamát a klinikus ítéli
meg a szemé
személy életkorá
letkorát figyelembe vé
véve.

F 52.4 Korai ejaculatio
l

Az ejakulá
ejakuláció
ció tartó
tartósan vagy ismé
ismételten minimá
minimális szexuá
szexuális
stimulá
stimuláció
cióra, a szemé
személy akarata ellené
ellenére bekö
bekövetkezik, a penetrá
penetráció
ció
el tt, kö
közben vagy kö
közvetlenü
zvetlenül utá
utána
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Szexuális diszfunkciók (5.)
l

Fájdalommal já
járó szexuá
szexuális zavarok
l

l

F 52.6 Dyspareunia
l Ismé
Ismételt vagy tartó
tartós genitá
genitális fájdalom coitus sorá
során aká
akár n ben, aká
akár fé
férfiban
l A zavar észrevehet szenvedé
szenvedést vagy i.p.
i.p. nehé
nehézsé
zséget okoz
F 52.5 Vaginizmus
l A vagina kü
izomkontrakció
ója,
küls harmadá
harmadának akaratlan izomkontrakci
ja, amely a coitust ismé
ismételten
vagy tartó
tartósan lehetetlenné
lehetetlenné teszi

l

A szexuá
diszfunkció
ó lehet:
szexuális diszfunkci
l egé
é
sz
é
leten
át tartó
eg
tartó vagy szerzett
l generalizá
generalizált, vagy szituatí
szituatív (stimulá
(stimuláció
ció, szituá
szituáció
ció, vagy partner tipusra korlá
korlátozó
tozódó)
l Pszicholó
Pszichológiai faktorok miatti: kezdeté
kezdetében, sú
súlyossá
lyosságában, exacerbá
exacerbáció
ciójában,
ban,
fennmaradá
fennmaradásában nincs szerepe ált. egé
egészsé
szségi állapotnak vagy pszichoaktí
pszichoaktív szer
haszná
használatá
latának (kombiná
(kombinált tipusok)
tipusok)

l

A szexuá
diszfunkció
ók kezel
kezelé
ése speciá
szexuális diszfunkci
speciális rendelé
rendeléseken tö
törté
rténik: minden esetben fel kell tá
tárni az
organikus és psziché
pszichés faktorokat és egyé
egyénre szabott kezelé
kezelést alkalmazni.
Terá
Terápiá
piás lehet ségek:
Fizikai és gyó
gyógyszeres kezelé
kezelések erekció
erekciós zavarokban
A klasszikus szexszex-terá
terápiá
piák a pá
pár konkré
konkrét problé
problémájára fó
fókuszá
kuszálnak
Pszichoterá
piá
ák: minden techniká
má
ár a szex. diszfunkció
Pszichoterápi
technikát adaptá
adaptáltak m
diszfunkciók kezelé
kezelésére is
(leggyakoribb pá
pár terá
terápiá
piá és a behavior techniká
technikák alkalmazá
alkalmazása)

l

Legsikeresebben az ejkul
ejkulá
áció
ció praecox és a n i orgazmus zavara kezelhet .
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