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Struktura  seksualności człowieka - model warstwowy

(analiza treściowa)

II. Orientacja seksualna

III. Preferencje seksualne

IV. Rola płciowa

V. Realizacja seksualna

Opracowanie na podstawie: Seligman, i inni (2003). Psychopatologia. P-ń: Zysk i S-ka.

I. Tożsamość seksualna



Geneza zaburzeń funkcjonowania seksualnego człowieka

Przyczyny zaburzeń

Biologiczne Psychologiczne

Zaburzenia roli płciowej

Zaburzenia orientacji seksualnej

Zaburzenia tożsamości seksualnej

Opracowanie własne na podstawie: Seligman, i inni (2003). Psychopatologia. P-ń: Zysk i S-ka.

Zaburzenia preferencji seksualnych

Zaburzenia realizacji seksualnej



Diagnozowanie zaburzeń funkcjonowania seksualnego 

człowieka wg ICD -10

Rodzaje zaburzeń seksualnych

Zaburzenia roli płciowej

Zaburzenia orientacji seksualnej

Zaburzenia tożsamości seksualnej

Opracowanie własne na podstawie: Seligman, i inni (2003). Psychopatologia. P-ń: Zysk i S-ka.

Zaburzenia preferencji seksualnych

Zaburzenia realizacji seksualnej

F64 Zaburzenia identyfikacji 

płciowej

F66 Zaburzenia psychologiczne i 

zaburzenia związane z  rozwojem 

orientacji seksualnej

F65 Zaburzenia preferencji 

seksualnych

ICD -10

F52.0 – F52.9 Dysfunkcje



Diagnozowanie zaburzeń funkcjonowania seksualnego 

człowieka wg DSM 5

Rodzaje zaburzeń seksualnych

Zaburzenia roli płciowej

Zaburzenia orientacji seksualnej

Zaburzenia tożsamości seksualnej

Opracowanie własne na podstawie: Seligman, i inni (2003). Psychopatologia. P-ń: Zysk i S-ka.

Zaburzenia preferencji seksualnych

Zaburzenia realizacji seksualnej

302 Dysforia płciowa. 

(Zaburzenia tożsamości 

płciowej)

302 Parafiie (zaburzenia 

parafilne)

DSM 5

302 Dysfunkcje seksualne



F64 Zaburzenia identyfikacji płciowej

F64.0 Transseksualizm

F64.1 Transwestytyzm o typie podwójnej roli

F64.2 Zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie

F64.8 Inne zaburzenia identyfikacji płciowej 

F64.9 Zaburzenia identyfikacji płciowej nieokreślone



F64 Zaburzenia identyfikacji płciowej

F64.0 Transseksualizm

A. Pragnienie życia i akceptacji w roli osoby o przeciwnej płci, zwykle 

związane z żądaniem doprowadzenia ciała za pomocą zabiegów 

chirurgicznych lub leczenia hormonalnego do postaci tak zbieżnej z 

preferowaną płcią jak tylko to możliwe.

B. Tożsamość transseksualna występuje trwale od co najmniej 2 lat.

C. Zaburzenie nie jest objawem innego zaburzenia psychicznego (np. 

schizofrenii) ani nie wiąże się z nieprawidłowościami 

chromosomalnymi. 



1974 - American Psychiatric Association - usunięcie (z inicjatywy psychiatry

R. Spitzera) homoseksualizmu z DSM-II, nieobecny w DSM III i IV.

ICD-10:

1. sformułowano zalecenie, że „Orientacji – samej w sobie –

nie należy uważać za zaburzenie” (ICD – 10, 2000, s. 185),

2. wymieniono trzy równorzędnie traktowane rodzaje

orientacji seksualnej (hetero, homo i biseksualna), z których

każda może dla danej osoby stanowić problem,

3. pojawia się (przy okazji omawiania zaburzeń związanych

z orientacją seksualną F66) rozpoznanie F66.1„orientacja

ego-dystoniczna” (DSM-5 odrzucił tę kategorię), gdzie sama

orientacja nie budzi wątpliwości (diagnostycznych), tyle, że

osoba, która ją posiada życzy sobie mieć orientację

odmienną.



Definicja zaburzeń preferencji wg ICD - 10

G1. Osoba doświadcza powtarzającego się, nasilonego popędu i 

wyobrażeń seksualnych dotyczących niezwykłych przedmiotów lub 

działań.

G2. Osoba zarówno realizuje ten popęd, jak i odczuwa z tego powodu 

wyraźne cierpienie.

G3. Preferencja występuje od co najmniej 6 miesięcy.

.

Ogólne kryteria zaburzeń preferencji seksualnych (F65):



G1. Osoba nie jest zdolna do uczestniczenia w związkach seksualnych 

odpowiednio do swoich pragnień.

G2. Dysfunkcja występuje często, lecz w pewnych sytuacjach może się   nie 

ujawnić. 

G3. Dysfunkcja występowała przez co najmniej 6 miesięcy.

G4. Dysfunkcji zupełnie nie można przypisać innym zaburzeniom psychicznym 

i zaburzeniom zachowania wg ICD-10, ani schorzeniom somatycznym (jak 

zaburzenia endokrynologiczne) czy farmakoterapii.

ICD - 10

F52 Dysfunkcja seksualna nie spowodowana zaburzeniem 

organicznym ani chorobą somatyczną



Podział dysfunkcji seksualnych

I. Zaburzenia pragnienia 
F52.11. Brak radosnego przeżywania

F52.10. Awersja

F52. Brak lub utrata potrzeb seksualnych

F52.7. Nadmierny popęd seksualny

II. Zaburzenia podniecenia
F52.2. Zaburzenia podniecenia seksualnego

F52.2. Zaburzenia erekcji członka (M)

III. Zaburzenia orgazmu
F52.4. Zaburzenia wytrysku u mężczyzn

F52.3. Zaburzenia orgazmu u kobiet

IV. Zaburzenia bólowe

F52.5. Pochwica nieorganiczna

F52.6. Dyspareunia nieorganiczna



Czynniki istotne dla oceny genezy zaburzenia

1. Czynniki związane z partnerem (problemy seksualne, stan zdrowia 

partnera)

2.   Czynniki związane z relacją

3.   Indywidualne czynniki ryzyka (bycie ofiarą znęcania, niewłaściwy obraz 

… …...własnego ciała)

4.  Czynniki kulturowe/religijne (zahamowania związane z zakazami 

….dotyczącymi aktywności seksualnej)

5.  Czynniki medyczne istotne dla rokowania, przebiegu lub leczenia
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Dane podstawowe 

Pacjent SM, M, 1995, wykształcenie średnie, partnerka 1994, konkubinat od 6m, 

znajomość  od 5 lat 

Skargi: wczesny wytrysk (po kilku ruchach frykcyjnych lub w trakcie immissio penis) od 3 

lat z tendencją pogarszającą

Diagnoza: przedwczesny wytrysk, typ prosty, relacyjny

Historia leczenia:

1) Ograniczenie aktywności seksualnej (obniżenie częstości współżycia)

2) 2 lata temu : paroksetyna – 40 mg dzienne, priligy – 30 lub 60 mg przed stosunkiem (1-2 

godz.) bez wystarczających efektów

3) Psychoterapia indywidualna

4) Efekty leczenia:

a) efekty pozytywne (przedłużenie czasu trwania masturbacji do wytrysku)

b) blokady i utrudnienia (wzorce masturbacyjne mężczyzny, wzorce współżycia, 

konflikt interesów partnerów)

5) Konsultacje dodatkowe: konsultacja lekarza seksuologa, indywidualna terapia partnerki 

(1 wizyta + odmowa kontynuacji)



F52 Dysfunkcja seksualna nie spowodowana zaburzeniem organicznym ani chorobą 

somatyczną

G1. Osoba nie jest zdolna do uczestniczenia w związkach seksualnych odpowiednio do

swoich pragnień.

G2. Dysfunkcja występuje często, lecz w pewnych sytuacjach może się   nie ujawnić. 

G3. Dysfunkcja występowała przez co najmniej 6 miesięcy.

G4. Dysfunkcji zupełnie nie można przypisać innym zaburzeniom psychicznym i 

zaburzeniom zachowania wg ICD-10, ani schorzeniom somatycznym (jak zaburzenia 

endokrynologiczne) czy farmakoterapii.

F52.4 wytrysk przedwczesny

A. Spełnione ogólne kryteria dysfunkcji seksualnej (F52). 

B. Niezdolność do opóźnienia wytrysku wystarczającego  do zadowolenia z 

gry miłosnej, przejawiana jako którekolwiek z następujących:

1). Występowanie wytrysku przed lub natychmiast po rozpoczęciu 

stosunku (jeśli wymagane jest określenie granicy czasu: przed lub do 15 

sekund po rozpoczęciu stosunku)

2). Wytrysk występuje w sytuacji wzwodu nie wystarczającego do 

umożliwienia stosunku

C. Problem nie powstaje w następstwie przedłużonego powstrzymywania

aktywności seksualnej.



Zasady klasyfikacji pacjentów z przedwczesnym 

wytryskiem                                                                             

(według stopnia trudności)

1. Typ prosty: wczesny wytrysk, zaangażowanie emocjonalne M, motyw 

terapii: lepsza kontrola wytrysku – praca indywidualna.

2. Typ prosty, relacyjny: wczesny wytrysk, zaangażowanie emocjonalne 

K i M , motyw terapii: lepsza kontrola wytrysku, poprawa komunikacji– praca w 

układzie partnerskim. 

3. Typ złożony: wczesny wytrysk, skomplikowane problemy intrapsychiczne, 

społeczne, medyczne, zaangażowanie emocjonalne i brak umiejętności 

uzyskania pomocy od K.

4. Typ złożony, relacyjny: wczesny wytrysk, skomplikowane problemy 

intrapsychiczne K i M, głębokie konflikty seksualne, różne zaangażowanie 

emocjonalne i brak integracji uczuć i seksu.



Zasady terapii pacjentów z przedwczesnym wytryskiem 

Ad. 2. Typ prosty, relacyjny

1. Diagnoza: analiza definicji EP, znaczenia objawu dla obojga partnerów i ich 

relacji (objaw jako sposób koncentracji uwagi na M, emocje K i M związane z 

objawem, wpływ dynamiki związku na wzrost objawu) oraz analiza sposobu 

spostrzegania celu terapii

2.  Analiza i zmiana schematu współżycia: uciążliwość ćwiczeń 

opozycyjnych wobec dotychczasowych nawyków, 

3.  Praca nad aspektem relacyjnym: „wtórne korzyści z objawu”, 

ukrywanie problemu (relacyjnego lub intrapsychicznego) za objawem, 

odrzucanie propozycji pracy nad relacją  jako nieistotnej wobec dysfunkcji 

seksualnej, oddzielanie objawu od całości funkcjonowania.



Ćwiczenia (dla mężczyzn) rozwijające kontrolę wytrysku

1. Masturbacja do wytrysku: koncentracja na doznaniach, 

zaprzestanie przed wytryskiem – ucisk – przerwa 1 min. -

powtórzenie 2x (z pomiarem czasu od początku do zbliżającego się 

wytrysku) – za 4x masturbacja do wytrysku (3x w tygodniu przez 2 

tygodnie). 

2. Utrzymanie pobudzenia: ocena na skali 0-10, zatrzymanie na 

7-8, zwolnienie i utrzymanie na poziomie 6-7, cel: utrzymanie przez 

15 min na 7-8. (3x w tygodniu przez 2 tygodnie). 

3. Ćwiczenie mięśnia łonowo-guzicznego: masturbacja + 

ćwiczenie

4. Ćwiczenie mięśnia łonowo-guzicznego:  masturbacja z 

użyciem lubrykantu + ćwiczenie

4. Ćwiczenia w parze



Dziękuję za uwagę


