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Konspekt

Odoberanie sexuálnej anamnézy: dospelý psychiatrický pacient

(J.I. Downey, R.C. Friedman: Taking a sexual history: the adult psychiatric patient

FOCUS, 2009, č. 4, s. 435–439)

Spracovala: T. Gubová, UCM Trnava

Súhrn

Sexualita je veľmi dôležitá časť života takmer každého človeka. Pretože sexuálna anamnéza obsahuje vý-
voj a prelínanie mnohých bodov pacientových psychiatrických symptómov a porúch, poskytuje klinikovi aj
pacientovi časovú líniu, na ktorú sa môžu stále odvolávať. Z pohľadu autorov naučiť sa správne odoberať
sexuálnu anamnézu je ako naučiť sa spraviť kompletné vyšetrenie duševného alebo fyzického stavu pacienta.
Predstavuje to nevyhnutnú znalosť, ktorú by mal mať každý psychiater vo svojom repertoári.
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Počiatočné klinické interview musí byť citlivé

Prvýkrát sa psychiater stretáva s pacientom v rôznych situ-
áciách, aj núdzových, a preto by odoberanie sexuálnej anam-
nézy malo zodpovedať klinickému kontextu. Hoci v extrém-
nych situáciách nie je história sexuality jedinca vždy pod-
statná, na pohotovosti sa môžu vyskytnúť pacienti, ktorí
boli sexuálne zneužití, boli terčom sexuálneho násilia či pa-
cienti, ktorí trpia depresiami alebo úzkosťou zo zistenia, že
sú HIV pozitívni alebo majú niektorú z prenosných pohlav-
ných chorôb. Takéto psychiatrické situácie sú často vyvo-
lané reakciami na stresujúce reprodukčné udalosti, ako napr.
nechcená tehotnosť alebo spontánny potrat. Zvyčajne sa ob-
javujú udalosti, ktoré vedú k akútnemu psychiatrickému vy-
šetreniu, ktoré zahŕňa zistenie partnerovej nevery, zneuží-
vanie v manželstve (čo je na celom svete jeden z hlavných
všeobecných zdravotných problémov), traumatické reakcie
na sexuálne násilie a incest, psychosexuálne a dysforické re-
akcie na somatické choroby, rodinné konflikty ohľadom sexu-
álnej orientácie, psychosexuálne reakcie na rozvod a mnoho
iných situácií.
Autori navrhujú, aby bola sexuálna anamnéza bežne za-

komponovaná do hodnotenia, ktoré si odborník zrealizuje na
voliteľnom základe. Zdôrazňujú, že situácie, ktoré sú vyššie
opísané, môžu byť prínosné ako aj v pohotovostnej, tak aj
v klinickej ambulancii, väčšinou však neobsahujú sexuálne
poruchy zahrnuté v DSM-IV. Napriek očividnému významu,
sa sexuálne poruchy zahrnuté v DSM-IV vyskytujú v psy-

chiatrickej praxi menej často než nespočetné psychosexuálne
ťažkosti, ktoré dennodenne zažívajú psychiatrickí pacienti,
s ktorými sa musia vysporiadať a ktoré sú ovplyvňované ich
primárnou psychiatrickou poruchou.

Psychiatrická anamnéza by mala byť vývinová

Anamnéza sexuality poskytuje záchytné body a vodidlá pre
biopsychosociálne vývinové perspektívy. Existuje veľa dôvo-
dov, na základe ktorých sú autori presvedčení, že by psy-
chiatrická anamnéza mala informovať o perspektíve, ktorá,
okrem iného, presahuje rámec DSM. Tento názor vyjadruje
nesúhlas s niektorými deskriptívnymi psychiatrami, ktorých
argumentom je, že zoskupenia správania sa neprelínajú s kri-
tériami, ktoré sú opísané v DSM a práve preto by nemali
byť stredom záujmu psychiatrov, ktorí ich spájajú v liečbe
pacienta. Vo veľmi stručnom súhrne vývinových problémov
ponechali autori dôraz na prvú štvrtinu až po prvú tretinu ži-
vota, kedy sa vytvárajú mentálne scenáre ovplyvňujúce mo-
tiváciu, vrátane sexuálnej motivácie.

Detská sexualita a pripútanie

Vývoj zmyslu chápania seba samého je hlavná úloha detstva.
Podobne aj schopnosť tolerancie frustrácie a adaptívnej re-
gulácie afektov sú nadobudnuté (alebo nie) počas detstva.
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Rané detstvo je fáza vývoja adekvátnych vzorcov pripú-
tania, ktoré môžu ovplyvniť interpersonálne vzťahy počas
života. Zmeny týchto vzťahov, sexuálnych aj nesexuálnych,
môžu ovplyvniť etiológiu mnohých psychiatrických porúch
(napr. depresia) a takisto aj schopnosť vysporiadania sa
s touto poruchou.
Jedno z najviac komplexných, dôležitých a konceptuál-

nych spojení, ktoré museli klinici vytvoriť, je formulácia
vzťahu medzi tromi oblasťami správania – pripútanie v det-
stve; príchod nepríjemných či negatívnych emócií vrátane
úzkosti, depresie a hnevu; zážitok a vyjadrenie sexuality.
Spájanie minulosti s prítomnosťou sa klinikom môže zdať
kontraintuitívne, hlavne keď to pacient nerobí. Takisto aj
konceptuálne spojenie medzi emóciami, ktoré sa môžu zdať
ako navzájom nesúvisiace, je kontraintuitívne. Napr. sexu-
álna túžba je spojená so sexuálnymi pocitmi, ktoré sú kvali-
tatívne odlišné od ostatných pocitov. Pre niektorých lekárov
môže byť úplne neprijateľná predstava, že sexuálne pocity by
mohli napríklad byť skoncentrované s pocitmi depresie, úz-
kosti a hnevu, a tak by mohli nejakú osobu motivovať k vy-
konávaniu určitých typov sexuálnych aktivít. Klinická skú-
senosť autorov však ukazuje, že mentálne scenáre, ktoré sú
ovplyvňované narušenými vzorcami pripútania a poháňané
rôznymi emóciami, sú skonštruované počas detstva. Tieto
môžu opakovane motivovať sexuálne aktivity (najmä prob-
lematické) počas života a ovplyvňovať prejavenie mnohých
psychiatrických porúch.

Psychosexualita nie je obmedzená len na erotické
správanie, ale zahŕňa aj rolu pohlavia, gender
identitu a pocity, ktoré sa týkajú pohlavnej
primeranosti

Gender identita sa vynára počas detstva a vo väčšine prí-
padov zostáva počas života stabilná, vrátane prípadov psy-
chiatrických pacientov. Len nepatrné percento populácie je
transrodové (transgendered) – tento termín sa vzťahuje na
ľudí, ktorí nezapadajú do bežných kategórií, mužskej alebo
ženskej, nemá však vedľajší patologický význam.
Pojem

”
rola pohlavia“ sa vzťahuje k správaniu, ktoré je

stereotypne bežné v jednom z pohlaví. Tento pojem opisuje
správanie, ktoré sa bežnejšie objavuje vo veľkých skupinách
mužov a žien. Rola pohlavia je ovplyvňovaná prenatálnymi
sexuálnymi steroidovými hormónmi a takisto aj reakciami
ľudí z okolitého prostredia, v ktorom dieťa vyrastá. Prena-
tálne hormóny zvýrazňujú vplyv hrových vzorcov dieťaťa,
ktoré sa objavujú v ranom detstve – chlapci preferujú hru
s vláčikmi, autami či zbraňami a dievčatá uprednostňujú
hru s bábikami. Chlapci sa častejšie zúčastňujú na drsných
a búrlivých hrách, hoci aj veľa žien a dievčat má rado dyna-
mické atletické činnosti.

Neskoré detstvo: sebaúcta a sexuálna orientácia

Počas raného a stredného obdobia veku dieťaťa sa väčšina
interakcií dieťaťa vzťahuje na rodinu. V neskoršom období

sa mnoho sociálnych aktivít dieťaťa viaže na seberovných, aj
keď interakcie v rodine pokračujú naďalej. Neskoré detstvo
je takisto jediné obdobie v cykle života, v ktorom sa aktivity
medzi rovesníkmi delia na chlapčenské a dievčenské. Tento
jednoduchý fakt má dôležité dôsledky na vývoj sebaúcty na
základe pohlavia.
Sebaúcta na základe vlastného pohlavia, hrdosť alebo

hanba z maskulinity alebo feminity, je často citlivá na re-
akcie rovesníkov rovnakého pohlavia. Takto, počas života,
môžu muži a chlapci určiť, ako maskulínne sa cítia vo vzťahu
k ich (imaginárnemu) hodnoteniu ostatnými mužmi. Ženy
a dievčatá taktiež určujú ako žensky sa cítia v súvislosti
s (imaginárnym) posudzovaním inými ženami. Tieto vnú-
torné úsudky osôb rovnakého pohlavia dopĺňajú a modifi-
kujú aj názory opačného pohlavia. Zlyhanie v správaní sa
podľa imaginárneho štandardu maskulinity alebo feminity
vyvoláva pocity hanby a viny.
Vývoj dievčat a chlapcov, mužov a žien, je asymetrický vo

viacerých detailoch a je evidentný najmä v správaní rovesní-
kov rovnakého pohlavia. Chlapci majú tendenciu zoskupovať
sa do skupín, ktoré sú väčšie ako u dievčat a takisto sú aj
viac hierarchicky štruktúrované. Chlapci s nižším statusom
sú často ignorovaní, sú obetnými baránkami a stávajú sa ter-
čom násilností. Chlapci taktiež zvyknú označovať správanie
iných chlapcov s nižším statusom ako dievčenské, znehod-
nocujú ich, čo často vnímajú ako spôsob zapáčenia sa diev-
čatám. Dievčatá, naopak, nemajú tendenciu označovať iné
správanie ako chlapčenské, pojem

”
nezbednica“ nemá takú

negatívnu konotáciu ako napr. slovo
”
slaboch“.

Dievčatá však môžu byť rovnako kruté ako chlapci, ale
nie sú až také hrozivé a násilné. Toto je významný rozdiel
v správaní medzi pohlaviami, ktorý pretrváva počas celého
života.

Neskoré detstvo a sexuálna orientácia

Ďalšia asymetrická oblasť vývoja je sexuálna orientácia. Me-
dzi chlapcami sa erotická predstavivosť objavuje už pred pu-
bertou. Na začiatku obdobia adolescencie chlapci zažívajú
predstavivosť, ktorá formuje ich erotické túžby počas ďal-
šieho života. V tomto smere sú dievčatá odlišné, napr. mladé
ženy počas vysokej školy môžu experimentovať s osobami
rovnakého pohlavia (čo môže byť sčasti súčasťou ich poli-
tických názorov) a po vysokej škole žijú len heterosexuálny
život. Takéto správanie sa môže objaviť aj u mladých mu-
žov, ale je to veľmi zriedkavé. Navyše, ženy sú spôsobilejšie
nadväzovať vzťahy s osobami rovnakého pohlavia v kontexte
intenzívneho a zmysluplného celoživotného vzťahu.

Adolescencia

Mnoho príčin porúch má tendenciu objaviť sa v adolescencii.
Skúsenosti puberty sú radikálne odlišné u dievčat a u chlap-
cov. Jeden z pravdepodobných dôvodov je hormón testoste-
rón, ďalej progesterón a estrogén, ktoré majú odlišné účinky.
Postpubertálni muži majú v krvi desaťkrát viac testoste-
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rónu ako ženy v ich veku. Testosterón ovplyvňuje sexu-
álne túžby, preto je to pravdepodobne tak, že táto hormo-
nálna odlišnosť ovplyvňuje rozličné vzorce sexuálneho sprá-
vania. Mnoho chlapcov v puberte zažíva silné erotické túžby,
často masturbujú a zaujíma ich pornografia. Hormonálne
zmeny pubertálnych dievčat, ktoré vyplývajú z menštruač-
ného cyklu, sú spojené s rôznymi psychologickými efektmi.
U niektorých dievčat môže byť zhoršovanie psychiatrických
porúch spôsobené cyklom, niektoré dievčatá zažívajú pre-
menštruačnú dysfóriu. Zatiaľ čo väčšina mužov zažíva vrchol
svojich sexuálnych túžob hneď po období puberty, ženy za-
žívajú svoje najintenzívnejšie sexuálne túžby neskôr, počas
dospelosti.
Iná dôležitá sexuálna odlišnosť sa objavuje počas sko-

rej adolescencie a spočíva v prevahe depresívnych pocitov,
vyskytuje sa dvakrát viac u žien ako u mužov. Existuje
mnoho možných biopsychosociálnych dôvodov týchto poci-
tov a každý z nich musí byť zahrnutý v príprave liečebného
plánu.

Neskorá adolescencia

Rozdiel medzi erotickým správaním a sebaoznačením je vý-
znamný najmä v zmysle sexuálnej orientácie. Začiatok se-
xuálnych túžob a fantázií, ktoré sa prvýkrát objavujú po-
čas detstva, musí byť odlišovaný od vedomia vlastnej iden-
tity. Hoci človek môže byť eroticky atraktívny pre mužov,
ženy, aj pre obe pohlavia, spoločnosť má tendenciu vytvárať

”
miesto“ len pre dve sexuálne orientácie – heterosexualitu
a homosexualitu. Pretože spoločnosť nevytvára priestor pre
bisexuálov, ktorých môžeme čoraz častejšie nachádzať v na-
šom okolí a ktorí nevylučujú partnerstvá s obidvomi pohla-
viami, často ich spoločnosť označuje za

”
heterosexuálnych“

alebo
”
homosexuálnych“.

”
Nálepkovanie“ samým sebou je signifikantne významné

najmä v prípadoch pacientov so slabou identitou, čo sa pre-
javuje pri hraničnej (borderline) poruche osobnosti alebo po-
čas adolescencie, kedy ešte nie je identita dostatočne upev-
nená. Hoci sa pacienti s nedostatočne upevnenou identitou
môžu cítiť zmätene v oblasti svojich sexuálnych túžob, nie
je dokázané, že by sa bisexualita spájala s niektorým typom
psychiatrickej poruchy.

Dospelosť

Autori sa v tejto sfére zamerali na pár najdôležitejších tém.
Mnoho pacientov trpí už počas dospelosti niektorou závaž-
nou psychiatrickou poruchou a tie sa rozvíjajú aj naďalej.
Súbežnosť medzi adaptívnymi úlohami životného cyklu – za-
čiatky kariéry, manželstvo, narodenie prvého dieťaťa – a psy-
chopatológiou si vyžaduje našu zvýšenú pozornosť. Pacienti
so závažnou psychiatrickou poruchou, ktorí sú zároveň aj
rodičmi, často pociťujú zhoršenie ich rodičovského výkonu.
Toto zhoršenie môže byť podmienené odlišným sexuálnym
správaním dieťaťa. Sexuálne zneužívanie sa najčastejšie vy-
skytuje počas detstva a to v dezorganizovaných rodinách,

v ktorých
”
hlava rodiny“ trpí vážnou psychopatológiou. Do-

konca aj vtedy, keď sexuálne zneužívanie alebo abnormálne
sexuálne správanie dieťaťa nie je prítomné, sa rodičia, ktorí
sú psychiatrickými pacientmi, často pýtajú na psychosexu-
álny vývin svojho dieťaťa.

Neskorá dospelosť

Muži v
”
rokoch“ pociťujú postupné strácanie sexuálnych tú-

žob, hoci nezažívajú pocity ekvivalentné menopauze žien.
Hoci mnoho žien neguje psychohormonálne zmeny v tejto
fáze, perimenopauza je obdobím, kedy majú depresívne
symptómy tendenciu narastať. Niektoré ženy, ktoré trpia tý-
mito symptómami, potrebujú v tomto období psychiatrickú
pomoc.
Aj keď je sexualita ovplyvňovaná procesom starnutia, ta-

kisto ako mnohé ostatné psychologické funkcie, je základnou
časťou kvality života pre mnohých ľudí aj v geriatrickej fáze
vývoja človeka. Táto skutočnosť často prekvapuje mladých
lekárov, ktorí nevedia plne akceptovať to, že pacienti, ktorí
by mohli byť ich rodičmi, sú a chcú byť ešte stále sexuálne
aktívni.

Klinické prípady

Autori sa na základe vybraných kazuistík snažia objasniť
psychosexuálne správanie, ktorému sa venovali. Tieto prí-
pady sú z ich vlastnej klinickej praxe, základné údaje osôb
sú zmenené.
Máriu opustili rodičia, keď mala dva roky. Vyrastala v troch

rozličných pestúnskych rodinách. Mária má teraz 18 rokov
a trpí chronickou dystýmiou a nepravidelne užíva kokaín. Počas
doterajšieho života mala mnoho sexuálnych stykov, aj s mužmi,
aj so ženami, ale nikdy nezažila sexuálny vzťah, ktorý by trval
dlhšie ako pár týždňov. Hoci je HIV negatívna, priznala sa, že
väčšinou máva nechránený sexuálny styk. Veď

”
prečo sa trá-

piť?“

Tom je 23-ročný študent, ktorý sa rodičom priznal, že je
gay, keď mal 17 rokov. Jeho rodičia, fundamentalistickí kresťa-
nia, naliehali, aby v kostole navštevoval program, ktorý z neho

”
spraví“ heterosexuála. Keď sa Tomova orientácia nezmenila
ani po skončení programu, rodičia ho odmietli. V súčasnosti
Tom trpí ťažkou depresiou a je závislý na alkohole.

Bella, 35-ročná mladá žena, vyhľadala odbornú pomoc kvôli
depresii. Nikdy sa so žiadnym profesionálom neskontaktovala,
ale teraz tak spravila kvôli naliehaniu manžela, ktorý jej po-
hrozil, že ju opustí. Bella totižto odmietala sexuálny styk –
pár spolu sexuálne nežil už 9 mesiacov. S veľkými ťažkosťami
sa Bella zverila odborníkovi, že v 10–15 rokoch mala sexuálny
vzťah so svojím milovaným ujom, bratom Bellinej matky. Bella
svojho uja videla pred 9 mesiacmi na pohrebe svojej matky.
Ďalšie incesty Bella už nespomenula.

Pani L. je 85-ročná vdova a býva v sanatóriu pre starších
ľudí. Trpí Alzheimerovou chorobou, ale jej kognitívne poškode-
nie je minimálne. Prednedávnom si pani L. vytvorila roman-
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tický vzťah s mužom zo sanatória. Držia sa za ruky v spoločen-
skej miestnosti, spoločne pozerajú televíziu a trávia čas v jej
izbe za zavretými dverami. Pani L. o tomto vzťahu povedala
svojej dcére, povedala jej, že má priateľa, s ktorým si veľmi
rozumejú a

”
aj čosi viac“. Dcéra sa na riaditeľstve sanatória

sťažovala, že jej matka bola zneužitá.

50-ročná pani s psychotickou depresiou bola hospitalizovaná
po tom, ako sa pokúsila o samovraždu obesením. Zistilo že, že
táto pani trpí bludmi, v ktorých jej potkany ohlodávajú mater-
nicu.

Existuje nespočítateľné množstvo prípadov sexuálneho
správania, ktoré je súčasťou celkového profilu psychiatric-
kého pacienta. Každý príklad ilustruje potrebu vývinovej
biopsychosociálnej perspektívy so zvýšenou pozornosťou na
sexuálne aspekty pacientových ťažkostí. Napríklad, sebadeš-
trukčné sexuálne správanie Marie v prvom spomenutom prí-
pade by malo byť chápané v kontexte poruchy pripútania,
ktorá pramení v detstve. Druhý prípad Tomovej depresie
nemôže byť liečený len medikamentózne, aj keď by takáto
liečba mohla na bezprostredné depresívne symptómy pôso-
biť priaznivo. Počiatky Tomovej osamelosti a potreba pozi-
tívneho seaobrazu by mala byť súčasťou hodnotenia a liečby.
Vzťah staršej ženy a jej konflikt s dcérou ohľadom jej sexuál-
nej aktivity vo vyššom veku sa takisto musí posudzovať, nie
len jej znaky nastupujúcej demencie. Psychosexuálna anam-
néza ženy s bludmi je taktiež dôležitá, pretože nie všetci dep-
resívni ľudia trpia bludmi, ktoré sa týkajú ich reprodukčných
orgánov.

Odoberanie sexuálnej anamnézy

Autori od začiatku zdôrazňujú dôležitosť kontextu sexuál-
nych zážitkov ľudí, ktorým sa odoberá anamnéza. Kontext
je, samozrejme, ovplyvňovaný vekom pacienta a každá ži-
votná fáza pacienta má svoju vlastnú psychosociálnu formu.
Hlavné pravidlo pri odoberaní anamnézy je jej odoberanie
len v prítomnosti odborníka a pacienta samotného. Sexuálne
vedomosti adolescentov sú často nedostatočné, klinik preto
nemôže predpokladať, že adolescent tieto vedomosti má, po-
kým sa mu to nepotvrdí. Napr. mnoho ľudí, nie len ado-
lescentov, celkom nerozumie presnej definícii

”
nechráneného

sexu“. Odborník by mal zvážiť, či by pre pacienta počas jeho
liečby nebola prínosná psychoedukácia týkajúca sa oblasti
sexuality.
Kontext často informuje aj o tom, kde začať s odobera-

ním sexuálnej anamnézy. Závisí to aj od pacientových sťaž-
ností, ktoré majú v odoberaní anamnézy

”
prednosť“ – pa-

cient teda poskytuje podnety – napr. človeku, ktorý príde
na pohotovosť po bitke od partnera, sa môžu položiť otázky
typu ako dlho spolu tvoria pár alebo ako ich vzťah vyzerá.
V situáciách, kedy sú odobraté všetky významné informá-
cie a v anamnéze sa neobjavili žiadne sexuálne problémy,
odborník môže pacientovi navrhnúť:

”
Kvôli tomu, aby som

vás lepšie spoznal a aby som vám lepšie porozumel, bolo by
prospešné, keby som vedel niečo o vašich sexuálnych zážit-
koch. . .“ Ak pacient nie je v akútnej kríze a ak jeho hlavné

ťažkosti a problémy nesúvisia so sexualitou, klinik, ktorý má
na pacienta dostatok času, môže spozorovať ľahšie vyjadro-
vanie skúseností a zážitkov zo vzdialenejšieho detstva.
Oblasti psychosexuálnych skúseností, ktoré môžu byť dô-

ležité pre anamnézu, sú: rozšírená demografia, sexuálna
adaptácia, detstvo, trauma, osobitné problémy a fantázia.
Odborník by mal odkryť čo najviac z týchto oblastí v takej

klinickej šírke, v akej to je možné. Poradie otázok si odborník
môže zvoliť sám a ich presné znenie závisí od charakteru
pacienta a klinickej situácie.

1. Rozšírená demografia
vek, pohlavie, manželský stav, deti, priebeh manžel-
stva, aktuálne praktizované náboženstvo, okolnosti vý-
chovy: povolanie, zamestnanie, výchova, etnicita, kra-
jina pôvodu rodičov (opatrovateľov), súrodenci, iní čle-
novia rodiny bývajúci v spoločnej domácnosti, prakti-
zované náboženstvo, atmosféra v rodine.

2. Sexuálna adaptácia: súčasná a minulá
práve prebiehajúci sexuálny vzťah (vrátane vzťahu par-
tnerov rovnakého pohlavia): úroveň spokojnosti, prob-
lémy; úroveň pripútania/intimity, sexuálne dysfunkcie
(vlastné aj partnerove),minulé sexuálne vzťahy (vrátane
vzťahu partnerov rovnakého pohlavia).

3. Detstvo: vývinové psychosexuálne zážitky
postoje rodičov (opatrovateľov) k ich vlastnej sexualite,
pacientov psychický vývin a sexuálne záujmy; zváženie
vplyvu náboženstva, súrodenci: ako sa rodičia vysporia-
dali so sexuálnou orientáciou pacientových súrodencov,
sexuálne správanie medzi súrodencami;
pacientove skúsenosti počas sexuálneho vývinu: obdo-
bie puberty, prvá menštruácia, prvý orgazmus, pocity
z vlastného tela, iné problémy, sexuálne medzníky: prvé
držanie sa za ruky, prvý bozk na pery, hladenie, orálny
sex, penetratívny styk (sex), masturbácia vedúca k or-
gazmu (vrátane partnerov rovnakého aj odlišného po-
hlavia), romantické medzníky: vek, v ktorom sa pacient
prvýkrát zamiloval; prvé rande, priateľ alebo priateľka,
zamilovanosť, manželstvo alebo oddaný pevný vzťah
(vrátane partnerov rovnakého aj odlišného pohlavia),
sexuálna orientácia: príťažlivosť niektorého alebo obi-
dvoch pohlaví, fantázie o opačnom alebo rovnakom po-
hlaví, vlastná identita, sociálna rola, pohlavná identita,
rola v pohlaví, sebaúcta: priania v detstve byť opačného
pohlavia, predstieranie opačného pohlavia, prezliekanie
sa do šiat opačného pohlavia; obdobie, kedy sa pacient
cítil stály vo svojom pohlaví, kedy bol na svoje pohlavie
hrdý (v detstve aj v súčasnosti).

4. Trauma: preskúmať detstvo (do veku 16 rokov) aj do-
spelosť (od 16 rokov)
fyzické týranie a/alebo zanedbávanie, sexuálne zneužíva-
nie: hranica priestupkov, nechránený sex, násilie, iné
traumatické udalosti: smrť rodičov počas detstva pa-
cienta, bezdomovectvo, vážne nehody a pod.
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5. Osobitné problémy

bezpečný sex: pacientova úroveň informovanosti o bez-
pečnom sexe; praktizuje pacient bezpečný sex? HIV
stav pacienta a všetkých jeho partnerov, reprodukčné
udalosti: túžba stať sa rodičom, tehotenstvo (počet),
potrat, žijúce deti, neplodnosť, menopauza, prirodzené
starnutie, choroby, operácie: zvážiť najmä operácie, ktoré
viedli k zmrzačeniu; choroby, ktoré ovplyvnili pacien-
tovu atraktívnosť a vitalitu; medikamentózna liečba
s vedľajšími účinkami v sexuálnej oblasti, impulzívne
a donucovacie sexuálne správanie: sexuálne výlety (cru-
ising), sex s cudzím človekom po užití omamných (alebo
iných) látok, závislosť (napr. závislosť na pornografic-
kých internetových stránkach), parafílie.

6. Fantázia. Každý má vnútorný život, aj keď ľudia po-
pierajú

”
sexuálne fantázie“,

atraktívnosť, sny, romantické denné snenie, vedomé vzru-
šujúce fantázie.

Autori uvádzajú 12 odkazov na literatúru. Z toho 3 mono-
grafie a 9 časopiseckých prác.)

Do redakcie došlo 10.9.2010.


