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Máshova nem sorolható szexuális 
diszfunkciók és zavarok
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A szexuális fejlődéssel és orientációval
összefüggő pszichológiai és viselkedéses 

zavar

� A szexuális érés zavara
A páciens bizonytalan a nemi identitását vagy 

szexuális orientációját illet ően, amely 
szorongást vagy depressziót okoz a számára

� Az énnel nem összhangban álló (ego-
diszton) szexuális orientáció

A nemi identitás vagy a szexuális preferencia 
kifejl ődött, de a személy másmilyenre vágyna

☯ Szexuális kapcsolati zavar
A nemi identitás vagy a szexuális preferencia 

rendellenessége folytán a szexuális 
párkapcsolat kialakításának vagy 
fenntartásának a nehézsége
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Egyéb: be nem 
sorolható zavar pl. ha 
a személy a 
szexuális élvezet
és orgazmus 
fiziológiai 
komponenseit
mutatja, azonban 
erotikus élményr ől 
nem számol be, s őt, 
akár érzéketlen, 
illetve fordítva : 
orgazmust él át fizikai 
jelek, pl. merevedés 
nélkül.
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Kényszeres szexuális viselkedés
(pl. kényszeres maszturbáció)

1. A személy nem tudja kontrollálni a viselkedést
2. Gyakran káros következményekkel (orvosi, jogi, 

interperszonális) jár a viselkedés
3. Tartós késztetés az öndestruktív vagy magas 

rizikójú szexuális viselkedésre
4. Visszatér ő kísérlet a viselkedés csökkentésére 

vagy abbahagyására
5. A szexuális gondolatok és fantázia els ődleges 

megküzdési viselkedésként való alkalmazása
6. A szexuális aktivitás növekvő mértékére való

igény
7. Gyakori hangulatingadozások a szexuális 

aktivitással összefüggésben (pl. depresszió, 
eufória)

8. Túlzott időmennyiség ráfordítása a szex 
megszervezésére, véghezvitelére, illetve a 
visszaállásra

9. A szexuális viselkedés ütközik más szociális, 
munkahelyi vagy szabadid ős tev ékenys égekkel
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� A kielégít ő, sikeres szexuális aktust követő
elernyedés fázisában, amikor a normális élmény 
egyfajta általános jóllét, és izom és fizikai 
relaxáltság állapota - a személy depresszívvé, 
szorongóvá, feszültté, irritábilissá válik, s 
pszichomotoros nyugtalanságságot mutat

� Ott akarja hagyni a partnert mielőbb, sőt 
verbálisan vagy fizikailag is bánthatja

� Férfiaknál gyakoribb
� A szexualitással vagy a partnerrel szembeni 

negatív attitűddel, az intimitástól való
félelemmel, a szexuális aktushoz köt ődő
bűntudattal, esetleg a szexuális úton terjed ő

betegségekkel  függ leggyakrabban össze
� Belátás-orientált terápiák hatékonyak, a 

páciens viselkedésének és attit űdjének nem 
tudatos előzményeinek feltárásához

Posztkoitális diszfória
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Szexmentes házasság
�Tipikusan alulinformált, elfojtásokkal teli

kapcsolat – b űnösség, szégyen, inadekvátság 
érzés

�Leggyakrabban a pár nem keres segítséget, 
hanem pl. orvosi, n őgyógyászati vizsgálat során 
kerül felszínre



2

7

Testképpel kapcsolatos problémák
� Saját testre vonatkozó szégyenérzet és meg 

nem felelés érzés a személy maga elé állított 
női-férfi maszkulin vagy feminim sztenderdjeihez 
viszonyítva

� Csak teljes sötétben történ ő szeretkezés vagy 
egyes testrészek takargatása/érintésének 
tiltása, vagy szükségtelen beavatkozások 
elvégzése az elképzelt testi hiányosság 
kezelésére
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Don Juanizmus
� Sok férfi hiperszexuálisnak, túl „nagy 

étvágyúnak” t űnteti fel magát, hogy 
kisebbrendűségi komplexusát, érzéseit 
elrejtse; esetleg nem tudatos 
homoszexualitást maszkol

� Szex után már nem érdekl ődik a n ő iránt –
egybecseng a szatiriázissal és a szexuális 
addikcióval

Ninfománia
♥ Túlzott vagy patologikus mérték ű vágy a 

koituszra – általában többfajta szexuális 
zavarral társulva, leggyakrabban 
orgazmuszavarral

♥ Gyakran intenzív félelem jellemzi a szerelem 
elvesztése iránt, inkább a függőség-
kapcsolódás iránti vágya, semmint 
szexuális impulzusok hajtják
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Szexuális fantáziák

Amennyiben kényszeres; bűntudat tapad hozzá
vagy egyéb hangulatzavart okoz

Női korai orgazmus

� Egy chicagoi tanulmány szerint a n ők kb. 10%-a 
érzi úgy, hogy túl korán eléri a kielégülés 
állapotát

Maszturbációs fájdalom

� Egy korábbi sérülés visszatér őmaradványa 
lehet

� Azonban a maszturbációs módszer is 
sérüléshez vezethet (külön kezelend ő a 
kényszeres maszturbációt kísér ő túlzott dörzsölés 
következménye) 10

Folyamatos és jól beazonosítható distressz a 
szexuális orientáció miatt

Leggyakrabban a homoszexualitáshoz köthet ő – a 
személy igyekszik homoerotikus vágyait 
elnyomni, heteroszexuális érdeklődésű
szeretne lenni, erős negatív érzései vannak a 
homoszexualitással szemben

� Nem a szexuális orientáció jelent gondot, hanem a 
hozzá kapcsolódó distressz – úgy érzi, könnyebb 
élete lenne heteroszexuálisként

2-féle terápiás cél:
1. Átorientálás – a legkülönfélébb technikák bizonyulnak 

eredménytelennek (pszichoanalitikus, 
viselkedésterápia stb. – el őbbi min. 350 óra, s a páciensek 
vagy „visszaesnek” vagy kikerülnek a terapeuta 
látóteréb ől; utóbbi pedig csak a laboratóriumi 
körülmények között „m űködik”, a való életbe kikerülve 
hatástalan)

2. Sokkal inkább adekvát a homoszexualitás 
elfogadtatása, amely a b űntudat, szégyen, szorongás és 
depresszív érzésekt ől való megszabadulást célozza

(Sadock, 2005)


