
BO ŻE NA MRO CZEK

Jak roz ma wiać o pro ble mach
sek su al nych? Roz mo wa z ofia rą
prze mo cy

Roz mo wa z ofia rą prze mo cy

Wstę pem do roz mo wy z ofia rą prze mo cy, dziec kiem czy oso bą do ro słą
jest zde fi nio wa nie prze mo cy do mo wej. Ko lej ną kwe stią jest uzna nie, że
ka żda oso ba do zna ją ca prze mo cy w ro dzi nie jest od ręb ną jed nost ką, nie -
po wta rzal ną, nie ma więc jed ne go wzor ca za da wa nia py tań i pro wa dze -
nia roz mo wy z ofia rą prze mo cy.

Zde fi nio wa nie prze mo cy do mo wej (do me stic vio len ce),
prze mo cy w ro dzi nie (fa mi ly vio len ce)

Prze moc w ro dzi nie zo sta ła zde fi nio wa na w usta wie o prze ciw dzia ła niu
prze mo cy w ro dzi nie z 2005 ro ku z póź niej szy mi zmia na mi. Zgod nie z za -
pi sem „przez prze moc do mo wą na le ży ro zu mieć jed no ra zo we al bo po -
wta rza ją ce się umyśl ne dzia ła nie lub za nie cha nie na ru sza ją ce pra wa lub
do bra oso bi ste człon ków ro dzi ny, w szcze gól no ści na ra ża ją ce te oso by
na nie bez pie czeń stwo utra ty ży cia, zdro wia, na ru sza ją ce ich god ność, nie -
ty kal ność cie le sną, wol ność, w tym sek su al ną, po wo du ją ce szko dy na
ich zdro wiu fi zycz nym lub psy chicz nym, a ta kże wy wo łu ją ce cier pie nia
i krzyw dy mo ral ne u osób do tknię tych prze mo cą”. Zde cy do wa nie czę ściej
przemoc sto so wa na jest w od nie sie niu do osób słab szych – dzie ci, osób
star szych, ko biet, osób cho rych. W art. 3 usta wy wska za no, że oso bie do -
tknię tej prze mo cą w ro dzi nie udzie la się po mo cy, w szcze gól no ści w for -

Porozumiewanie_Steciwko2:czesc3 2011-12-27 12:11 Page 189



mie po rad nic twa me dycz ne go, psy cho lo gicz ne go, praw ne go i so cjal ne go.
Wy ró żnio ne zo sta ły czte ry ka te go rie krzyw dze nia: krzyw dze nie fi zycz ne,
nad uży cie sek su al ne, krzyw dze nie emo cjo nal ne i za nie dba nie, czy li za nie -
cha nie obo wiąz ku spra wo wa nia opie ki (nad dziec kiem, cho rym człon kiem
ro dzi ny, oso bą w wie ku po de szłym) [Mar go lis, 2000]. Prze moc eko no -
micz na zo sta ła uzna na rów nież ja ko for ma prze mo cy.

Zde fi nio wa nie prze mo cy wo bec dziec ka

Ze spół dziec ka mal tre to wa ne go, nad uży wa ne go, za nie dby wa ne go
(Bat te red Chil dren, Child Abu se and Ne glect) ma bar dzo sze ro ki za kres.
W de fi ni cji opra co wa nej przez Mię dzy na ro do wą Ra dę Na uk Me dycz nych
i WHO wska zu je się, że za mal tre to wa nie dziec ka uwa ża się ka żde za mie -
rzo ne lub nie za mie rzo ne dzia ła nie oso by do ro słej, spo łe czeń stwa lub pań -
stwa, któ re ujem nie wpły wa na zdro wie, roz wój fi zycz ny i psy cho spo łecz -
ny dziec ka. Krzyw dze niem dziec ka jest nie tyl ko dzia ła nie, ale i bez czyn -
ność jed no stek i spo łe czeństw. Kto wie dząc o krzyw dze niu dziec ka nie
po ma ga mu, nie chro ni go, wy rzą dza mu ta ką sa mą, a cza sa mi jesz cze
więk szą krzyw dę niż bez po śred ni spraw ca.

Po moc ofia rom prze mo cy w za kła dach opie ki zdro wot nej

W za kła dzie opie ki zdro wot nej na le ży za dbać o wy wie sze nie w wi docz -
nym miej scu in for ma cji o pra wach ofiar prze mo cy oraz o mo żli wo ści uzy -
ska nia po mo cy. Jest to for ma za pro sze nia ofiar do ini cjo wa nia roz mo wy
z le ka rzem, pie lę gniar ką.

Pra wa ofiar prze mo cy. Nie za le żnie od sy tu acji, masz pra wo do:
� Ży cia w do mu wol nym od prze mo cy!
� Czu cia się bez piecz nie w swo im do mu!
� Sza cun ku i god ne go trak to wa nia!
� Swo bod ne go wy ra ża nia swo je go zda nia, na wet je śli twój part ner/part -

ner ka my śli zu peł nie ina czej!
� Współ uczest ni cze nia w po dej mo wa niu de cy zji od no śnie do spraw zwią -

za nych z wa szą ro dzi ną, do mem, wy dat ka mi! Two je po trze by, spra wy
są rów nie wa żne jak two je go part ne ra/part ner ki!

� Szu ka nia pro fe sjo nal nej po mo cy w sy tu acji, gdy je steś nie za do wo lo -
na/nie za do wo lo ny lub za nie po ko jo na/za nie po ko jo ny tym, co się dzie je
w do mu!

� Swo bod ne go kon tak to wa nia się z bli ski mi, ro dzi ną i przy ja ciół mi!
� Po peł nia nia błę dów!
� By cia nie do sko na łą mat ką/nie do sko na łym oj cem lub żo ną/mę żem!
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10 za sad po ma ga nia ofia rom prze mo cy – wska zów ki dla pra cow ni -
ków ochro ny zdro wia [Ryl ke, 1997; Stre et, 2004; Nie bie ska li nia, 2002;
Sas al, 2005].
1. By po ma gać ofia rom prze mo cy, trze ba znać za sa dy po mo cy i prze pi -

sy pra wa.
2. Nie spiesz się sam i nie po spie szaj. Dłu go trwa ła prze moc spra wia, że

lu dzie dźwi ga ją się ostro żnie i po wo li – usza nuj ich tem po.
3. Pa mię taj, że nie ka żda ofia ra dłu go trwa łej prze mo cy bę dzie go to wa

dzia łać, je że li w po bli żu znaj du je się spraw ca tej prze mo cy. Ozna cza
to w wie lu wy pad kach ko niecz ność za pew nie nia in ne go miej sca po -
by tu dla ofia ry.

4. Nie na ci skaj, lecz za pra szaj oraz in for muj. Da waj do zro zu mie nia, że
nie gro zi jej/je mu in ge ren cja w pry wat ność ani wy wie ra nie na ci sku na
pod ję cie de cy zji.

5. Sto suj za sa dę ma łych kro ków. Wspól nie szu kaj cie drob nych, lecz re -
al nych po su nięć.

6. Uwa żaj, by nie zra nić wtór nie. Na wet gdy bar dzo się nie cier pli wisz, nie
oka zuj te go.

7. Strzeż się przed wzmac nia niem my śle nia ak cep tu ją ce go prze moc. Nie
mów: „Istot nie, za pew ne on/ona za bar dzo się zło ści i stąd to wszyst -
ko”. Zaw sze pre zen tuj prze ko na nia prze ciw ne prze mo cy. Po wiedz:
„Nie ma żad ne go uspra wie dli wie nia dla prze mo cy”.

8. Za nim za czniesz współ pra cę z in ny mi słu żba mi, przy go tuj grunt. Nie
wy sy łaj czło wie ka do in sty tu cji, lecz do dru gie go czło wie ka.

9. Pa mię taj, że na le ży uczyć, nie wy ma gać dzia ła nia.
10. Zaw sze da waj na dzie ję.

W prak ty ce le ka rza ro dzin ne go czę sto spo ty ka ne są oso by: ko bie ty, dzie -
ci, oso by star sze, mę żczyź ni, któ rzy zgła sza ją się po po ra dę wie lo krot nie
z po dob ny mi pro ble ma mi, np. bó le gło wy, bó le w klat ce pier sio wej, ko ła -
ta nie ser ca, drę twie nie i mro wie nie koń czyn, bó le brzu cha, bez sen ność,
ból żo łąd ka i in ne [Sal ber, Ta lia fer ro, 1998]. Uwa żny pra cow nik ochro ny
zdro wia za uwa ży bla dość, smut ny wy raz twa rzy, opusz czo ną gło wę, uni -
ka nie kon tak tu wzro ko we go, wzdy cha nie, czę sto nad mier ną ner wo wość
i za cho wa nia agre syw ne. Pa cjent mo że uni kać nie któ rych te ma tów po ru -
sza nych przez le ka rza lub od wrot nie – pró bu je coś po wie dzieć, naj czę ściej
wów czas, gdy le karz wy peł nia do ku men ta cję. Pa cjent po trze bu je po mo cy,
ale nie wie, jak roz po cząć roz mo wę. Gdy ko bie ta zgła sza się ko lej ny raz do
le ka rza z tym sa mym pro ble mem, na le ży przyj rzeć się uwa żnie, w trak cie
osłu chi wa nia ob ser wo wać wy stę po wa nie zmian na skó rze w po sta ci si nia -
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ków w ró żnej fa zie go je nia, za dra pań, blizn. Na wet je śli le karz nie stwier -
dzi obec no ści śla dów prze mo cy fi zycz nej, ale nie po koi go stan psy chicz ny
pa cjent ki, mo że za dać py ta nia bez po śred nie: „W re la cjach ma łżeń skich
[w do mu] cza sa mi do cho dzi do uży cia si ły? A jak wy glą da ją kłót nie w Pa -
ni do mu?”; „Pa ni Ko wal ska, ru ty no wo py tam wszyst kie mo je pa cjent ki o to,
czy do świad cza ją prze mo cy w ro dzi nie, po nie waż nikt nie po wi nien żyć
w cią głym stra chu i dla te go, że mo żli wa jest po moc w ta kich sy tu acjach”
[Sal ber, Ta lia fe rro, 1998]. Mo że za dać py ta nie po śred nie: „Gdy by kie dy kol -
wiek sto so wa no wo bec Pa ni w do mu prze moc, czy wie dzia ła by Pa ni, gdzie
szu kać po mo cy?” [Sal ber, Ta lia fe rro, 1998].

Roz mo wa z ofia rą prze mo cy [Ryl ke, 1997]:
� Przy go tuj prze strzeń do roz mo wy. W ga bi ne cie nie mo że być osób trze -

cich, nikt nie mo że wcho dzić, wy łącz te le fon;
� Na staw się na ak tyw ne, uwa żne słu cha nie;
� Po wiedz pa cjen to wi [dziec ku, oso bie do ro słej] o swo ich in ten cjach i dys -

kre cji: „wszyst ko, co po wiesz, zo sta nie mię dzy na mi, chy ba że zmie -
nisz zda nie.”; „chcę Pa nu po móc w gra ni cach mo ich kom pe ten cji...”;

� Wczuj się w stan emo cjo nal ny pa cjen ta: „sta ram się po jąć, co czu jesz”;
� Okaż mu cie pło i ak cep ta cję;
� Do sto suj sie do je go spo so bu mó wie nia, sie dze nia;
� Za da waj py ta nia uła twia ją ce na wią za nie kon tak tu;
� Uni kaj zbyt niej do cie kli wo ści;
� Nie oce niaj oso by ani zda rzeń, któ re ci przed sta wia;
� Nie pod wa żaj je go wy po wie dzi;
� Na zy waj uczu cia: „je steś zły/zła na żo nę (mę ża)”;
� Nie mów za pa cjen ta;
� Za sta nów się wspól nie z pa cjen tem nad spo so ba mi po ra dze nia so bie

z sy tu acją;
� Do ceń je go od wa gę, gdy mó wi o bo le snych dla nie go spra wach;
� Usza nuj je go od mo wę i lęk, gdy nie chce wska zać spraw ców;
� Przy po mnij pa cjen to wi pra wa, któ re go chro nią;
� Po in for muj pa cjen ta o wszyst kim, co za mie rzasz zro bić w tej sy tu acji.

Gdy le karz czy pie lę gniar ka stwier dzi, że ist nie ją pod sta wy do roz po zna -
nia prze mo cy do mo wej, oma wia z pa cjen tem/pa cjent ką spo so by za pew -
nie nia bez pie czeń stwa. Je śli le karz oce ni, że sy tu acja za gra ża zdro wiu lub
ży ciu pa cjen ta/pa cjent ki, po dej mu je de cy zję o zgło sze niu po dej rze nia po -
peł nie nia prze stęp stwa do pro ku ra tu ry. Uza sad nio ne po dej rze nia po win -
na da na oso ba (le karz, pie lę gniar ka, po łoż na) zgło sić do od po wied nich
władz [art. 256 k.p.k. § 1]: „Kto do wie dziaw szy się o po peł nie niu prze -
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stęp stwa ści ga ne go z urzę du ma spo łecz ny obo wią zek za wia do mić o tym
pro ku ra to ra lub po li cję”. Bar dzo waż ne jest do kład ne pro wa dze nie do ku -
men ta cji me dycz nej ze szcze gó ło wym opi sem sta nu pa cjen ta/pa cjent ki
i opi sem ob ra żeń. Do brze jest po słu żyć się ry sun kiem cia ła z za zna czo ny -
mi miej sca mi ob ra żeń [Sal ber, Ta lia fe rro, 1998].

W kon tak cie do ro słej ofia ry prze mo cy z le ka rzem ro dzin nym istot ne wy -
da ją się na stę pu ją ce ce chy le ka rza ro dzin ne go:
1. Płeć le ka rza jest bez zna cze nia, je śli cho dzi o ofia ry prze mo cy, z wy jąt kiem

prze mo cy sek su al nej. W ta kim wy pad ku ko niecz na jest zgod ność płci
[Stre et, 2004]. Na to miast w przy pad ku pro ble mów emo cjo nal nych
w związ kach pa cjen ci chęt niej roz ma wia ją z płcią prze ciw ną; ko bie ty z le -
ka rzem mę żczy zną, a mę żczyź ni z le ka rzem ko bie tą [Frank, Brand -
sma, 2004; Taft i wsp., 2004].

2. Kom pe ten cje w le cze niu ofiar prze mo cy i pro wa dze niu roz mów z ni mi.
Od no szą się do oce ny kom pe ten cji le ka rza ro dzin ne go w za kre sie wie -
dzy i pew no ści w prze ka zy wa niu in for ma cji oraz w spo so bie mó wie nia,
bu do wa nia za dań.

3. Przy ję cie przez le ka rza „po dej ścia frank”, czy li po dej ścia pro ak tyw ne go,
w któ rym obo wią zu je:
� ab so lut ny sza cu nek do lu dzi,
� mó wie nie ję zy kiem pa cjen ta, uży wa nie po jęć z je go świa ta [Frank,

Brand sma, 2004].
4. Prze my śla ne wy ko rzy sta nie po czu cia hu mo ru, któ re jest na rzę dziem do

zmniej sze nia na pię cia i uła twie nia ko mu ni ka cji. W tym wy pad ku cho dzi
o stwo rze nie przy ja zne go śro do wi ska, w któ rym lu dzie czu ją się kom for -
to wo, są go to wi otwar cie mó wić o swo ich pro ble mach zdro wot nych
[Frank, Brand sma 2004].

5. Em pa tia oraz umie jęt ność szyb kie go roz wią zy wa nia pro ble mów zdro -
wot nych. Em pa tia jest klu czo wą war to ścią w prak ty ce le ka rza ro dzin -
ne go w cza sie kon sul ta cji. Umie jęt ność po ro zu mie wa nia się i pro wa -
dze nia roz mo wy na po zio mie pa cjen ta, umie jęt ność słu cha nia i ro zu -
mie nia pro ble mu z punk tu wi dze nia pa cjen ta są wa żne dla pa cjen tów.
Wa run kiem ko niecz nym wy da je się bli ska zna jo mość le karz–pa cjent:
„My GP zna mnie bar dzo, bar dzo do brze” [Stre et, 2004].

6. Umie jęt ność sku pia nia się na pro ble mie i go to wość do szyb kie go roz -
wią zy wa nia pro ble mów jest ce chą wy so ko ce nio ną: „Pa mię tam, jak po -
li cjant po wie dział – »mi łość – mi ło ścią, ale trze ba coś z tym zro bić«.
Wte dy coś we mnie pę kło, roz pła ka łam się. Po li cjant mó wił, że to, co
się u mnie w do mu dzie je, to prze stęp stwo” [http://bra nie wiak.wm.pl].
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Wa żne, by otwo rzyć się na dia log z pa cjen ta mi. Trze ba umieć słu chać
i py tać. Ofia ra prze mo cy po szu ku je ko goś, do ko go mo że się zwró cić
z pro ble mem i po roz ma wiać, ko goś kto mó wi w ta ki spo sób, że mo żna
go zro zu mieć, kto wy tłu ma czy, co się dzie je. Le ka rza, któ ry wy tłu ma czy,
co ro bi i dla cze go to ro bi. 

Przy kład roz mo wy 1 [Taft i wsp., 2004]:
Czy mo że my po roz ma wiać o tym, co prze ży łaś?
Tak.
Kto był spraw cą?
Mój oj ciec.
Jak dłu go to trwa ło?
Za dłu go.
Kie dy po raz pierw szy po wie dzia łaś ko muś?
9 lub 10 lat te mu.
Ko mu o tym po wie dzia łaś?
Mo jej ma mie.
Jak ona za re ago wa ła?
Po wie dzia ła, że je śli się to po wtó rzy jesz cze raz, wy rzu ci go z do mu i ni -

gdy nie wró ci. Trwa ło na dal, ale już wię cej jej o tym nie po wie dzia łam.
W ja ki spo sób so bie ra dzi łaś przez te wszyst kie la ta?

(Bez odpowiedzi)
W mo men cie otrzy ma nia po mo cy, ja ka by ła two ja re ak cja?
Nie mo głam wy mó wić sło wa.
Co czu łaś po ujaw nie niu praw dy?
Zaw sty dze nie i prze ra że nie. Na dal czu ję się „po lo wa na”.
W ja ki spo sób po mógł ci le karz? 
Po mógł mi ist nieć i po go dzić się z prze szło ścią. Nie sta rał się mó wić

mi: „Wszyst ko bę dzie do brze”, ale po mógł mi ra dzić so bie z emo cja mi,
mó wił, że to ni gdy nie zgi nie, ale je stem w sta nie so bie z tym po ra -
dzić. I tak jest.

Przy kład roz mo wy 2 [Ho wie i wsp., 2004]:
Czy mo że my po roz ma wiać o tym, co prze ży łaś?
W swo im ży ciu mia łam wie le przy pad ków mo le sto wa nia sek su al ne go.

Za czę ło się, gdy mia łam 7 lat, skoń czy ło, gdy mia łam 14. Mój oj ciec,
ku zyn, opie kun ka i kil ku in nych za mie ni ło mnie w sek su al ną za baw kę...

Kie dy po raz pierw szy po wie dzia łaś ko muś?
Ni gdy tak na praw dę nie po wie dzia łam ni ko mu. Po wie dzia łam do pie -

ro, jak by łam do ro sła. Nie mó wi łam z po wo du stra chu.
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W ja ki spo sób so bie ra dzi łaś przez te wszyst kie la ta?
Igno ro wa nie te go po zwa la ło so bie ja koś z tym ra dzić.
W ja ki spo sób po mógł ci le karz?
Nie po mógł.

Dziec ko – ofia ra prze mo cy

Z krzyw dze niem dzie ci naj czę ściej spo ty ka ją się le ka rze i in ni pra cow ni -
cy ochro ny zdro wia (pie lę gniar ki, ra tow ni cy me dycz ni, tech ni cy rent ge -
now scy), od ich po sta wy w du żej mie rze za le żą dal sze lo sy dziec ka. Nie -
zmier nie wa żne są sło wa i po dej mo wa ne dzia ła nia w mo men cie roz po -
zna nia krzyw dze nia bądź ujaw nie nia nad uży cia. Mo gą być pierw szym
kro kiem na wią za nia kon tak tu z dziec kiem i zdo by cia je go za ufa nia al bo
prze ciw nie – mo gą za prze pa ścić szan se na po ro zu mie nie. Za nim le karz za -
cznie oglą dać si nia ki i zra nie nia na cie le dziec ka, po wi nien za py tać je o zgo -
dę, zwra ca jąc się do dziec ka po imie niu, szcze gól nie wte dy, gdy pró bu je
ono ukryć ob ra że nia, lub prze ciw nie, gdy ska rży się na ból i po ka zu je ob -
ra że nia w na dziei, że le karz zwró ci uwa gę, od gad nie, co się sta ło, i roz -
pocz nie roz mo wę. W ten spo sób dziec ko nie bę dzie mia ło po czu cia, że
zdra dzi ło ja kąś ta jem ni cę. Gdy dziec ko jest za lęk nio ne w obec no ści do ro -
słe go opie ku na, le karz lub pie lę gniar ka pod po zo rem wy ko na nia in nych
ba dań, np. EKG, RTG, po dej mu je pró bę wy pro wa dze nia dziec ka z ga bi ne -
tu bez opie ku na al bo po pro si opie ku na o za ła twie nie spra wy w re je stra cji.

Roz mo wa z dziec kiem po win na prze bie gać w bez piecz nym dla nie go
miej scu. W trak cie wy wia du po win no ono mieć mo żli wość swo bod ne go
po ru sza nia się. War to za dbać, aby roz mo wie to wa rzy szy ła ja kaś za ba wa,
aby dziec ko mo gło ry so wać. Wa żne jest, by nikt i nic nie za kłó ca ło roz mo -
wy. Oso by wcho dzą ce, za glą da ją ce do ga bi ne tu, te le fo ny czy ha łas mo gą
spra wić, że dziec ko wy co fa się z kon tak tu, po czu je się za gro żo ne, za kło po -
ta ne, za wsty dzo ne. Je śli chce roz ma wiać w obec no ści ko goś ze swo ich bli -
skich, na le ży się na to zgo dzić. Po win no czuć się bez piecz nie i swo bod nie.

W trak cie roz mo wy war to po wie dzieć dziec ku:
Wie rzę Ci. Nie je steś wi nien te mu, co się sta ło.
To nie by ła Two ja wi na.
Bar dzo do brze, że o tym po wie dzia łeś.
Wie le dzie ci bo ry ka się z pro ble ma mi po dob ny mi do Two ich.
Chce my Ci po móc.
Za da niem le ka rza, pie lę gniar ki jest wy słu cha nie dziec ka. Roz mo wę

należy zacząć od py tań otwar tych, pro stych, w ro dza ju:
„Jak to się sta ło?”,

BO
ŻEN

A
 M

RO
CZEK

JA
K RO

ZM
A

W
IA

Ć O
 PRO

BLEM
A

CH
 SEKSU

A
LN

YCH
? RO

ZM
O

W
A

 Z O
FIA

RĄ
 PRZEM

O
CY

195

Porozumiewanie_Steciwko2:czesc3 2011-12-27 12:11 Page 195



196

CZ
ĘŚ

Ć 
III

�
TR

U
D

N
E 

RO
ZM

O
W

Y 
LE

KA
RZ

A
 Z

 P
A

CJ
EN

TE
M a uni kać py tań na pro wa dza ją cych:

„Czy ktoś cię ude rzył?” lub
„Czy to ma mu sia [ta tuś] cię ude rzył/opa rzył? [Mellibruda i wsp., 1998;

Ti ne i wsp., 2005].
Roz mo wa po win na prze bie gać w ję zy ku zro zu mia łym dla dziec ka, tak

by mo gło swo bod nie opo wie dzieć o tym, co się wy da rzy ło. Py ta nia mu -
szą być do sto so wa ne do je go wie ku i mo żli wo ści poj mo wa nia w tre ści
i słow nic twie.

Na le ży uni kać py tań, na któ re dziec ko mo gło by wy łącz nie od po wie dzieć
„tak” lub „nie”. Nie na le ży za da wać py tań ty pu „dla cze go?” (np.: „Dla cze -
go nic nie po wie dzia łeś wcze śniej? dla cze go nie krzy cza łaś? dla cze go nie
ucie kłeś?”) – brzmią one oska rży ciel sko i za zwy czaj dziec ko nie zna na nie
od po wie dzi [Jen sen i wsp., 2005; Wierz bic ka, Cie lec ka -Ku szyk, 2008]. Nie
na le ży za da wać py tań su ge ru ją cych od po wiedź i za wie ra ją cych oce nę te -
go, co się sta ło. W trak cie roz mo wy z dziec kiem wy ko rzy sty wa nym sek su -
al nie ustal wspól ne na zew nic two do ty czą ce osób, ge ni ta liów, za cho wań
sek su al nych. Po nie waż mo że mieć ono kło po ty z wer ba li za cją te go, co się
wy da rzy ło, do brze jest po pro sić, aby po ka za ło nam [np. uży wa jąc do te -
go la lek], co z nim ro bio no [Jen sen i wsp., 2005]. Koń cząc spo tka nie, war -
to je po chwa lić, po dzię ko wać mu za roz mo wę, spy tać, czy chcia ło by za -
dać ja kieś py ta nia, cze goś się do wie dzieć.

Po stę po wa nie le ka rza ro dzin ne go, pe dia try, pie lę gniar ki ro dzin nej
[Mar go lis, 2000; Jen sen i wsp., 2005; Ti ne i wsp., 2005]:
� Za pew nij dziec ko, że mu wie rzysz.
� Zad baj o je go bez pie czeń stwo, zrób wszyst ko, by uchro nić je przed ko -

lej ny mi ak ta mi prze mo cy.
� Po chwal i do ceń to, że opo wie dzia ło o tym, co się wy da rzy ło.
� Spró buj zro zu mieć i za ak cep to wać, że o krzyw dze niu czy mo le sto wa -

niu nie po wie dzia ło wcze śniej.
� Nie ob wi niaj dziec ka za to, co się sta ło.
� Wy tłu macz mu, że ca łą od po wie dzial ność za to, co się wy da rzy ło, po -

no si spraw ca.
� Po zwól dziec ku od czu wać i wy ra żać wszyst kie uczu cia, ja kie prze ży wa

w związ ku z za ist nia łą sy tu acją (za rów no po zy tyw ne, jak i ne ga tyw ne).
� Nie skła daj obiet nic, któ rych nie bę dzie mo żna do trzy mać.
� Nie po wstrzy muj się od bli skie go, fi zycz ne go kon tak tu z dziec kiem.
� Nie bądź wo bec nie go na do pie kuń czy.
� Za pew nij mu spe cja li stycz ną po moc me dycz ną, je śli jest ta ka ko niecz -

ność (rów nież psy cho lo gicz ną i praw ną).
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Roz mo wa o pro ble mach sek su al nych

Pro ble my ze zdro wiem sek su al nym do ty czą ce za rów no ko biet, jak
i męż czyzn są po wszech ne, dla te go w pra cy le ka rza ro dzin ne go py ta nia
do ty czą ce sfe ry sek su al nej po win ny być ru ty no we [Ro bin son, 2011]. Jed -
nak że ba da nia po ka zu ją, że nie speł na co dzie sią ty męż czy zna jest py ta ny
o wy stę po wa nie pro ble mów sek su al nych pod czas ru ty no wych wi zyt u le -
ka rza ro dzin ne go, a jed na trze cia ko biet ma moż li wość prze dys ku to wa -
nia swo ich pro ble mów z le ka rzem ro dzin nym [Ro bin son, 2011; Abe ji de,
Gwa ba chi, 2011]. 

Kie dy roz mo wa le ka rza z pa cjen tem o mo gą cych wy stą pić pro ble mach
sek su al nych jest nie zbęd na? Te mat ten po win ni na co dzień po ru szać dia -
be to lo dzy, kar dio lo dzy, in ter ni ści, neu ro lo dzy, reu ma to lo dzy, psy chia trzy,
on ko lo dzy, na wet der ma to lo dzy (opie ku ją się m.in. cho ry mi na łusz czy cę,
cho ro bę, któ ra wie lu zra ża do po dej mo wa nia kon tak tów sek su al nych).
Li sta cho rób, któ rych ob ja wy lub le cze nie mo gą po gar szać ja kość ży cia
sek su al ne go, jest dłu ga, a osob na gru pa pro ble mów sek su al nych ści śle
wią żą ca się z nie płod no ścią do ty czy pa cjen tów z no wo two ra mi. Spa dek
li bi do lub za bu rzo na pro duk cja plem ni ków to po wi kła nia ope ra cji na sku -
tek prze cię cia nie któ rych ner wów w mied ni cy lub efekt ku ra cji bia ła czek,
chło nia ków, ra ka pier si. Nie ła two też pod jąć ak tyw ność sek su al ną i my śleć
o po tom stwie, gdy wie czo rem po ja wia ją się nud no ści lub skó ra jest su cha
i ostra jak tar ka. Pa cjen ci po usu nię ciu je li ta gru be go, ze sto mią, bo ją się,
że wo rek sto mij ny pęk nie i je go za war tość wy le je się przy gwał tow niej -
szym ru chu. Wsty dzą się za pa chu, któ ry mo że się po ja wić przy naj mniej -
szej nie szczel no ści. Pa cjent ki po usu nię ciu pier si wsty dzą się, nie ak cep tu -
ją swo je go cia ła, nie chcą roz bie rać się przy part ne rze, nie po dej mu ją
współ ży cia sek su al ne go, bo jąc się od rzu ce nia. Po dob nie cho rzy na stward -
nie nie roz sia ne ska rżą się, że wraz z na si la niem się ob ja wów cho ro by
potęgują się pro ble my sek su al ne, a współ ży cie sek su al ne jest nie sa tys fak -
cjo nu ją ce. Li sta cho rób, za bu rzeń wpły wa ją cych na zdro wie sek su al ne jest
bar dzo dłu ga. Le ka rze, wie dząc o tym, po win ni za pro po no wać po moc
w roz wią za niu tych pro ble mów [Ak kuş, Duru 2011].

Nie chęć le ka rzy do py ta nia cho rych o pro ble my zwią za ne ze zdro wiem
sek su al nym do ty czy wszyst kich spe cjal no ści, wy kra cza w Pol sce da le ko po -
za od dzia ły on ko lo gicz ne [Wa lew ski, 2011]. Mę żczyź ni w więk szo ści nie
roz ma wia ją z le ka rzem o swo ich pro ble mach sek su al nych, gdyż uwa ża ją, że
jest to te mat wsty dli wy i krę pu ją cy. Jest to błęd ne my śle nie, po nie waż pro -
ble my ze zdro wiem sek su al nym ma ją cha rak ter in ter dy scy pli nar ny, jest to je -
den z bar dziej nie zau wa ża nych te ma tów me dycz nych. Nie ste ty bez od po -
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M wied nie go wy wia du le karz nie jest w sta nie oce nić na wet w przy bli że niu,

z ja kim pro ble mem zdro wia sek su al ne go ma do czy nie nia.
Nie na le ży wy py ty wać o za bu rze nia erek cji, gdyż wie lu pa cjen tów się

nie przy zna, ze wsty du lub dla te go, że nie ma ją po ję cia, o czym le karz
mó wi. Wzwód to rów nież ter min nie dla wszyst kich zro zu mia ły: „Wzwo -
du pa nie dok to rze ra no nie mam, ale czło nek jest twar dy” – od po wia da -
ją pa cjen ci nie wie dząc na wet, jak istot ne są to in for ma cje dla kar dio lo -
ga, gdyż brak po ran nych erek cji mo że za po wia dać po czą tek cho ro by
wień co wej, któ ra w ser cu ujaw ni się do pie ro za kil ka lat [Wa lew ski, 2011].

Osob nym za gad nie niem są pro ble my z roz ła do wa niem na pię cia sek su -
al ne go przez mę żczyzn cho rych na he mo fi lię, chłop ców w okre sie do ra -
sta nia rów nież. Ma stur bo wa nie się mę żczyzn cho rych na he mo fi lię jest
bar dzo nie bez piecz ne, gdyż ka żde otar cie lub zbyt gwał tow ny ruch nad -
garst ka gro zi nie kon tro lo wa nym krwa wie niem. Le ka rze po win ni, nie cze -
ka jąc aż cho ry za ini cju je roz mo wę, oma wiać ten pro blem, pró bu jąc im
do ra dzić, jak roz ła do wać na pię cie sek su al ne. W tym kon kret nym przy -
pad ku, je śli le ka rze nie wie dzą, jak po ru szać ten te mat, zwłasz cza z cho -
ry mi dzieć mi, zo bo wią za ni są, w tro sce o do bro pa cjen ta, po ra dzić się
sek su olo gów [Wa lew ski, 2011].

Przy kła dy spo so bów, w ja ki pa cjen ci roz po czy na ją roz mo wę z le ka rzem,
ocze ku jąc pod ję cia te ma tu [Hin chliff, Gott, 2011]:
� W ostat nim cza sie za uwa ży łem, że mo je ży cie sek su al ne zmie ni ło się...
� Pa nie dok to rze, chciał bym/chcia ła bym z Pa nem po roz ma wiać o mo ich

pro ble mach zdro wia sek su al ne go...
� Ostat nio mam pro blem z osią gnię ciem i/lub z utrzy ma niem erek cji...
� Czy mo ja cho ro ba lub sto so wa ne le ki mo gą być przy czy ną mo ich obec -

nych pro ble mów sek su al nych?
� Tro chę się krę pu ję, ale bar dzo chcę po roz ma wiać o mo ich spra wach in -

tym nych...
� Ostat nio mo je współ ży cie płcio we nie sa tys fak cjo nu je mnie...
� Ostat nio seks jest dla mnie bar dzo stre su ją cy...
� W ostat nim cza sie du żo mó wi się o za bu rze niach erek cji. Bo ję się, że

mnie to też mo że do ty czyć...
� Czy mo ja cho ro ba mo że po wo do wać ozię błość... [nie chęć do współ ży -

cia]...
� Mo ja żo na/part ner ka za su ge ro wa ła mi, abym sko rzy stał z Pa na po mo -

cy/po ra dy...
� Ostat nio wy stą pi ły u mnie nie po ko ją ce ob ja wy... Mam pro ble my ze

wzwo dem...
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