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Zavod za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave Zarja



Možganska poškodba in spolnost
 Nezgodna možganska poškodba vpliva na vsak aspekt 

posameznikovega življenja

 Poškodba ima vpliv na fizično, kognitivno, čustveno, 
vedenjsko in socialno funkcioniranje posameznika

 Možganska poškodba vpliva tudi na spolno funkcioniranje

 Osebe z nezgodno možgansko poškodbo poročajo o 
zmanjšanju spolnih funkcij



Ciklus seksualnega odziva
Osnovan na moškem modelu
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Možganska poškodba pri moških in 
seksualno funkcioniranje
 Želja: 41% ;  15% 

 Vzburjenost: 30% poroča o različnih težavah erekcije

 Ejakulacija: 40% poroča o zmanjšani izkušnji orgazma

 Pogostost: 54% 

 Zadovoljstvo: 39% 



Možganska poškodba pri ženskah 
in seksualno funkcioniranje
 Želja: 35% ; 5% 

 Lubrikacija: 26% poroča o težavah z lubrikacijo

 Orgazem: 40% 

 Pogostost: 50%  (upad do prekinitve spolnih odnosov)



Intimnost in možganska poškodba
 Upad fizične intimnosti zaradi:

• Spremembe v zgradbi in funkcioniranju možganov
• Spremembe na področju motorike in senzorike
• Kognitivne spremembe
• Čustvene spremembe

 Upad čustvene intimnosti zaradi:
• Kognitivnih sprememb (govor, pozornost, spomin, hitrost 
procesiranja, samoregulacija, socialne veščine)

 Na fizično in čustveno intimnost lahko vpliva tudi spremembe 
v socialnih vlogah 



Fizične posledice MP in spolnost
 Šibkost ali paraliza ene strani, omejenost gibanja 

ekstremitet

 Tremor

 Kronična bolečina

 Izguba občutka za dotik

 Težave z odvajanjem

 Utrujenost

 Epileptični napadi



Kognitivne posledice MP in 
spolnost
 Zmanjšana pozornost

 Spominske težave

 Govorne težave



Vedenjske posledice MP in 
spolnost
 Pomanjkanje iniciacije

 Disinhibicija



Čustvene posledice MP in spolnost
 Motnje razpoloženja (depresija)

 Tesnobe

 Izguba samozavesti in krhka samopodoba



Socialne posledice MP in spolnost
 Socialna izolacija

 Obremenjen partner

 Institucionalizacija



Specifike starostnih obdobij
 MP pred in ob rojstvu

 MP v otroštvu

 MP v adolescenci

 MP v odrasli dobi

 MP v obdobju starosti



Drugi vzroki za spolne težave po 
MP
 Zdravila

 Dodatne poškodbe (npr. rok, nog, obraza, kože, itd.)

 Predpoškodbene bolezni (npr. sladkorna bolezen)

 Predpoškodbene težave v spolnosti



Nekatere oblike pomoči
 Svetovanje (osebam z MP, njihovim partnerjem, svojcem)

 Psihoterapija (partnerska, zakonska, individualna, 
seksualna terapija)

 Učenje nadomestnih strategij (uporaba erotičnih 
pripomočkov, gradiva, obiskovanje prostitutk)

 Učenje socialnih veščin

 PLISSIT model

 Terapija z “nadomestnim partnerjem”



PLISSIT model (Annon, 1974)
 Dovoljenje (Permission)  normalizacija in informiranost o procesu 

rehabilitacije
 Omejena informiranost (Limited Information) terapevt poduči klienta o 

posameznih temah, ki za klienta predstavljajo problem (npr. težave z 
vzburjenostjo, tesnoba, ipd.)

 Specifični predlogi (Specific Suggestions)  domače naloge prakticiranje 
različnih tehnik iz spolne terapije  - stop/start tehnika, planirane 
masturbacije, relaksacijske tehnike, Keglove vaje ipd.) 

 Intenzivna terapija (Intensive Therapy)

 Deluje po korakih 
 Uporaben za različne strokovne delavce z različnim znanjem in izkušnjami 
 Upošteva fizične, kognitivne, čustvene in vedenjske težave)
 Osebe s hudo možgansko poškodbo običajno potrebujejo vse štiri oblike 

intervencij



Terapija z “nadomestnim 
partnerjem”
 Posamezniki, ki nimajo partnerja in imajo večje težave pri tem, da partnerja pridobijo
 Nadomestni partner je član tričlanskega terapevtskega tima, ki ima vlogo klientovega 

partnerja in je pri delu z osebo po možgansko poškodbo dodatno opremljen s potrebnimi 
specifičnimi znanji 

 Vključen je v eksperimentalne vaje s klientom, ki jih intervenira in supervizira educirani
terapevt. 

 Vaje : stimulacija čutov, stimulacija spolovil, kot tudi učenje socialnih in spolnih veščin. 
 Izkustva deljene telesne intimnosti (klient možnost delati na svojem spolnem konceptu selfa

in telesnih odzivih). 
 Do genitalnega kontakta med nadomestnim partnerjem in klientom velikokrat tudi ne pride 
 Omogoča uporabo vedenjskih konceptov kot so: izkustveno učenje, ponavljanje, opazovanje 

ustreznega vedenja in tudi  kontinuirano takojšnjo povratno informiranje
 Jasno začrtane vloge in meje
 Nujna anonimnost
 Sestajanje samo na terapevtskih srečanjih 
 Ni prenosljivih bolezni 
 V času terapije klient ne vstopa v spolne odnose z drugimi partnerji



Konferenca in delavnica
Vprašanja razporejena po skupinah:
 TERAPEVTSKI PRISTOPI ( nadomestni partner, igra vlog...)
 USPOSABLJANJE ( tehnike pristopa, spodbujanje ali ne, 

ozaveščanje, postavljanje meja, prilagajanje situaciji, 
izmenjave, ugotavljanje nezadovoljenih potreb )

 ZLORABE ( zaposlenih, partnerjev, uporabnikov, drugih... )
 PARTNERSTVO ( kako pridobiti, kako ohraniti partnerstvo, 

ustvarjanje družine v stanovanjski skupini...)
 ZAVODSKI SISTEMI ( pravica do zasebnosti,  svobodna 

odločitev glede partnerstva, spolnosti, otrok, družine..., )
 SVOJCI ( sodelovanje s svojci, otroci, ki skrbijo za poškodovane 

starše...)



Usposabljanje
 Pomembno redno strokovno usposabljanje zaposlenih

 Opremiti zaposlene s specifičnimi znanji, ki bodo 
učinkovita v konkretnih situacijah

 Edukacija oseb z možgansko poškodbo, njihovih svojcev, 
bližnjih, partnerjev, zaposlenih, širšega družbenega okolja

 Večanje senzibilnosti za problematiko

 Večanje odprtosti in dostopnosti za problematiko



Kaj moramo?
 Delovanje v širšem družbenem okolju ( članki, delavnice, 

konference, strokovni prispevki )

 S strokovnimi argumenti vplivati na zakonodajo

 Dati pobudo, da se namesto sediranja in medikamentozne
terapije zagotovi pravilen pristop

 Približati problem zdravnikom



HVALA ZA POZORNOST!


