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Problematika sexuálního života lidí s handicapem
datum narození:
bydliště:
pohlaví
druh postižení:
rodina:
postižení v rodině:
byly jste někým poučeni o sexuálním životě s handicapem (lékař , učitel,
psycholog, jiný odborník):
probírali jste otázku sexuálního života doma s rodiči:
s kamarády:
četl jsem si o tom v odborné literatuře
žijete pohlavním životem:
přemýšlíte o sexuálním životě:
míváte erotické sny, poluci: ne
máte nějaký problém v souvislosti s postižením:.
chtěli by jste si o tom s někým promluvit:
v čem vás postižení v této oblasti omezuje
praktikujete masturbaci:
brání vám vaše postižení v sexuálním životě:
bojíte se něčeho :.
díváte se na erotické filmy, porno, erotické časopisy:

Kasuistiky:
Problematika sexuálního života lidí s handicapem
datum narození: 8.11. 1979
bydliště: Ostrava
pohlaví: žena
druh postižení: qadruplegie po automobilové nehodě, 7 let po nehodě
rodina: úplná, starší sestra
postižení v rodině: není
byly jste někým poučeni o sexuálním životě s handicapem (lékař , učitel,
psycholog, jiný odborník): žádný odborník v nemocnici ani v rehabilitačním
ústavu, ani psycholožka ke které jsem chodila se nikdy tohoto tématu nedotkli.
Nikdo také nepočítal s tím, že bych chtěla dítě.. V rehabilitačním ústavu jsem
měla pocit, že nás berou jako asexuální bytosti z jiného světa, více méně nám
dávali najevo " buďte rádi že žijete ". Ani mezi sebou jsme o milostném životě
nemluvily, toto téma bylo tabu.
probírali jste otázku sexuálního života doma s rodiči: v době mého
dospívání se mluvilo o tématu otevřeně, bez problémů. Po nehodě se ale o tom
už nemluvilo. Ostatní se báli se mnou mluvit, aby se mě nedotkli, nevěděli jak
na tom jsem.
s kamarády: chtěla jsem si o tom povídat se spolubydlící v reh. ústavu, ale
ona po úrazu přestala se svým manželem sexuálně žít a nechtěla víc o tom
mluvit.

četl jsem si o tom v odborné literatuře: ne, o žádné nevím, nikdo mi nic
nedoporučil a já sama jsem na žádnou nepřišla
žijete pohlavním životem: ano, jsem 2 roky vdaná, před nehodou jsme
spolu chodili 10 let
máte stálého partnera: ano
přemýšlíte o sexuálním životě: v nemocnici a v rehabilitačním ústavu mě
toto téma nepřišlo vůbec na mysl. ani jednou ani náznakem. Teprve když jsem
přišla domů, jsem začala o tom přemýšlet, protože jsem dostala strach, že
přijdu o přítele - našel si jinou ženu. O mě se sice staral, ale protože jsem
odmítala sex, našel si partnerku s kterou spal.Když jsem si uvědomila, co se
děje, snažila jsem se být pro něj atraktivní - chodila jsem na solárko, k holiči,
kupovala si pěkné prádlo, noční košilku.
míváte erotické sny, poluci: ne
máte nějaký problém v souvislosti s postižením:. Měla jsem výhodu v
tom, že jsem se před přítele vůbec nestyděla. On se omne totiž hned po
nehodě celou dobu staral (umýval, krmil, vozil na záchod apod). Měla jsem
strach, že při milování nebudu nic cítit. Naštěstí, to tak není. Je to sice jiné, než
před tím ale je to hezké. Cítím vzrušení ale úplného vrcholu asi nejsem už
schopna dosáhnout. Myslím si, že nemohu dosáhnout orgasmu. Musím to na
partnera trochu hrát, že je to lepší než ve skutečnosti. Zpočátku mě zkoušel,
zda vůbec něco cítím.
chtěli by jste si o tom s někým promluvit:přivítala bych, hlavně v počáteční
nejistotě radu odborníka, potřebovala bych poradit dnes ohledně těhotenství.
Bylo mi celkem líto mužů v rehabilitačním ústavu, že s nimi nikdo nemluvil o
jejich schopnosti či neschopnosti pohlavního styku.Možná bych byla schopna
dosáhnout orgasmu..
v čem vás postižení v této oblasti omezuje: Měla jsem obavu z poloh při
milování. Nedovedla jsem si představit, co fyzicky zvládnu. Některé jsme
museli vyřadit. Výrazně se však nic moc nezměnilo, partner byl vždycky spíš
konzervativnější. Měla jsem obavu, jaké to bude, když nemůžu hýbat nohama
ale partnerovi to ani nepřišlo a tak jsem se tím taky přestala zabývat.Změna je
také v tom, že se na milování musíme vždy předem připravit, víme dopředu, že
dnes bude sex. Nemůže to být spontánní. I když to bereme s humorem, někdy
mi to vadí.
praktikujete masturbaci: ne.Dostala jsem jako dárek vibrátor (spíš jako
legraci) ale partner se urazil.
brání vám vaše postižení v sexuálním životě: ne, ale je to jiné
bojíte se něčeho :Strach jsem měla hlavně z počátku, zda se za mne partner
nebude stydět. Největší problém bylo začít chodit mezi lidi, které jsem znala
ještě před nehodou. Chceme mít dítě. Zatím se nám to nepovedlo. Gynekolog
mi potvrdil, že v této oblasti jsem v pořádku. Budeme to zkoušet dál. Zatím ani
nevím na koho, bych se měla obrátit o radu, nebo pomoc.
díváte se na erotické filmy, porno, erotické časopisy: díváme se s manželem na
pornokazety - používáme to jako předehru.
Problematika sexuálního života lidí s handicapem
datum narození:3.6.1984
bydliště:Ostrava
pohlaví: muž
druh postižení: DMO - postižení dolních končetin, chodí sám s obtížemi,

speciální trojkolka
rodina: neúplná, žije jenom s matkou, otec odešel v jeho dvou letech, sestra
starší, zdravá
postižení v rodině: ne
byly jste někým poučeni o sexuálním životě s handicapem (lékař , učitel,
psycholog, jiný odborník): ne, celkem bych to uvítal
probírali jste otázku sexuálního života doma s rodiči: ano, kolem mého
dospívání, mamka mě upozornila, že až budu holkou, že to nebude tak
jednoduché. Můžu se zeptat kdykoliv na cokoliv.
s kamarády: ano, tak jak se kluci baví
četl jsem si o tom v odborné literatuře: o antikoncepci a metodách
milování
žijete pohlavním životem: ano asi 2 roky
máte stálého partnera:ano, 6 měsíců, je to dívka už třetí v pořadí, partnerka
je zcela zdravá
přemýšlíte o sexuálním životě: z počátku jsem si to ani nedovedl
představit, za sebe jsem se nestyděl ale bál jsem se reakce partnerky
míváte erotické sny, poluci: dříve ano, často. Ve snech jsem byl taky
postižený ale milování bylo jednoduché, bez problémů
máte nějaký problém v souvislosti s postižením:. moje postižení nemá
vliv na moji potenci ale iniciativa při milování musí být na straně partnerky,
nemůžu praktikovat všechny polohy. Musel jsem přijít na to, co zvládnu a co
ne. Základní problém vidím v tom, jak moje postižení příjme partnerka. Při
prvních pokusech jsem byl nervozní a to mě zablokovalo
chtěli by jste si o tom s někým promluvit:ani ne. Řeším to v kolektivu
svých přátel .Otevřeně s partnerkou o problémech mluvíme a hledáme řešení.
Zkušenosti jsem získal pokusem a omylem. Je to hodně individuální. Velmi mi
pomohlo posílení mého fyzického stavu plaváním.
v čem vás postižení v této oblasti omezuje: musím vždy počítat s tím, na
co stačím. Mám určitě omezený výběr partnerek. Byl jsem mockrát odmítnut
kvůli postižení. Měl jsem pocit křivdy a nespravedlnosti života
praktikujete masturbaci: ano, když nemám partnerku
brání vám vaše postižení v sexuálním životě: ne, musím si najít svoje
možnosti
bojíte se něčeho : jestli budu partnerce stačit. Na druhou stranu je mé
postižení zkouškou kvalit partnerky.
díváte se na erotické filmy, porno, erotické časopisy: ano, abych si mohl
udělat představu, co zvládnu a co ne. Používám to jako "studijní materiálů
Problematika sexuálního života lidí s handicapem
datum narození: 26.9.1989
bydliště:Ostrava
pohlaví: žena
druh postižení: ochrnutí dolních končetin po úrazu páteře, jinak funkce
zachovány. Spadla v 8 letech ze stromu . Nyní na vozíčku
rodina: úplná
postižení v rodině: žádné
byly jste někým poučeni o sexuálním životě s handicapem (lékař , učitel,
psycholog, jiný odborník): zatím ne
probírali jste otázku sexuálního života doma s rodiči: ano, hlavně

antikoncepci
s kamarády: ano, tak všeobecně, jaké to je
četl jsem si o tom v odborné literatuře: ano, knížky o sexu pro mladé lidi
žijete pohlavním životem: ne
máte stálého partnera:ještě jsem ani s nikým nechodila
přemýšlíte o sexuálním životě: moc často ne, hlavně přemýšlím o
uzdravení. Měla bych začít chodit o francouzských holích, to je teď pro mne
prvořadé
míváte erotické sny, poluci: ne
máte nějaký problém v souvislosti s postižením: ne, necítím žádný pocit
křivdy, partnerským životem se zatím vůbec nezabývám
chtěli by jste si o tom s někým promluvit: ne
v čem vás postižení v této oblasti omezuje: necítím se být omezena
praktikujete masturbaci: ne
brání vám vaše postižení v sexuálním životě: nemám s tím zkušenosti
bojíte se něčeho : ne
díváte se na erotické filmy, porno, erotické časopisy: ne
Problematika sexuálního života lidí s handicapem
datum narození: 19.8.1982
bydliště:Frýdek - Místek
pohlaví: muž
druh postižení: DMO - spascilita, postižení horních i dolních končetin,
pohybuje se na vozíku ale někdy se sám postaví a chodí
rodina: úplná, starší sestra je zdravá
postižení v rodině: ne
byly jste někým poučeni o sexuálním životě s handicapem (lékař , učitel,
psycholog, jiný odborník): ne, nikdo se mne na nic nezeptal
probírali jste otázku sexuálního života doma s rodiči: ne
s kamarády: ano, všechno co vím, jsem se dozvěděl od nich a z filmů,
časopisů
četl jsem si o tom v odborné literatuře: ne
žijete pohlavním životem: ne, bohužel, chodil jsem s dvěma dívkami ale
nikdy nedošlo na milování
přemýšlíte o sexuálním životě: ano, mám velké obavy ,jak bych to
zvládnul, velký třes končetin je velká překážka, nemohu to nijak ovládat,
nemám moc velký cit v rukách. Hodně by záleželo na partnerce
míváte erotické sny, poluci: ano, občas
máte nějaký problém v souvislosti s postižením: postižení neovlivnilo
mou potenci ale neovladatelné pohyby a třes končetin jsou velkým problémem
chtěli by jste si o tom s někým promluvit:ano, přivítal bych, kdybych si
mohl o tom s někým promluvit - jak se mám zachovat, jak mám zklidnit dolní
končetiny, jak to celé zvládnout.
v čem vás postižení v této oblasti omezuje: ve výběru partnerky, kdybych
byl zdravý už bych určitě měl sexuální zkušenosti. V běžném způsobu milování.
Zdraví lidé to mají jednodušší při navazování vztahu
praktikujete masturbaci: nechci se vyjadřovat
brání vám vaše postižení v sexuálním životě: stál bych o sex ale zároveň
mám strach z reakce partnerky.Základním předpokladem je, že mě partnerka
musí dobře znát, musí vědět, co lze ode mne očekávat, jak budu reagovat, co

mohu ovlivnit.
bojíte se něčeho : ano, představuji si jaké by to bylo s partnerkou, mám
obavy sezeptat, z reakce, musel by to být trvalejší vztah. Často si představuji,
jak tančím s partnerkou. Necítím lítost ani křivdu. Jsem rád, že je to takové,
jaké to je., že jsem se dokázal začlenit mezi ostatní zdravé lidi.
díváte se na erotické filmy, porno, erotické časopisy: někdy časopisy
Problematika sexuálního života lidí s handicapem
datum narození: 30.9. 1986
bydliště: Ostrava
pohlaví: žena
druh postižení: DMO -II. stupně, postižení dolních končetin, zhoršuje se horní
levá, francouzské hole, velmi obtížně se pohybuje
rodina: úplná, dva bratři starší
postižení v rodině: maminka onemocněla před sedmi lety rakovinou prsu
byly jste někým poučeni o sexuálním životě s handicapem (lékař , učitel,
psycholog, jiný odborník): ne, nikdo
probírali jste otázku sexuálního života doma s rodiči: ano, s rodiči se na
toto téma volně bavím
s kamarády: ano
četl jsem si o tom v odborné literatuře: ne, jenom nějakou antikoncepci
žijete pohlavním životem: ne, zatím ne. Nenašla jsem toho pravého a
nechci, aby to bylo za každou cenu
přemýšlíte o sexuálním životě: ano, považuji to za normální, představuji si
jaké to bude, někdy bych to strašně chtěla už zkusit
míváte erotické sny, poluci: ano, mám erotické sny, kde jsem zdravá
máte nějaký problém v souvislosti s postižením:určitě budu mít nějaké
omezené polohy, myslím, že bych se nestyděla ale byla bych nervozní.
chtěli by jste si o tom s někým promluvit: zatím ne
v čem vás postižení v této oblasti omezuje: omezuje mě ve výběru
partnera, určitě budu potřebovat z jeho strany ohledy a pomoc.
praktikujete masturbaci: ne
brání vám vaše postižení v sexuálním životě: ne, zatím jsem nenašla toho
pravého
bojíte se něčeho : jestli to technicky půjde, hodně bude záležet na
partnerovi, mám obavy z ponížení
díváte se na erotické filmy, porno, erotické časopisy: ani ne

