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Wprowadzenie: 

Pojawienie się specjalizacji zajmującej się leczeniem zaburzeń seksualnych i zagadnień 

związanych z seksualnością człowieka, czyli tzw. seksuologii medycznej rozwinęło definicję 

badania seksuologicznego obejmującego takie czynności jak: 

 wywiad pacjenta (pacjentki); 

 badanie fizykalne; 

 wykonywanie badań laboratoryjnych; 

 stosowanie kwestionariuszy, testów; 

 metody inwazyjne np. iniekcje diagnostyczne w ciała jamiste członka. 

Często badania fizykalne są negatywnie odbierane przez pacjentów i wiążą się 

z przekroczeniem bariery intymności. Coraz częściej można usłyszeć zarzuty zwłaszcza ze 

http://www.lew-starowicz.pl/artykuly/12.pdf
http://www.lew-starowicz.pl/artykuly/12.pdf
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strony pacjentek na temat źle przeprowadzonych badań, braku bądź przekazywania 

niepełnej informacji na temat przebiegu badania, a także zarzuty mówiące o świadomym 

pobudzaniu seksualnym pacjentek. 

Zasady przeprowadzenia badań fizykalnych w innych krajach: 

 Federacja Stanowych Rad Lekarskich w USA zakazuje dotykania pacjentek w okolicy 

narządów płciowych, piersi w innych celach niż w celach medycznych, a także 

zakazuje masturbowania się w obecności seksuologa. 

 W Wielkiej Brytanii osobie poddającej się badaniu fizykalnemu umożliwia się 

powołanie świadka np. pielęgniarki bądź lekarza, który to fakt następnie jest 

odnotowywany w dokumentacji pacjenta. Jeżeli lekarz bada pacjentkę, to osobą 

pełniącą rolę świadka powinna być kobietą i należeć do personelu medycznego. 

 Kraje islamskie prowadzą badania lekarskie przez otwór w prześcieradle bądź za 

pomocą koca zasłaniającego pacjentkę. Badanie przeprowadzane jest zawsze 

w obecności mężczyzny należącego do rodziny pacjentki w sytuacji gdy badanie 

prowadzi lekarz. 

 Zgodnie z zasadami Europejskiego Towarzystwa Seksuologicznego pacjenci muszą 

wyrazić świadomą zgodę na przeprowadzenie badań fizykalnych. 

 

Wskazania do badania fizykalnego pacjentek: 

 ból związany z odbywaniem stosunku płciowego; 

 utrata zainteresowania życiem seksualnym; 

 kobiety w okresie pomenopauzalnym, które utraciły zainteresowanie seksem; 

 podejrzenie dysfunkcji związanej z nieprawidłowym funkcjonowaniem narządów 

płciowych. 

 

Zalecenia dotyczące badania fizykalnego u pacjentek, u których występują zaburzenia 

seksualne: 

1. Należy przedstawić dokładny cel i przebieg badania. 
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2. Należy uzyskać pisemną zgodę od pacjenta na wykonanie badania na specjalnym 

formularzu informującym o przebiegu badania. 

3. Jeśli pacjent zna uprzednio cel i sposób badania to badanie może być 

przeprowadzone na pierwszej wizycie w przeciwnym razie należy ustalić termin 

badania. 

4. Badanie powinno być wykonywane z zapewnieniem komfortu psychicznego i bez 

pośpiechu. 

5. W czasie badania powinien być zachowany kontakt wzrokowy i dostosowanie ruchów 

do indywidualnej pacjentki. 

6. W czasie badania pochwy należy używać jednorazowych rękawiczek zwilżonych 

kremem nawilżającym. 

Wskazania do badania fizykalnego pacjentów z zaburzeniami seksualnymi: 

 mężczyźni w wieku powyżej 50 lat z zaburzeniami seksualnymi; 

 objawy fizykalne w przypadku mężczyzn u których nie przeprowadzono 

diagnozowania klinicznego; 

 zaburzenia rozwojowe i hormonalne związane z narządami płciowymi; 

 gdy pacjent jest przekonany że przyczyną zaburzeń seksualnych są nieprawidłowości 

budowy narządu płciowego albo gdy odczuwa dyskomfort związany z własnym 

ciałem. 

 

Zalecenia dotyczące badania fizykalnego u pacjentów, u których występują zaburzenia 

seksualne: 

1. Podobne jak w przypadku kobiet. 

2. Badanie narządów płciowych pacjentów można przeprowadzić w zależności od 

preferencji pacjenta w pozycji bocznej lub stojącej. 
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3. Badanie ręczne u mężczyzn składa się z: oceny wyglądu narządów, rozmiaru jąder i 

członka, napletka, gruczołu krokowego a także napięcia mięśni odbytu. 

4. Ewentualnie wykonać badanie USG. 


