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Erektilná dysfunkcia a jej vplyv na partnerský vzťah

Úvod

Cieľom našej práce nie je dokázať, že erektilná dysfunkcia môže mať alebo
aj má určitý vplyv na partnerský vzťah, napokon ako psychológovia sa
častejšie stretávame s pravým opakom tejto kauzality.

Naša širšie koncipovaná terénna štúdia ktorá sa zrodila vďaka podpory
spoločnosti Pfizer, bola zameraná na zistenie  zakotvenia sexuality
v rámci kvality života respondentov s osobitným zreteľom na laické
vnímanie erektilnej dysfunkcie a reakcií na ňu. V tejto súvislosti sa
vynorila aj problematika vnímania erektilnej dysfunkcie, pravda, kde inde
ako v partnerskom vzťahu. 

Postup a metóda

V rôznych lokalitách Slovenska sme vytvorili 6 diskusných
skupín celkom so 64 účastníkmi.
V skladbe účastníkov prevládali muži nad ženami.
Vekovo bola najsilnejšie zastúpená kategória 31-50 ročných účastníkov,
ktorých väčšina žila v partnerskom vzťahu. 
Prevládalo vysokoškolské a stredoškolské vzdelanie.
Z hľadiska príjmu prevládali účastníci s priemerným platom.

Hlavnou metódou výskumu bili skupinové diskusie, ktorých záznamy
boli detailne prepísané a najmä kvalitatívne vyhodnotené.
Ďalším zdrojom získavania informácií bola špeciálne pre tento účel
zostavená dotazníková metóda a taktiež pre tento účel zostavená
obrázková projektívna technika, čo sa podnetového materiálu týka,
podobná klasickému PFT.

Výsledky

V dotazníkovej metóde prejavila väčšina respondentov spokojnosť
s kvalitou svojho života.
V diskusiách mali účastníci tendenciu spájať kvalitu života s hodnotami,
ktoré súvisia:
- s rodinou, so vzťahmi, s partnerstvom,
- s prácou a so sociálnymi istotami
- s vlastnou identitou (spokojnosť so sebou samým, nezávislosť,

nespreneveriť sa vlastným ideálom, ...)
- so zdravím.

Pri diskusiách sa dôležitosť sexuálneho života pre kvalitný život
spontánne zjavila len výnimočne (skôr v zaobalenej podobe napr. aj pod
rúškom rodiny a vzťahov). Pri priamej otázke na úlohu sexuality v živote
ju však väčšina účastníkov zaraďuje medzi významné faktory životnej
spokojnosti a života vôbec.
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Naša  kvalitatívna  analýza ukázala,  že  pod „kvalitou sexuálneho života“
diskutujúci rozumejú hlavne:
- kvalitu vzťahu a sex, ktorý nepodlieha stereotypu (sex je spojený

hlavne s intimitou a partnerstvom, a s osobným potešením)
- sex  je  chápaný  ako  dôležitá  súčasť  harmonického  rodinného

života,  či  stabilného  partnerského  vzťahu,  ktorý  je  zase
vnímaný ako súčasť alebo podmienka kvalitného života

- základom  kvalitného  sexuálneho  života  by  malo  byť  rodinné
zázemie a materiálne zabezpečenie.

Ako  to  s názormi  na  sexuálne  správanie  v takto  ideálne  chápanom
manželskom, či partnerskom vzťahu vyzerá?
Potešenie partnerky a vôbec vnímanie sexu z pohľadu žien spomínali muži
len  minimálne  a  okrajovo.  Sporadické  a  prevažne  neutrálne
vyjadrenia mužov k ženskej sexualite boli  v silnom protiklade s
diskusiou  v  ženskej  skupine.  Ženy  venovali  veľkú  časť  diskusie
otázkam  chápania  sexuality  z  pohľadu  mužov  –  aj  keď  väčšinou  v
kritickom kontexte:  muži sú ješitní,  využívajú ženy, „majú rozum tam
dole“, nemajú city, sú promiskuitní a ich vnímanie sexuality je obmedzené
na samotný fyzický akt:

BAZ60:  Chlap  zbadá  ženu,  ktorá  je  po  sexuálnej  stránke
príťažlivá, na ulici, alebo teda kohokoľvek, jediným cieľom toho
chlapa je [...] poviem to sprosto, ako tú babu pretiahne.

Ženy  ďalej  upozorňovali  na  zraniteľnosť  mužov  v  súvislosti  s
erektilnou dysfunkciou – že takéto problémy budú popierať, že sa boja
zlyhania, že na problémy s erekciou reagujú veľmi citlivo. Vyjadrovali však
výraznú  ochotu  spolupracovať  s  mužom  pri  problémoch,  boli
ochotnejšie komunikovať o sexualite ako takej a prejavovali vysoký stupeň
empatie (uvedomovali si citlivé zakotvenie ED v sebaobraze muža a snažili
by sa pri takejto situácii postupovať tak, aby muža „nezhodili“).

(Keďže sme však mali len jednu ženskú skupinu, nemohli sme rozdiely v
chápaní  sexuality  sledovať  podrobnejšie  a  naše  zistenia  sa  dajú  ťažko
zovšeobecniť. Je to však zaujímavá možnosť pre ďalší výskum – hlavne
v súvislosti  so  skúmaním  gender  roles  v súvislosti  s funkčnými
sexuálnymi poruchami.)

Ako už naznačila skupina žien (ktorá bola prvá v poradí), žiaden z mužov v
našich ďalších, čisto mužských skupinách sa pri diskusii neidentifikoval s
poruchami erekcie.  Väčšinou po priamej otázke hodnotili  svoj  sexuálny
život pozitívne, v dotazníku aj v diskusii:

BAM84: A bodaj by to bolo všade tak dobre jak to mám ja!

Zároveň však v diskusiách priamo aj nepriamo priznávali, že ich sexualita
sa vekom mení - a väčšinou išlo o zmenu v zmysle nižšej spokojnosti so
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svojím sexuálnym životom. Nasledujúci  výrok  pochádza  od  toho  istého
účastníka ako predchádzajúci (BAM84):

BAM49:  Môžeme už len spomínať na niektoré veci a môžeme
druhým   závidieť,  lebo...  bohužiaľ,  nalejme  si  čistého  vína,
nejaký určitý vek už je za nami.

Často však možnosť existencie problémov s erekciou priznávali, ale
„odsúvali“ ich do vyššieho veku:

BBM26:  Isteže,  s  pribúdajúcim vekom tá  aktivita,  tie...  teda
sexuálne aktivity budú klesať,  to  myslím, že  každý  muž si  je
vedomý.

Pri  priamej otázke moderátora na vek, od ktorého by sexuálna aktivita
mala začať klesať odpovedali účastníci vyhýbavo, prípadne spomínali vek
okolo 70 rokov.

Zaujímavosťou je, že otázka erektilnej dysfunkcie evokovala u mnohých
účastníkov aj predstavu bezdetnosti.

Podľa údajov Massachusetts Male Aging Study (Feldman et  al.,   1994)
môžeme o erektilnej dysfunkcii rôzneho stupňa hovoriť u 52% mužov vo
veku nad 40 rokov, podobné údaje vykazujú aj slovenské štúdie, napr.
výskumy prof. Brezu. Medzi týmto údajom a nulovou identifikáciou našich
diskutujúcich s ED je zjavný rozpor. Rozpor je podľa nás spôsobený hlavne
odlišným sémantickým zakotvením pojmu erektilnej dysfunkcie* v laickom
poznaní, v porovnaní s odbornou definíciou. Pod erektilnou dysfunkciou si
účastníci  v protiklade  ku  kontinuálnej  škále  od  miernej  po  závažnú
predstavovali hlavne:
(1)úplnú  neschopnosť  dosiahnuť  erekciu  -  napríklad  u  mladých

mužov,  ktorí  utrpeli  úraz,  alebo  u  veľmi  starých či  chorých mužov.
Takáto porucha vyvoláva silné emocionálne reakcie („je to tragédia“) a
motiváciu k akcii (návšteva lekára). 

(2)V  prípade  poklesu  frekvencie  sexuálneho  styku,  príležitostných,  či
občas   sa  opakujúcich  zlyhaniach  však  hovoria  o  prirodzenom
procese, ktorý vzniká napríklad v kombinácii prirodzeného starnutia so
stresujúcou  ekonomickou  situáciou,  nie  v súvislosti  s problémami
v partnerskom vzťahu a rozhodne to nie je „porucha“ a nespájajú to s
pojmom „erektilná dysfunkcia“.

O reakciách na prípadný výskyt erektilnej dysfunkcie sme sa dozvedeli
okrem iných aj prostredníctvom prvého z piatich obrázkov našej
obrázkovej projektívnej techniky.

* Pri diskusiách sme sa snažili vyhnúť nedorozumeniu, vyplývajúcemu z neznalosti prevzatých cudzích slov a použili sme
súčasne niekoľko synonymických výrazov (erektilná dysfunkcia - poruchy erekcie -  neschopnosť muža dosiahnuť a udržať
erekciu), a opísali sme, že ide o situáciu, kedy by muž chcel mať sex, ale „sa mu nepostaví“ pohlavný úd.
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Na obrázku, podobnom predlohám Rosenzweigovmu PFT je žena s mužom
v posteli. Muž má reagovať na výrok ženy: „Drahý, čo je to s tebou?“ (viď
prílohu).

Odpovede sa usporiadali do kategórií a spočítali sa frekvencie:

- obrázok  najčastejšie  navodzoval  reakciu  obrany  –  racionalizácia,
výhovorky, vysvetľovanie (78% odpovedí)

- k ďalším odpovediam patril útok, resp. obrana v zmysle útoku (11%), 
- aktívne  a  konštruktívne  prekonanie,  napr.  návrh  na  odklad  na

neskoršie, vyhľadanie odborníka (8%) 
- sporadicky sa vyskytli vyhýbavé reakcie 

Môžeme konštatovať, že v reakciách mužov na výskyt ED prevláda 4:1
pasívny prístup, ktorý impicitne zahŕňa aj riziko stupňujúceho sa
partnerského nesúladu.
V tejto súvislosti sa vynorili problémy viažuce sa na komunikáciu
s odborníkom v súvislosti s tak citlivo prežívaným problémom, akým je
ED, najmä otázky spoločného jazyka a prekonania zábran. Často bola
volená stratégia, ktorú jeden z účastníkov vyjadril zbožným želaním:
„Pane Bože, keď si zobral silu, zober aj chuť!“

Výsledky výskumu boli východiskom k vytvoreniu rôznych foriem
pomoci ľuďom s problémami v oblasti sexuálneho života, ktoré vo
výraznej miere negatívne vplývajú na kvalitu partnerských
vzťahov a tým aj na kvalitu života ako takého (keď už nemôžeme
pomôcť pri riešení ekonomickej situácie a pri získaní sociálnych istôt,
pomôžme aspoň tam, kde vieme):
 
• Boli vyhotovené informačné materiály o erektilnej dysfunkcii pre

pacientov a lekárov, ktoré vydáva a distribuuje slovenské zastúpenie
spoločnosti Pfizer, h. c. p.

• Počnúc mesiacom február 2001 začala fungovať Modrá linka Slovenskej
sexuologickej spoločnnosti - telefonická informačná linka (tel. 018 218)
a webová stránka (www.potencia.sk), pomocou ktorých môžu
záujemcovia získať informácie o otázkach sexuálneho správania v celej
šírke danej problematiky. Na Modrú linku SSS zavolalo doposiaľ
približne 700 ľudí, webovskú stránku navštevilo už takmer 300.000
ľudí.

• Došlo tiež k vytvoreniu konceptu série stretnutí s predstaviteľmi médií
pod názvom „Škola otvorenej komunikácie“, ktorých cieľom je šíriť
významné posolstvá v oblasti komunikácie o sexualite a podnietiť
diskusiu o rôznych témach, spojených so sexualitou. 

Ostáva nám už len veriť, že naše snaženie, budovať spokojnosť s kvalitou
sexuálneho života a tým aj s kvalitou partnerských vzťahov a kvalitou
života, nebude márne... 
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Príloha:

Prvý obrázok špeciálne pre účel výskumu zostavenej obrázkovej
projektívnej techniky
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