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Seksualność
Seksualność jest integralną częścią osobowości każdej istoty
ludzkiej.
Seksualność jest zjawiskiem wieloaspektowym, obejmuje szereg
cech
i czynności człowieka. Jednocześnie seksualność jest cechą
przejawiającą się we wszystkich sferach człowieka – psyche, soma i
polis, a wpływ na jej kształtowanie wywiera wiele czynników
pochodzących z tych sfer.
Człowiek jest istotą seksualną na przestrzeni całego życia.

MÓZG, SEKS I NAGRODA

Zachowania seksualne człowieka są bezpośrednio związane z układem nagrody
w mózgu, którego pobudzenie daje uczucie przyjemności.
Układ nagrody to układ podkorowy, co oznacza, że dosyć mocno związany jest
z emocjami, a więc nasza racjonalność nie kontroluje go całkowicie.
Tworzą go kora podczołowa, jądro półleżące, pole brzuszne, nakrywki i struktura
znajdująca się w płacie skroniowym, zwana kompleksem jąder migdałowatych, albo
żargonowo, amygdalą.

Reguluje uczucie lęku, wściekłości i innych emocji, angażuje
także procesy pamięciowe. W jej obrębie można wytyczyć dwa
ważne ośrodki związane z nagrodą. Jeden z nich centralne jądro
migdałowate, przesyła sygnały do przyśrodkowego obszaru
przedwzrokowego, czyli struktury regulującej aspekt
konsumatywny nagrody. Drugi ośrodek, podstawno boczne jądro
migdałowate, wysyła sygnały do jądra półleżącego i do obszaru
nakrywki brzusznej, do struktur regulujących
aspekt apetytywny nagrody.

KORA MÓZGOWA A SEKS
Choć na zachowania seksualne w znacznej mierze wpływa gra hormonów, to nie
należą one tylko do świata fizjologii. U człowieka duże znaczenie ma również
psychika, kultura, wychowanie i akceptacja społeczna.
W fizjologii ludzkich zachowań seksualnych dominującą rolę odgrywa najwyższe
piętro układu nerwowego: Kora mózgowa.
Pełni ona funkcje hamujące w stosunku do aktywności struktur podkorowych, w tym
amygdali. Skuteczne hamowanie konieczne jest dla racjonalnej aktywności
seksualnej

Potrzeba
Potrzeba miłości i potrzeba seksualna
Potrzeba miłości, podobnie jak inne potrzeby typu przyjaźni, akceptacji i
przywiązania znajduje się w hierarchii podstawowych potrzeb człowieka. Kształtuje
się w okresie dorastania i wtedy następuje przeniesienie koncentracji miłości na
obiekt najczęściej płci przeciwnej i to właśnie od partnerki lub partnera oczekujemy
zaspokojenia tej potrzeby.
Potrzeba seksualna jest to właściwość ludzkiego organizmu polegająca na
okresowym powstawaniu specyficznego napięcia psychofizycznego, możliwego do
zredukowania poprzez podjęcie czynności dających satysfakcję seksualną. Jest jedną
z podstawowych potrzeb człowieka.

Rozwój potrzeby seksualnej

W trakcie rozwoju potrzeby seksualnej bardzo istotne są następujące procesy:
Proces konkretyzacji – polega na tym, ze w miarę nabywania doświadczenia dochodzi do
ograniczenia zachowań nieefektywnych na rzecz takich zachowań, które pozwalają na uzyskanie
wyższego poziomu satysfakcji seksualnej, stanowi to o ukształtowaniu indywidualnych
preferencji w normie i patologii
Proces mentalizacji - polega na uświadomieniu sobie istnienia własnej potrzeby seksualnej, a
także sposobów jej zaspakajania z uwzględnieniem istniejących preferencji

Proces socjalizacji – polegający na podporządkowaniu sposobów zaspokajania potrzeby
seksualnej wymaganiom obyczajowym i prawnym stawianym przez społeczeństwo

Zdrowie seksualne
Integracja biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych
aspektów życia seksualnego, ważnych dla pozytywnego rozwoju
osobowości, komunikacji i miłości (WHO).
Jeżeli którykolwiek z tych elementów nie funkcjonuje prawidłowo,
cierpią na tym także pozostałe.
Brak zdrowia seksualnego może prowadzić do różnorodnych zaburzeń,
kompleksów i obniżonej samooceny.

Cechy charakterystyczne rozwoju seksualnego
osób niepełnosprawnych umysłowo
-Rozwój seksualny jest zróżnicowany
niepełnosprawności umysłowej
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-Rozwój seksualny następuje u niektórych szybciej, u innych wolniej, ale w sposób
nieunikniony, niezależnie od tego czy będziemy go wspierać czy hamowań
-Często obserwuje się dysharmonia w płaszczyznach rozwoju biologicznego,
emocjonalnego, poznawczego
-Rozwój na poszczególnych etapach może być niepełny i zdarza się, że zatrzymuje się
na dłużej ( lub nawet na stałe) w jakiejś z faz

W przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
wszystkie zachowania seksualne charakterystyczne dla tego
wieku, w tym również masturbacja, przybierają podobne rozmiary
i formy oraz podejmowane są z takich samych motywów jak w
przypadku dzieci z tak zwaną normą rozwojową.
Jedynie różnice, jakie mogą występować dotyczą jakościowych
ograniczeń spowodowanych mniejszymi możliwościami
umysłowymi

Masturbacja młodzieży
z niepełnosprawnością umysłową

- Masturbacja jako rozwojowa aktywność okresu adolescencji
- Masturbacja jako zastępcza forma zaspokojenia potrzeby seksualnej
- Masturbacja jako forma zaspokojenia „głodu emocjonalnego”
- Masturbacja jako forma zaspokojenia „głodu stymulacji”
- Masturbacja jako forma buntu

PRAWO, BARIERY I DYLEMATY
Prawa seksualne - to prawa każdego człowieka do:
1971 r. ONZ przyjęła Deklarację Praw Osób Upośledzonych Umysłowo, której
naczelną myślą jest to, że „osoby upośledzone umysłowo maja te same prawa co inni
członkowie społeczeństwa w tym samym wieku". W tym kontekście Ann Craft wykładowca na Wydziale Upośledzenia Umysłowego Uniwersytetu w Nottingham
(Medical School) - sformułowała 6 głównych praw osób upośledzonych umysłowo:
1. prawo do dojrzewania i bycia traktowanym z szacunkiem i godnością,
2. prawo dostępu do wiedzy, do takiej informacji o sobie samym, o swoim ciele, o
innych ludziach, o emocjach, właściwych zachowaniach społecznych - jaką są w stanie
pojąć,
3. prawo do bycia osobą seksualną, do nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi,
4. prawo do uzyskania indywidualnych informacji dotyczących seksu, aby nie być
zdanym na łaskę,
5. prawo do tego, aby nie być seksualnie molestowanym,
6. prawo do posiadania ludzkiego, godnego otoczenia (środowiska).

Instytucja małżeństwa nie jest w Polsce dostępna dla wszystkich.
Zgodnie z kodeksem rodzinnym, oficjalny związek może być nieosiągalny
dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i tych niepełnosprawnych
intelektualnie, a decyzję o odmowie udzielenia ślubu może podjąć
Urząd Stanu Cywilnego.
Art. 12. Kodeksu opiekuńczego i rodzinnego, który mówi wyraźnie, że
„ nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną
albo niedorozwojem umysłowym”.
Osoby diagnozowane jako niepełnosprawne umysłowo, również osoby z
zaburzeniami psychicznymi mają identyczne potrzeby jak inni ludzie, a
samotność jest jednym z czynników pogarszających ich stan.

Specyfika zachowań seksualnych osób niepełnosprawnych intelektualnie
Rosalyn Kramer (1982) opisała specyfikę zachowań seksualnych w odniesieniu do
osób upośledzonych w różnym stopniu:
1. Osoby z lekkim upośledzeniem:
• mają podobne do „normalnych" potrzeby i zachowania seksualne, w podobny
sposób kontrolują swój popęd seksualny,
• rozumieją i potrafią wykorzystać informacje przekazywane w ramach edukacji
seksualnej, chętnie korzystają z poradnictwa i terapii seksualnej (edukację seksualną
oraz kształtowanie zdolności adaptacyjnych najlepiej rozpoczynać w dzieciństwie),
• działają bardziej instynktownie niż racjonalnie,
• mają częste kontakty seksualne kazirodcze, czasami działając pod przymusem.
2. Osoby z umiarkowanym upośledzeniem:
• rozwój drugorzędnych cech płciowych może być opóźniony,
• częściowo rozumieją to, co jest przekazywane w ramach edukacji seksualnej, ale
nie zawsze potrafią zmienić czy też kontrolować swoje zachowanie w tym zakresie,
• funkcjonują na poziomie nagród i wzmocnień, wymagają zastosowania technik
behawioralnych.

3. Osoby upośledzone w stopniu znacznym:
• bardzo słabo kontrolują potrzeby seksualne,
• mają ograniczoną zdolność przewidywania konsekwencji zachowań seksualnych,
• nie rozumieją właściwych zasad, jakie obowiązują w społeczeństwie, stąd takie
problemy jak: rozbieranie się, okazywanie potrzeb seksualnych w miejscach
publicznych,
• wymagają zastosowania technik behawioralnych.
4. Osoby upośledzone w stopniu głębokim:
• zaspokajają potrzeby seksualne przede wszystkim poprzez masturbację, w
przypadku niektórych zdarza się to bardzo często lub z uszkodzeniem genitaliów,
• przejawiają zachowania impulsywne,
• mają bardzo często ograniczoną możliwość przewidywania konsekwencji
zachowań seksualnych oraz przejawiają zachowania powszechnie nieakceptowane.
Aktywność seksualna osób niepełnosprawnych służy zaspokajaniu wielu potrzeb
psychicznych (miłości, akceptacji, uznania, szacunku, bezpieczeństwa,
samorealizacji).

U osób niepełnosprawnych nagminnie obserwuje się zachowania
takie jak:
• nałogowa masturbacja, która często wiąże się z poczuciem winy,
• zjawisko rytualnej masturbacji występującej w zakładach zamkniętych,
• proceder wykorzystywania seksualnego upośledzonych przez upośledzonych,
• nagminne wykorzystywanie niepełnosprawnych kobiet przez pracowników
zakładów opiekuńczych i inne osoby pełnosprawne,
• deprecjacja osoby upośledzonej w potocznym myśleniu,
• bezkrytyczne naśladowanie przez upośledzonych zachowań seksualnych
obserwowanych np. na filmach erotycznych, co sprawia, że ośmieszają się
i przeżywają głębokie upokorzenia,
• fałszywa wiedza upośledzonych o skutkach kontaktów seksualnych
dostarczana przez najbliższe środowisko, co prowadzi do powstawania licznych
lęków związanych ze sferą seksualną,

Uchwała Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 12 lipca 2013 r.
Karta Praw Osób z Autyzmem

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby z autyzmem mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia
oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób z autyzmem do:
1) możliwie niezależnego i w pełni wartościowego życia, pozwalającego na pełne rozwinięcie własnych możliwości,
wykorzystanie szans życiowych i pełnienie ról społecznych;
2) adekwatnej, bezstronnej, dokładnej i przeprowadzonej w możliwie najwcześniejszym okresie życia diagnozy i opinii
medycznej, pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej;
3) łatwo dostępnej, bezpłatnej i adekwatnej edukacji, dostosowanej do możliwości i potrzeb ucznia z autyzmem i
pozwalającej na pełnienie ról społecznych, w tym szczególnie ról zawodowych;
4) pełnego uczestnictwa w procesie podejmowania wszelkich decyzji dotyczących ich przyszłości, także za pośrednictwem
reprezentantów; w miarę możliwości ich życzenia powinny być uwzględniane i respektowane;
5) warunków mieszkaniowych uwzględniających specyficzne potrzeby i ograniczenia wynikające z ich niepełnosprawności;
6) wsparcia technicznego i asystenckiego niezbędnego do zapewnienia możliwie produktywnego życia, gwarantującego
szacunek i możliwy poziom niezależności;
7) wynagrodzenia wykluczającego dyskryminację oraz wystarczającego do zapewnienia niezbędnego wyżywienia, odzieży,
mieszkania, a także gwarantującego zaspokojenie innych koniecznych potrzeb życiowych;
8) uczestniczenia, w miarę możliwości bezpośrednio lub za pośrednictwem reprezentantów, w procesach tworzenia dla nich
form wsparcia oraz tworzenia i zarządzania placówkami tak, aby były one dostosowane do ich specyficznych potrzeb;
9) odpowiedniego poradnictwa i usług dotyczących zdrowia fizycznego, psychicznego oraz zaspokojenia potrzeb duchowych,
w tym również zapewnienia odpowiednich z uwagi na potrzeby i wybory osoby metod terapeutycznych i leczenia
farmakologicznego;
10) odpowiedniego kształcenia i przygotowania zawodowego oraz zatrudnienia, wykształcenia i szkolenia zawodowego
wykluczającego dyskryminację i stereotypy, uwzględniających indywidualne zdolności, możliwości i prawo wyboru
zainteresowanej osoby;

11) wsparcia w korzystaniu ze środków transportu w formie adekwatnej do ich potrzeb i możliwości;
12) wsparcia umożliwiającego uczestniczenie i korzystanie z dóbr kultury, rozrywki, wypoczynku i sportu;
13) wsparcia umożliwiającego równy dostęp do usług publicznych oraz rozwijanie aktywności społecznej;
14) poszanowania intymności życia osobistego oraz do tworzenia pozbawionych przymusu związków z
innymi osobami, w tym również związków małżeńskich;
15) bezpośrednich lub za pośrednictwem reprezentantów porad prawnych i usług adwokackich, a także do
pełnej opieki prawnej i ochrony ustawowej;
16) egzystencji w warunkach odpowiednich do ich możliwości i potrzeb, w szczególności do egzystencji
pozbawionej lęku i poczucia zagrożenia związanego z nieuzasadnionym umieszczeniem w szpitalu
psychiatrycznym albo w innych instytucjach ograniczających swobodę i wolność osobistą;
17) ochrony przed nadużyciami, przemocą fizyczną i zaniedbaniem;
18) adekwatnej terapii i ochrony przed nadużywaniem i przedawkowaniem środków farmakologicznych;
19) uzyskiwania bezpośredniego bądź za pośrednictwem reprezentantów dotyczących ich informacji, w
szczególności danych pochodzących z dokumentów i rejestrów medycznych, psychologicznych, edukacyjnych
i administracyjnych.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż powyższe prawa wynikają z Konstytucji, Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, Konwencji o prawach dziecka,
Standardowych zasad wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz innych aktów prawa
międzynarodowego i wewnętrznego, apeluje do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i władz jednostek
samorządu terytorialnego o podejmowanie działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw.

Wskazówki:

Rodzice
Wytłumacz dziecku, że jeżeli w sytuacji popełnienia przestępstwa ma styczność z policją ,
powinno uprzejmie poprosić o adwokata i odmówić składania dalszych zeznań. Ufność i
niewinność osób z autyzmem, chcący zwykle zadowolić przedstawicieli władzy, czynią z
nich łatwe ofiary.
Specjaliści zdrowia psychicznego
Osoby z autyzmem reagują na strategię behawioralną, która daje im wytyczne i wyraźne
zasady oraz pozwala zrozumieć powody, dla których te zasady istnieją
Regularnie powracaj do w rozmowach do zagadnień seksualnych i podkreślania
powodów, dla których nie wolno oglądać pornografii dziecięcej. Udzielając tych
wyjaśnień należy skupić się w szczególności na krzywdzie wyrządzanej dzieciom. Wylicz
konsekwencje prawne !!!!!!!!!!!!
Adwokaci
Statystycznie 1 na 42 chłopców diagnozowane jest zaburzenie ze spektrum autyzmu.
Jest wysoko prawdopodobne, że wymiary sprawiedliwości coraz częściej będą stykały się
z osobami z autyzmem. Adwokaci muszą zrozumieć wiele różnych zagadnień, jeśli chcą
bronić klientów cierpiących na autyzm. Muszą zrozumieć, że osoby z autyzmem którym
postawiono zarzuty czują lęk, są w stanie depresji i potrzebują doradców będących w
stanie okazać im zrozumienie
Prokuratorzy
Wiedza na temat w jaki sposób zaburzenie to wraz z historią choroby wiąże się z
postawionymi zarzutami

Cechą charakterystyczną okresu dojrzewania jest pragnienie poznawania różnych
zachowań seksualnych i eksperymentowania z nimi. Młode osoby ZA cechuje
ciekawość, jednak wg Griffiths i Hingsburgera na seksualność wpływają dodatkowo
cztery czynniki:
Brak wiedzy socjoseksualnej- wiedza socjoseksualna stabilizuje się w okresie
dojrzewania. Nie wiele osób z ZA w tym wieku osiąga dojrzałość na poziomie
przeciętnego młodego dorosłego człowieka. Nie mają takich samych doświadczeń jak
ich dorastający rówieśnicy w ogóle społeczeństwa. Ci młodzie ludzie są ofiarami
społecznej aseksualizacji.
Hipererotyzacja zaobserwowana u niektórych nastolatków może być uznawana za
wynik braku zrozumienie konwencji społecznych i pojęcia przyzwolenia. Z jednej strony
znane im otoczenie często zaprzecza, że ma potrzeby seksualne, z drugiej zaś strony
zbytniego wsparcia ze strony społeczeństwa – z kim mają dzielić się doświadczeniami i
uczuciami? Rówieśnicy i rodzice mogą czuć się nie zręcznie w tematyce seksualności,
co jeszcze bardziej pogłębia poczucie izolacji w sytuacjach społecznych.
I choć nastolatki te mają potrzeby seksualne, to są karane za swoje zachowania
seksualne. Konflikt ten często prowadzi do niewłaściwych zachowań

Segregacja seksualna, której doświadcza wiele osób z ZA w
specjalistycznych placówkach, grupach wsparcia, szkołach. Przy stosunku
występowania u 4-5 mężczyzn na 1 kobietę, szanse na interakcje z płcią
przeciwną, która również ma ZA, są dość ograniczone. W związku z tym
niesatysfakcjonujące lub ograniczone kontakty z osobami płci przeciwnej
skutkować mogą zachowaniami homoseksualnymi lub masturbacją.

Niespójność zasad opracowanych przez różne instytucje.
Niespójność ich stosowania przez personel ora niespójność formalnych i
nieformalnych reguł dotyczących seksualności. To wszystko jest
dezorientujące dla osób z ZA.

Intymność, która odnosi się do możliwości zostania sam na sam z
przyjacielem lub partnerem uczuciowym bądź seksualnym, tak rzadkiej
w przypadku dorastających osób z ZA.
Momenty intymne nie muszą oznaczać wyłącznie kontaktów
seksualnych: umożliwiają one nastolatkom także poszerzenie repertuaru
doświadczeń interpersonalnych. Niektórzy nie odczuwają intymności
jako relacji niezbędnej czy ważnej, a zastępują ją próbami nawiązania
bliskości fizycznej, które są często frustracją dla partnera.
U innych seksualność staje się obsesją i utartym nawykiem
behawioralnym, pozbawionym różnorodności i intymności .

Niewiele badań poświęcono zachowaniom osób z ZA. Według
dostępnych badań od 63-97% osób z autyzmem się
masturbuje.
W badaniu prowadzonym na 100 rodzicach autystycznej
młodzieży stwierdzono, że 60% spośród nastolatków
przejawiało zachowania seksualne, a 35 % niewłaściwe
zachowania seksualne
(Gray, Ruble i Dalrymple, 1996).

Niewłaściwe zachowania seksualne
Czynniki wyzwalające i podtrzymujące:
Nadwrażliwość i podwrażliowość – osoby z ZA mogą być nadwrażliwe
lub podwrażliwe zmysłowo –dotyczyć to może zmysłu słuchu, węchu, dotyku,
smaku, wzroku lub ruchu, porpoprcji czucia głębokiego i równowagi ( Smith
Myleys i In., 2000). Często jeden ze zmysłów jest nadmiernie rozwinięty.
Nadwrażliwość można zdefiniować jako skrajną wrażliwość jednego lub
kilku z pięciu zmysłów, które są tak ważne dla seksualności. Z kolei
podwrażliwość oznacza słabą reakcję zmysłową na bodźce. W takich
przypadkach potrzebna jest nadmierna ekspozycja na bodźce.
Według Aquilli ( 2003 ) reakcje te wynikają z powolnego przepływu odczuć
między zakończeniami nerwowymi a mózgiem. Podwrażliwość może zwiększyć
prawdopodobieństwo wystąpienia niewłaściwych zachowań, żeby na przykład
poczuć przyjemność seksualą, osoby z ZA często uciekają się do gwałtownego
onanizmu. Dlatego też masturbacja może być błędnie interpretowana jako
obsesja seksualna
i wewnętrzny przymus.

Historia zachowań osoby z ZA przejawiają różne zachowania
seksualne. Historia zachowań może przyczynić się do rozwoju
niewłaściwego zachowania seksualnego.
Leki

Modelowanie i naśladowanie – osobom z ZA brakuje wyczucia,
rytualne zachowania mogą się pojawić poza normalnym dla nich
kontekstem.
Rytuały i nawyki dzięki którym osoba z ZA czuje się bezpieczna, mogą
stwarzać problemy w sytuacjach społecznych. Ponadto słabo
rozwinięte umiejętności społeczne powodują, że relacje
interpersonalne komplikują się.
Osoby z ZA mają zwyczaj naśladowywania zachowań rówieśników,
jednak nie koniecznie rozumieją złożoność tych zachowań

Wyobrażenia – w okresie dojrzewania wyobraźnia ludzi z ZA może
bombardować ich wszelkimi możliwymi obrazami. Mogą więc
twierdzić, że się zakochali na przykład w gwieździe filmowej,
piosenkarzu czy celebrycie. Niemniej jednak kiedy wymyślone życie
koliduje z nawiązaniem znajomości w realnym życiu, pojawić się
może poczucie niepowodzenia i samotność.
Frustracje – są często wyrażane niewłaściwie lub agresywnie.
Osoby z ZA nie rozumieją kierowanych próśb, mogą mieć również
trudność z odszyfrowaniem lub wyrażaniem zmian, które zachodzą w
ich wnętrzu
( wahania hormonalne, konflikty emocjonalne, zmienne nastroje).
Interpretowanie emocji – osobom z ZA trudno jest
odszyfrować uczucia, zarówno swoje jak i innych. Ponieważ
seksualność związana jest z emocjami znacznie wykraczającymi
poza podstawowe, aby nauczyć się wyrażać swoje uczucia, osoby
z ZA muszą poznać całe spektrum emocjonalności.

Relacje interpersonalne – interakcja w relacji z drugą osobą
zachodzi na wielu poziomach(emocjonalnym, niewerbalnym, werbalnym,
poznawczym itd.). Staje się ona bardzo skomplikowana dla osób z ZA.
Trudno jest odkodować osobie wszystkie wiadomości przekazywane
podczas rozmowy. Tymczasem seksualność jest pełna drobnych
subtelnych znaczeń, gestów i intencji.
Wybór partnera – osoby z ZA mają ograniczoną możliwość wyboru
partnera, przede wszystkim dlatego, że czterokrotnie wyżej liczbie
mężczyzn niż kobiet znalezienie partnera, który będzie miał ZA, jest
mało prawdopodobne. Wiele z nich izoluje się i nie ma wielkiego grona
znajomych.
Rozwiązłość – jest zachowaniem często obserwowanym u kobiet z
ZA. Rozwięzłość seksualną określa się jako odbywanie stosunków
płciowych z wieloma partnerami jednocześnie lub po kolei, bez
zastanawiania się nad niebezpieczeństwem wynikającym z takiego
zachowania. ( Departament de Sexologie, 1996). Czynniki przyczynowe
obejmują brak doświadczenia i granic, nieumiejętność trafnej oceny
sytuacji, deficyty w zakresie teorii umysłu.

Przyzwolenie – oznacza obustronną i dobrowolną zgodę na dowolny
rodzaj kontaktu seksualnego.Sheehan (2002) zbadał pojęcie przyzwolenia
wśród osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Wymienia on 8
czynników, które osoba z zaburzeniami rozwoju musi rozumieć, żeby mogła
dać przyzwolenie:
1.Seksualność doświadcza się z drugą osobą w miejscu prywatnym
2.Kontakty seksualne ze zwierzętami, dziećmi, członkami rodziny lub za
pieniądze są niewłaściwe
3.Relacje seksualne mogą prowadzić do ciąży
4.Odpowiednio stosowane metody antykoncepcji zmniejszają ryzyko ciąży
5.Środki antykoncepcyjne są dostępne w aptece lub w wyspecjalizowanych
przychodniach
6.Seks bez zabezpieczenia zwiększa ryzyko nabywania chorób
przenoszonych drogą płciową. Objawy takiej choroby to podrażnienie,
dyskomfort, gorączka
7.Ludzie uważają, że seksualność wymaga kontekstu pełnego szacunku i
miłości
8.Zawsze można odmówić kontaktu seksualnego, jest to wybór osobisty
Jeżeli pojęcie przyzwolenia nie jest zrozumiane i respektowane osoby z ZA
mogą nie tylko paść ofiarą napaści na tle seksualnym lub wykorzystania

Osoby z ZA mają skłonność do powtarzających się i rytualnych
aktywności, a więc zachowania seksualne mogą stać się ich
specyficznym zainteresowaniem.
Trudno będzie wówczas pohamować takie zainteresowanie,
szczególnie jeżeli jest źródłem przyjemności i satysfakcji.
Carens ( 1989 ) wyróżnił serię oznak, jakie można zaobserwować u
kogoś, kto stracił kontrolę nad obsesyjnym zainteresowaniem
seksualnym. Osoba taka:
- z trudnością opiera się potencjalnie szkodliwym impulsom seksualnym, popędom
lub pokusom
- czuje wzrost napięcia i/lub leku przed oddaniem się czynności seksualnej
-odczuwa przyjemność i spadek napięcia następujące po zachowaniu
kompulsywnym, ale bezpośrednio po nim może mieć poczucie winy i/lub żalu
-wielokrotnie próbowała ograniczyć, kontrolować lub zaprzeczać takiego zachowania,
jednakże bez powodzenia
-poświęca dużo uwagi czynnościom seksualnym, zajmują ona większość jej czasu i
przeszkadzają w wykonywaniu pracy i innych obowiązków
-nie zwraca uwagi na możliwe przykre konsekwencje swojego postępowania.
Zachowania seksualne mają miejsce bez względu na problemy fizyczne, finansowe
czy problemy z partnerem
-irytuje się i jest zrozpaczona, kiedy zachowanie seksualne jest niemożliwe

POTRZEBA SEKSUALNA OSÓB Z AUTYZMEM
Uwarunkowana biologicznie seksualność człowieka modyfikowana jest przez
szeroki wachlarz warunków zewnętrznych, stąd podejmowanie określonej
aktywności – w postaci zachowań lub wyobrażonej – stanowi specyficzną
wypadkową tych dwóch czynników.
Mechanizmy biologiczno-fizjologiczne zdają się odgrywać zasadniczą rolę w wyznaczaniu
intensywności reakcji seksualnych, odczuć i zachowań, natomiast czynniki społeczno-kulturowe,
zwłaszcza te związane z procesem uczenia się, odgrywają istotną rolę w modulacji wzorów
ekspresji seksualności.

W przypadku osób z diagnozą spektrum autyzmu kwestia uwarunkowań
aktywności seksualnej wygląda dokładnie tak samo. Biologia wyznacza zakres
i kanwę fizjologicznych prawidłowości, na którą wpisują się społecznie
uwarunkowane zachowania. Jednak to, co różni osoby ze spektrum autyzmu
od osób bez tej diagnozy, to właśnie sposób przyswajania określonej wiedzy i
umiejętności. Wskaźnikiem nieadekwatnej oceny sytuacji (jako zawierającej lub
niezawierającej komponent o charakterze intymnym) są obserwowane
nieadaptacyjne lub wręcz nieodpowiednie zachowania seksualne.

Siłami biologicznymi leżącymi u podstaw życia seksualnego człowieka są
popęd seksualny i potrzeba seksualna. Popęd seksualny wyznaczają zarówno
pobudzenia płynące z narządów wewnętrznych, jak i stymulacje pochodzące z
otoczenia, czyli bodźce. „Pewne sygnały są powszechnie uznawane za bodźce
seksualne, ale większość z nich zaczyna pełnić taką rolę w zależności od
indywidualnego doświadczenia człowieka i procesów uczenia się”.
Stąd, określone przedmioty czy zachowania mogą stać się bodźcami
seksualnymi głównie poprzez mechanizmy warunkowania (muzyka, światło,
zapach). Zatem, „popędy to pierwotne mechanizmy regulacyjne, które mają
zapewnić zaspokojenie biologicznych potrzeb organizmu”, a popęd seksualny
to „uwarunkowane strukturą biologiczną czynniki motywacyjne, powodujące
określone zachowania, których celem jest zaspokojenie potrzeb organizmu”,
czy po prostu: siła pobudzająca do zachowań seksualnych.

W przypadku osób z autyzmem pewne sygnały, będące bodźcami
seksualnymi, nie zostają jako takie przez nich rozpoznane, zarówno u siebie,
jak i u innych lub błędnie rozpoznane jako seksualne również u siebie i innych.
Można zauważyć zależności pomiędzy prawidłowym rozpoznaniem jako
seksualnego lub nie oraz sytuacji jako seksualnej lub nie. Prowadzić to może
do podjęcia bądź zaniechania podjęcia zachowania seksualnego, co zarówno
przez same osoby ze spektrum autyzmu, jak ich otoczenie odbierane jest jako
aktywność nieprawidłowa, niedostosowana społecznie.
Tak pisze K. Obuchowski: potrzeba seksualna jest to składnik dążeniowy
popędu zachowania gatunku – funkcjonalnie zautonomizowany oraz kulturowo
i jednostkowo uformowany. Jest to taka właściwość człowieka, która powoduje,
że po osiągnięciu odpowiedniej dojrzałości hormonalnej zdolny jest on do
uzyskania w określonych warunkach, specyficznej przyjemności i orgazmu

Podsumowując, aby interakcja seksualna mogła zaistnieć, muszą nastąpić dwa
prawie równoległe procesy:
1) prawidłowe rozpoznanie i nazwanie własnej potrzeby jako seksualnej,
2) prawidłowe zakwalifikowanie sytuacji jako mającej charakter intymny, w tym:
– rozpoznanie gotowości u drugiej osoby,
– sprzyjające warunki zewnętrzne.
U osób ze spektrum autyzmu dochodzi często do błędnej oceny w trzech
wymienionych powyżej obszarach, stąd zarówno komponent emocjonalny, jak i
behawioralny ulega destabilizacji.
Na przykład, następuje rozpoznanie napięcia seksualnego jako seksualnego, a
sytuacji nie seksualnej jako seksualnej lub rozpoznanie napięcia nie
seksualnego jako nie seksualnego, a sytuacji seksualnej jako nie seksualnej

Warto również zaznaczyć, że określony wzorzec zaspokajania potrzeby
seksualnej kształtuje się poprzez trzy procesy:
-konkretyzację,
-mentalizację ,
-socjalizację.

Masturbacja młodzieży
z niepełnosprawnością umysłową
- Masturbacja jako rozwojowa aktywność okresu adolescencji
- Masturbacja jako zastępcza forma zaspokojenia potrzeby seksualnej
- Masturbacja jako forma zaspokojenia „głodu emocjonalnego”
- Masturbacja jako forma zaspokojenia „głodu stymulacji”
- Masturbacja jako forma buntu

Konsekwencje niezaspokojenia potrzeb
seksualnych
Niezaspokojenie potrzeby wprowadza jednostkę w stan napięcia psychicznego,
stanowiącego często podstawę do frustracji, braki motywacji do rehabilitacji i
działania.
Jest źródłem poczucia bezradności i niskiej samooceny.
Niezaspokojenie potrzeby prowadzi do utrudnienia procesu akceptacji i
funkcjonowania w rolach społecznych i zawodowych, do utrudniania integracji i do
izolacji społecznej.
Niepełnosprawność
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Rehabilitacja seksualna w jakim celu?
- Eliminowanie lub minimalizowanie zaburzeń seksualnych ( Pochwica, deformacja anatomiczna
narządów płciowych, pochwica, przedwczesny wytrysk, zaburzenia libido)
- Poprawa jakości aktywności seksualnej
- Poprawa relacji komunikacyjnych i partnerskich
- Wzbogacenie wiedzy świadomości seksualnej ( eliminowanie mitów i stereotypów rządzących życiem
seksualnym )
Osoba niepełnosprawna jest aseksualna
Osoby niepełnosprawne nie są zdolne do przeżywania orgazmu
Niepełnosprawność powoduje niepłodność
Nie ma skutecznych metod rehabilitacji seksualnej dla osób niepełnosprawnych
- Wypracowanie adekwatnego modelu funkcjonowania i zachowań seksualnych
- Ochrona i profilaktyka przed przemocą 25-67% dorosłych niepełnosprawnych umysłowo twierdziło, że
doświadczyło przemocy seksualnej wśród nastolatków: 2-4% chłopców oraz 24% dziewcząt, sprawcami w
88 -98% są mężczyźni, którzy są znani ofierze !!!!!!!!!!

Dziękuję za uwagę

