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Σεξουαλική συμπεριφορά

των ηλικιωμένων
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

3η ηλικία, σεξουαλική συμπεριφορά, ενεργός σεξουαλική ζωή, αυτοϊκανοποίηση, σεξ.
περiληψη
Παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι ζουν σήμερα κατά μέσο όρο
πολύ περισσότερο, εντούτοις πολύ λίγα είναι γνωστά για τη
σεξουαλική συμπεριφορά και λειτουργία των ηλικιωμένων.
Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή της άποψης των ατόμων
της τρίτης ηλικίας σχετικά με τη σεξουαλική τους επιθυμία και
η συσχέτισή τους με το φύλο τη σωματική διάπλαση το μορφωτικό επίπεδο την οικογενειακή κατάσταση και την περιοχή
διαμονής. Χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε σε 453 άτομα και συλλέχτηκαν 318
απαντημένα ερωτηματολόγια. Τα ευρήματα προσφέρουν πολύτιμη πληροφόρηση για τη σεξουαλική ζωή των ηλικιωμένων
καθώς οι περισσότεροι ηλικιωμένοι, έχουν κατά γενικό κανόνα, μια ενεργό σεξουαλική ζωή, όσο πιο καλή κατάσταση
υγείας είχαν οι ηλικιωμένοι τόσο πιο αυξημένες ήταν οι πιθανότητες να αναφέρουν ότι είχαν ενεργό σεξουαλική ζωή, ενώ
περίπου το 50% των ανδρών και γυναικών ανέφεραν ότι αντιμετωπίζουν τουλάχιστον 1 πρόβλημα σεξουαλικού τύπου και
ότι είχαν αλλαγή της σεξουαλικής επιθυμίας. Τέλος, οι ηλικιωμένοι δεν είχαν συζητήσει θέματα σεξ με το γιατρό τους. Είναι
πολύ σημαντικό επομένως οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι όσο και οι
γιατροί τους να γνωρίζουν και να ενημερώνονται για τα προβλήματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική τους ζωή.
Η σεξουαλικότητα αποτελεί μέρος της συντροφικότητας, της
δραστηριότητας, των συνηθειών και της λειτουργικότητας του
ανθρώπινου είδους 1.Η σεξουαλική δραστηριότητα σχετίζεται
με την υγεία2-4 και συνεπώς διάφορα νοσήματα μπορούν να
επηρεάσουν την σεξουαλική ζωή των ανθρώπων 5. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μία μεγάλη αύξηση τόσο των φαρμακευτικών σκευασμάτων όσο και των βοηθητικών συσκευών και
εξαρτημάτων με στόχο την βελτίωση της ποιότητας της σεξουαλικής ζωής. Οι γνώσεις όμως για τη σεξουαλική συμπεριφορά
των ηλικιωμένων , παρ’ ότι πληθυσμός συνεχώς αυξανόμενος
και ιδιαίτερα στην πληθυσμιακή ομάδα άνω των 70 ετών είναι
περιορισμένες. Επιπρόσθετα τα δεδομένα που υπάρχουν αναφέρονται κυρίως στα σεξουαλικά προβλήματα και μόνο λίγα
είναι γνωστά για την κανονική σεξουαλική συμπεριφορά στην
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Η σεξουαλική δυσλειτουργία των ηλικιωμένων
μπορεί επίσης να υποδεικνύει άλλες παθολογικές
καταστάσεις όπως σακχαρώδη διαβήτη,
λοίμωξη, παθολογίες του ουροποιητικού
συστήματος ή νεοπλασία
εν λόγω ηλικιακή ομάδα. Ωστόσο, παρά την αύξηση της ηλικίας, το σεξ δεν παύει από μόνο του να αποτελεί ένα σημαντικό
τομέα ενδιαφέροντος που επηρεάζει την ποιότητα ζωής των
ηλικιωμένων.
Από την ήδη υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία αντιλαμβανόμαστε ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες άνω των 65 ετών
διατηρούν την επιθυμία για σεξουαλική επαφή 2,4,6-8. Οι ψυχολογικές αλλαγές του γήρατος9,10 και οι συνοδές παθολογικές
καταστάσεις μπορούν να επηρεάσουν την σεξουαλική επιθυμία
τους 3,5,11,12. Η σεξουαλική δυσλειτουργία των ηλικιωμένων
μπορεί επίσης να υποδεικνύει άλλες παθολογικές καταστάσεις
όπως σακχαρώδη διαβήτη, λοίμωξη, παθολογίες του ουροποιητικού συστήματος ή νεοπλασία10,13. Μη διαγνωσμένα ή μη θεραπευμένα σεξουαλικά προβλήματα, ή και τα δύο, είναι ικανά
να προκαλέσουν κατάθλιψη ή και κοινωνική απομόνωση14-16.
Έχει αναφερθεί ότι ασθενείς παραμελούν συνειδητά την φαρμακευτική αγωγή προκειμένου να μην επηρεαστεί η σεξουαλική ζωή τους17 όπως και ότι η φαρμακευτική αγωγή για την
θεραπεία της σεξουαλικής δυσλειτουργίας μπορεί να έχει αρνητική επιρροή στην υγεία του ασθενούς 18,19
Μέθοδος:
Χρησιμοποιήθηκε ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο σε
άτομα 3ης ηλικίας (Ν=318), σε ΚΑΠΗ (247) και ιδιώτες (71), εκ
των οποίων οι 167 γυναίκες και οι 151 άνδρες. Ο μέσος όρος
ηλικίας ήταν 69,7 +/- 5,9 έτη. Καταγραφόταν τα δημογραφικά
στοιχεία των ερωτηθέντων, τα παθολογικά προβλήματα υγείας,
η φαρμακευτική αγωγή που ελάμβαναν, οι χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες είχαν υποβληθεί καθώς και η άποψη των

Σεξουαλική συμπεριφορά των ηλικιωμένων

ηλικιωμένων σχετικά με τα άμεσα κινητικά προβλήματα, τις καθημερινές τους δραστηριότητες, την συναισθηματική, κοινωνική και σεξουαλική τους κατάσταση μαζί με άλλες
παραμέτρους. Κατόπιν το πρωτόκολλο εγκρίθηκε από την επιστημονική επιτροπή του νοσοκομείου ΚΑΤ και διανεμήθηκε
σε αστικά και περιφερικά κέντρα.
στατιστική ανάλυση:
Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε σεντόνι εργασίας
του SPSS και οι συσχετίσεις μεταξύ των παραμέτρων έγιναν
με το chi square.
ορισμοί:
Στο ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο για τα άτομα 3ης ηλικίας ως ενεργός σεξουαλική ζωή ορίστηκε οποιαδήποτε εκούσια συναινετική σεξουαλική επαφή με άλλο άτομο που
επέφερε ή όχι οργασμό, με τουλάχιστον ένα σύντροφο τους
τελευταίους δώδεκα μήνες. Ως libido ορίστηκε η επιθυμία για
σεξουαλική δραστηριότητα η οποία αντικατοπτρίζει και την σε-

Το 53,5% ανέφερε αλλαγή της σεξουαλικής
επιθυμίας –libido, ενώ το 37,4% διατηρεί μέτρια σεξουαλική επαφή και το 35,2% καμία.
ξουαλική προσωπικότητα του ατόμου και η οποία ποικίλει από
άτομο σε άτομο και εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες ή καταστάσεις που εκείνο βιώνει. Οι ερωτηθέντες που κατά την
διάρκεια της μελέτης ανέφεραν ότι είχαν «ρομαντική»ή
«στενή» σχέση, ή σεξουαλικό σύντροφο χαρακτηρίστηκαν ως
παντρεμένοι ή ζευγάρι.
Λεπτομερείς πληροφορίες συλλέχτηκαν από όσους συμμετείχαν σε σεξουαλική επαφή όπως η συχνότητα, η παρακολούθηση τολμηρών –αισθησιακών ταινιών, η διάθεση για
αυτοϊκανοποίηση. (Η αυτοϊκανοποίηση ορίστηκε ως η διάθεση
για ερεθισμό των γεννητικών οργάνων με στόχο την σεξουαλική ικανοποίηση χωρίς την παρουσία συντρόφου).
Όσοι απάντησαν ότι διατηρούσαν ενεργό σεξουαλική δραστηριότητα ερωτήθηκαν για σεξουαλικά προβλήματα όπως η έλλειψη ενδιαφέροντος, η διαταραχές στύσης, η έλλειψη
οργασμού, ο πόνος κατά την επαφή, η έλλειψη ικανοποίησης,
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για την φυσική τους κατάσταση και εάν ήταν η πρώτη φορά
που ερωτήθηκαν πράγματα για την σεξουαλική του εμπειρία –
ζωή από ιατρούς.
Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι η εκτίμηση της σεξουαλικής
συμπεριφοράς και των προβλημάτων των ατόμων της 3ης ηλικίας. Υποθέτουμε ότι τα προβλήματα διαφέρουν στον ανδρικό
και γυναικείο πληθυσμό και ότι συνδέονται με τις παθολογικές
καταστάσεις της υγείας και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των ατόμων αυτών.

αποτελέσματα
Το 53,5% ανέφερε αλλαγή της σεξουαλικής επιθυμίας –libido,
ενώ το 37,4% διατηρεί μέτρια σεξουαλική επαφή και το 35,2%
καμία. Σεξουαλική επαφή μία φορά μηνιαίως αναφέρει το
26,1%, το 15,4% μία φορά την εβδομάδα και καθόλου το
31,4%. Το 70,1% δεν αρέσκεται στην παρακολούθηση τολμηρών –αισθησιακών ταινιών ενώ το 14,8% αναφέρει επιθυμία
για αυτοϊκανοποίηση. Το 71,4% δεν ενδιαφέρεται για την προοπτική μιας νέας γνωριμίας.

Εικ.Α: αλλαγές σεξουαλικής επιθυμίας. Εικ.Β: ενεργός σεξουαλική ζωή
Εικ.Γ: συχνότητα σεξουαλικών συνευρέσεων. Εικ.Δ: παρακολούθηση αισθησιακών ταινιών

Εικ.Ε: επιθυμία για αυτοϊκανοποίηση. Εικ.ΣΤ: επιθυμία καινούριας γνωριμίας.
Στο σύνολο των ερωτηθέντων όλοι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες αναφέρουν τουλάχιστον μία σεξουαλική δυσλειτουργία.
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Το φύλο είχε σημαντική στατιστική σημαντικότητα με Εικ.1 συχνότητα σεξουαλικών συνευρέσεων. Εικ2.επιθυμία για αυτοϊκανοποίηση. Εικ.3: επιθυμία καινούριας γνωριμίας. Εικ.4 παρακολούθηση αισθησιακών ταινιών

Η φυσική κατάσταση είχε σημαντική στατιστική
σημαντικότητα με Εικ 1.επιθυμία για αυτοϊκανοποίηση. Εικ.2: επιθυμία καινούριας γνωριμίας. Η
οικογενειακή κατάσταση ήταν συνδεδεμένη με τις
αλλαγές της σεξουαλικής επιθυμίας Εικ.C
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Η διαταραχή της σεξουαλικής επιθυμίας σχετίζεται με το φύλο
ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκες παρουσίασαν μικρότερη
(p=0.001),την οικογενειακή κατάσταση (p=0.0006), το μορφωενεργό σεξουαλική ζωή. Το 30% των γυναικών είχε φυσιολοτικό επίπεδο (p=0.0002), και τον τόπο διαμονής (p=0.0004).
γική σεξουαλική ζωή ενώ στην ίδια ηλικιακή ομάδα ανδρών το
Ίδιες ακριβώς είναι οι συσχετίσεις για τα άτομα που διατηρούν
65% διατηρούσε ενεργό σεξουαλική ζωή (ποσοστό που ίσως
ενεργό σεξουαλική ζωή.
σχετίζεται με το γεγονός ότι ήταν συζευγμένοι με νεαρότερο σύνΕπιπλέον η σωματική διάπλαση σχετίζεται
τροφο). Η σεξουαλική επιθυμία των ανδρών δεν άλλαζε ενώ στις
οριακά με την διάθεση για αυτοϊκανοποίγυναίκες το 73,5% παρουσίαζε αλλαγή21,22.
ηση (p=0.049) και σημαντικά με το ενΌσοι ανέφεραν ότι η γενική κατάσταση της υγείας τους ήταν
Τα αποτελέσματα
διαφέρον για νέα γνωριμία
«όχι καλή» παρουσίαζαν και τα περισσότερα προβλήματα
(p=0.023), ενώ το μορφωτικό επίμας δείχνουν ότι η πλει- σεξουαλικής δυσλειτουργίας, όπως δυσκολία στύσης ή
πεδο επιπροσθέτως με την
ύγρανσης, πόνο και μειωμένη ικανοποίηση κατά την σεονότητα των ηλικιωμένων ξουαλική συνάντηση. Οι γυναίκες με σακχαρώδη διαενεργό
σεξουαλική
ζωή
(p=0.030), την παρακολούθηση είτε συζευγμένοι είτε όχι διατη- βήτη7,20 ήταν πολύ λιγότερο ενεργείς, ενώ οι άνδρες
τολμηρών ταινιών (p=0.012),
με σακχαρώδη διαβήτη παρουσίαζαν δυσκολία στύσης.
την διάθεση για αυτοϊκανοποί- ρούν κάποια ερωτική –ιδιαί- Τόσο ο ανδρικός όσο και ο γυναικείος πληθυσμός με
ηση (p=0.053) και την προσακχαρώδη διαβήτη δεν αναφέρει επιθυμία για αυτοϊτερη σχέση στην οποία
οπτική νέας γνωριμίας (p=0.041).
κανοποίηση.
αποδίδουν ιδιαίτερη
Σε αντίστοιχες μελέτες που έγιναν στην Σουηδία από το 1971
έως το 2006 στο πανεπιστήμιο του Γκέτενμπουργκ όπου συσυζήτηση αποτελεσμάτων
σημασία.
νολικά ερωτήθηκαν 1.500 άνθρωποι άνω των 70 ετών για διάΤα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι η πλειονότητα
φορες πτυχές της σεξουαλικής τους ζωής (σεξουαλικές
των ηλικιωμένων είτε συζευγμένοι είτε όχι διατηρούν κάποια
δυσλειτουργίες, ικανοποίηση από τη συζυγική ζωή και η σεερωτική –ιδιαίτερη σχέση στην οποία αποδίδουν ιδιαίτερη σηξουαλική τους δραστηριότητα) το ποσοστό των ατόμων άνω των
μασία. Στην πλειονότητα τους παρατηρούν μείωση της σεξουα70 ετών και από τα δύο φύλα που ανέφεραν ότι είχαν συνουσία
λικής τους απόδοσης αλλά όχι αδρανοποίηση! Συγκεκριμένα το
παρουσίαζε αύξηση.
50% των ερωτηθέντων δεν αναφέρει διαταραχή στην σεξουαΣτους παντρεμένους άντρες το ποσοστό πέρασε από 52% σε
λική επιθυμία και 2 στους 5 έχει ενεργό σεξουαλική ζωή.
68%, στις παντρεμένες γυναίκες από από 38% σε 56%, στους
Κανείς από τους ερωτηθέντες δεν ανέφερε ότι διατηρούσε σεανύπαντρους άντρες από 34% σε 54% και στις ανύπαντρες γυξουαλική επαφή με άτομο του ιδίου φύλου.
ναίκες από 0,8% σε 12%. Παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός των ανΕπίσης αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ήταν η πρώτη φορά που
δρών που δήλωσαν ότι είχαν πρόβλημα στύσης (στυτικές
ερωτήθηκαν σχετικά με την σεξουαλική τους ζωή, σεξουαλικά
δυσλειτουργίες) μειωνόταν ενώ παρουσίαζε αύξηση ο αριθμός
προβλήματα, σεξουαλική διάθεση διάθεση και εμπειρία από ιααυτών που παρουσίαζαν δυσλειτουργίες εκσπερμάτωσης. Όμως
τρούς και ότι, στο σύνολο των ερωτηθέντων, όλοι, τόσο οι άντο ποσοστό αυτών που ανέφεραν ότι είχαν πρόδρες όσο και οι γυναίκες αναφέρουν τουλάχιστον μία
ωρη εκσπερμάτωση δεν παρουσίαζε αλσεξουαλική δυσλειτουργία.
Επιπρόσθετα βρέθηκε ότι ο
Το σεξ παίζει σημαν- λαγή.
Στους άνδρες αναφέρεται ως κυρίαρχο πρόβλημα η
αριθμός των γυναικών που δήλωδυσκολία διατήρησης στύσης σε ποσοστό 90%, η
τικό και ευεργετικό ρόλο στη ναν ψηλό βαθμό ικανοποίησης
πρόωρη ή μη εκσπερμάτωση σε ποσοστό 71%, η
τη σεξουαλική τους δραστηζωή των ανθρώπων άνω των 70 από
έλλειψη ικανοποίησης σε ποσοστό 28% ενώ
ριότητα αυξανόταν. Ο αριθμός
πάρα πολλοί αναφέρουν άγχος για την επίδοση ετών και έτσι οι γιατροί αλλά και οι των γυναικών που δήλωσαν ότι
και απόδοση τους κατά την διάρκεια της σεείχαν οργασμό κατά το σεξ μείδιοι οι ηλικιωμένοι πρέπει ανεξάρ- γάλωνε
ξουαλικής πράξης σε ποσοστό 75%.
ενώ μίκραινε ο αριθμός
Στις γυναίκες η κυρίαρχη σεξουαλική δυσλειτητα της ηλικίας να διερευνούν των γυναικών που δήλωσαν ότι
τουργία ήταν η δυσπαρευνία σε ποσοστό 68%
δεν είχαν ποτέ οργασμό.
και να αντιμετωπίζουν τα προ- Βλέπουμε
και κατά την έναρξη της σεξουαλικής πράξης
λοιπόν ότι η σεξουαλική
έφτανε το 97%, ανικανότητα να έρθουν σε οργασμό
δραστηριότητα στους ηλικιωμένους
βλήματα που δυνατόν να
34% και μόνο το 23% έβρισκε όχι ευχάριστη την σεαποτελεί ένα φυσιολογικό τομέα σε
προκύπτουν.
ξουαλική συνεύρεση.
αυτή τη φάση της ζωής ο οποίος δεν
Άλλο σημαντικό αποτέλεσμα της μελέτης μας ήταν ότι 1 στους
παύει από μόνος του να έχει μεγάλη σημασία
6 παρακολουθούσε ταινίες ερωτικού περιεχομένου , και ότι οι
στη συναισθηματική και σωματική τους ικανοποίηση. Το
διαταραχές της σεξουαλικής επιθυμίας σχετιζόταν με την κατάσεξ παίζει σημαντικό και ευεργετικό ρόλο στη ζωή των ανθρώσταση υγείας , το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση και το μορπων άνω των 70 ετών και έτσι οι γιατροί αλλά και οι ίδιοι οι ηλιφωτικό επίπεδο.
κιωμένοι πρέπει ανεξάρτητα της ηλικίας να διερευνούν και να
Διαφορές παρατηρήσαμε στην σεξουαλική συμπεριφορά μεταξύ
αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που δυνατόν να προκύπτουν.
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