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Μύθοι γύρω από τα άτομα με αναπηρία

1. Δεν έχουν σεξουαλικότητα

2. Είναι εξαρτημένα και έχουν ανάγκη 
προστασίας

3. Πρέπει να σχετίζονται μόνο 
με ανθρώπους που έχουν 
τα ίδια προβλήματα

4. Οι γονείς τους δεν θέλουν 
να διαπαιδαγωγούνται σεξουαλικά.

5. Αν έχουν κάποιο σεξουαλικό 
πρόβλημα, είναι αποτέλεσμα 
της αναπηρίας τους
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1. Ψυχιατρική 

και νευρολογική εκτίμηση

2. Θεραπευτική διαχείριση:
φαρμακοθεραπεία 

φυσιοθεραπεία

3. Ψυχολογική υποστήριξη
4. Διαχείριση 

σεξουαλικότητας
γονέων/ΑμεΑ

Τα 4 στάδια της διαγνωστικής και θεραπευτικής διαχείρισης



→ Τον τύπο και τη σοβαρότητα της αναπηρίας.

→ Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων.

→ Την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της οικογένειας.

→ Την ύπαρξη ή την απουσία ενός υποστηρικτικού 
συγγενικού και κοινωνικού δικτύου.

→ Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των γονέων.

→ Τα γονεϊκά πρότυπα, τις αξίες και τον τρόπο 
με τον οποίο μεγάλωσαν οι ίδιοι.

Από τι εξαρτάται η στάση των γονέων απέναντι 
στη σεξουαλικότητα των παιδιών τους;
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Ανησυχίες γονέων των ΑμεΑ γύρω από την ερωτική τους ζωή

• Ο γονιός ενισχύει τη σεξουαλικότητα του 
παιδιού με αναπηρία, σε συνεργασία με τους 
θεράποντες γιατρούς αλλά και την «ανοιχτή 
σχέση» μαζί του.

• Διαχειρίζεται τη σεξουαλικότητα του παιδιού του 
γνωρίζοντας ότι είναι δικαίωμα και επιλογή του.

• Το παιδί θα φέρει ερωτήματα ανησυχίες και 
φοβίες για την ικανότητά του να λειτουργήσει 
αλλά και να γίνει αποδεκτό από ένα άτομο 
που δεν έχει αναπηρία
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Πολλές φορές τα άτομα με αναπηρία, 

δημιουργούν τη δική τους σχέση 

που έχει έντονο ερωτικό ενδιαφέρον, τρυφερότητα, 

ψυχική αμοιβαιότητα 

και ζητούν καθοδήγηση και βοήθεια 

για το πώς θα εκφραστούν σεξουαλικά, 

σε σχέση με την αναπηρία 

που ο καθένας από τους δυο φέρει.
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Οι γιατροί που θεραπεύουν άτομα με αναπηρία 

οφείλουν να συνεργάζονται με φροντιστές ψυχολόγους 

για να εκτιμηθεί η νοητική ψυχική και σωματική λειτουργικότητα 

με κίνητρο την ενίσχυση του ατόμου 

για  την μη παραίτηση της σεξουαλικής του ζωής.

Η σεξουαλική ενεργοποίηση και λειτουργικότητα, 

δημιουργεί θετική αναγνώριση 

τόσο της αυτοεκτίμησης του 

όσο όμως και της θεραπευτικής συμμόρφωσης 

αλληλοσυνδέοντας την ανταπόκριση της θεραπείας 

και την ποιότητα ζωής (compliance, quality of life).
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Η υποστηρικτική στάση 
του υγιούς συντρόφου 

ώστε η σχέση 
να μην εγκλωβιστεί 

μέσα από την αναπηρία
(σχέση συντρόφου-νοσοκόμου)
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Η αλλαγή της συμπεριφοράς
του ατόμου με αναπηρία

πολλές φορές 
δυναμιτίζει και γκρεμίζει 

την υπάρχουσα σχέση
(θυμός – άρνηση - αίσθημα οίκτου - απόρριψη)
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Θεραπευτικοί χειρισμοί σεξουαλικότητας ΑμεΑ

Οι θεραπευτικές τεχνικές 
εστιάζουν στην κιναισθητηριακή
αντίληψη περιοχών του σώματος

που μπορεί να αναπτύξουν 
ηδονιστική έκφραση και οργασμό, 
με ασκήσεις που το ίδιο το άτομο 

εφαρμόζει στο σώμα του.
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Όλοι έχουν δικαίωμα:

1.Στη σεξουαλική έκφραση

2. Στην αυτοδιάθεση

3. Στην ενημέρωση και στη σεξουαλική 
αγωγή

4. Στην ελεύθερη επιλογή σεξουαλικού 
συντρόφου

5.Στην παροχή και πρόσβαση σε 
υπηρεσίες ψυχικής και σεξουαλική υγείας

6. Στο να αποφασίζουν για τη ζωή τους



Το σεξ είναι ζωή 

και 

ο έρωτας δικαίωμα

Θάνος Ασκητής, 1987



www.askitis.gr
institute@askitis.gr

Δευτέρα – Παρασκευή: 11:00 – 18:00

Δωρεάν Συμβουλευτική Γραμμή Σεξουαλικής Υγείας

210 – 7.79.79.79

http://www.askitis.gr/home

