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Seksualność to najbardziej delikatna sfera ludzkiego rozwoju. I chociaż kryje w sobie wiele 

tajemnic, jedno jest pewne - człowiek jest istotą seksualną przez całe swoje życie, bez względu 

na swój wiek i stan swojego zdrowia. W świadomości wielu osób  seksualność dotyczy przede 

wszystkim ludzi zdrowych i temat seksu w okresie późnej dorosłości, zaawansowanej choroby 

stanowi dla wielu społeczeństw temat tabu. Istnieją jednak badania, które wskazują, że 

możliwość wyrażania siebie przez intymność i aktywność seksualną są dla wielu chorych ludzi, 

również w okresie leczenia paliatywnego, ważną częścią ich życia. Dla wielu osób chorych 

możliwość doświadczenia bliskości fizycznej stanowi kluczowy elementem postrzeganej 

jakości życia. Utrzymanie seksualności i intymności seksualnej ma wiele pozytywnych 

implikacji zarówno dla fizycznego jak i psychospołecznego dobrostanu osób chorych.                           

W kontekście zaawansowanej choroby intymność jest opisana jako zdolność  osób do 

wyrażania swoich potrzeb emocjonalnych poprzez fizyczną intymność i do przekazywania 

sobie uczucia miłości i czułości. Człowiek zbliżający się do końca swojego życia chce mieć 

możliwość wyboru i razem z partnerem decydować o osobistych potrzebach wyrażania siebie 

przez seksualność. W zaawansowanej chorobie istnieje jednak wiele barier fizycznych 

utrudniających kontynuacje życia intymnego i wiele osób chorych żyje w przekonaniu, że nie 

można  już niczego w tej kwestii zrobić. Z tego też powodu w wielu badaniach podkreśla się 

znaczenie otwartości personelu medycznego na podejmowanie rozmów dotyczących 

seksualności osób chorych bez względu na etap choroby. Nikt nie oczekuje od lekarzy, 

pielęgniarek, że będą ekspertami w zakresie zdrowia seksualnego, niemniej jednak przy 

większej świadomości znaczenia tematu seksualności w procesie życia człowieka, w tym  

w zaawansowanej chorobie, można zapewnić kompleksową opiekę skoncentrowaną na 

pacjencie, włączając zdrowie seksualne do oceny jakości życia osób chorych. Holistyczne 

spojrzenie na osobę chorą wymaga dostrzeżenia wszystkich aspektów życia, dzięki którym 

człowiek zachowuje poczucie swojej podmiotowości i prawa do realizacji swoich najgłębszych 

potrzeb. 


