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Μέρος	Α:	Εισαγωγή	
Πρόλογος		
Η σεξουαλικότητα συνιστά σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας κάθε ατόμου. Και όμως, το 

κοινωνικό περιβάλλον στις περισσότερες κουλτούρες του δυτικού πολιτισμού σπανίως 

επέτρεπε το διάλογο για θέματα σεξουαλικής συμπεριφοράς μέχρι και στις μέρες μας. 

Αυτό το περιβάλλον μυστικότητας εξακολουθεί να υφίσταται  για τα άτομα της  τρίτης 

ηλικίας. Γεροντολόγοι και άλλοι ειδικοί σε θέματα υγείας συμφωνούν, σε γενικές γραμμές, 

πως το συνεχιζόμενο σεξουαλικό ενδιαφέρον και η συνεχιζόμενη σεξουαλική 

δραστηριότητα μπορούν να έχουν θεραπευτική δράση σε ηλικιωμένους  ανθρώπους, 

άνδρες και γυναίκες. Παρ’ όλα αυτά, δεν δίνεται αρκετή προσοχή αλλά ούτε και σεβασμός 

στη σεξουαλικότητα όταν εξετάζεται η ζωή ηλικιωμένων ατόμων. Παράλληλα, υφίστανται 

πολλές λανθασμένες  απόψεις αναφορικά με τις  επιδράσεις της γήρανσης στη 

σεξουαλικότητα. Η υπάρχουσα  κοινωνική έμφαση σύνδεσης της σεξουαλικότητας σχεδόν 

αποκλειστικά με νέους ανθρώπους μπορεί να προκαλέσει αισθήματα ντροπής στους 

ηλικιωμένους για το συνεχιζόμενο σεξουαλικό τους ενδιαφέρον και, κατά συνέπεια, να 

τους αποτρέψει από το να αναζητήσουν σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.  

Οι επαγγελματίες με εμπειρία και γνώσεις έχουν ρόλο‐κλειδί στο να μπορούν ηλικιωμένα 
άτομα  να  αναγνωρίζουν  και  να  εκφράζουν  τη  σεξουαλικότητα  τους  χωρίς  το  βάρος  του 
στίγματος  ή  της  διάκρισης,  καθώς  είναι  αυτοί  που  έχουν  τη  δυνατότητα  να  δώσουν  την 
άδεια για κάτι, να παρέχουν πληροφορίες και συγκεκριμένες προτάσεις που θα επιτρέπουν 
στους ανθρώπους τρίτης ηλικίας να ξεπερνούν τα εμπόδια προς την υγεία και την ευτυχία 
τους.  Εντούτοις,  δεν  είναι  εύκολο  για  τους  επαγγελματίες  του  τομέα  της  υγειονομικής 
περίθαλψης  και  της  κοινωνικής  μέριμνας  να  έχουν  πρόσβαση  σε  αξιόπιστη, 
διεπιστημονική,  εύκολα  προσβάσιμη  και  κατανοητή  πληροφορία  αιχμής  σε  θέματα 
γήρανσης και σεξουαλικότητας. 
 
Η  γήρανση  διαδραματίζει  σημαντικό  ρόλο  στη  σεξουαλικότητα.  Οι  γενιές  που 
ακολούθησαν  την  εποχή  της  σεξουαλικής  επανάστασης  των  δεκαετιών  1960  και  1970 
έχουν τροποποιήσει σημαντικά τις σεξουαλικές αξίες τους και τα πρότυπα συμπεριφοράς 
τους. Κατά τα φαινόμενα, οι αλλαγές αυτές θα συνεχιστούν και στις επόμενες γενιές. Στις 
περισσότερες κουλτούρες  του δυτικού πολιτισμού,  το να συζητά κάποιος  τις προσωπικές 
του  σεξουαλικές  συμπεριφορές  και  πρακτικές  έχει  ως  αποτέλεσμα,  στην  καλύτερη 
περίπτωση, να κάνει τους συνομιλητές του να αισθάνονται άβολα. Στην περίπτωση που η 
συζήτηση  εστιάσει  σε  σεξουαλικές  σχέσεις  μεταξύ  ηλικιωμένων,  οι  αντιδράσεις 
κυμαίνονται  από  την  αμηχανία  έως  τη  μεγάλη  ταραχή.  Μελέτες  που  έχουν 
πραγματοποιηθεί  σε  επαγγελματίες  υγείας  έχουν  εντοπίσει  βιώματα  δυσφορίας  από  τη 
σεξουαλική  έκφραση  μεταξύ  ατόμων  τρίτης  ηλικίας,  καθώς  και  ότι  η  μόνη  σεξουαλική 
συμπεριφορά μεταξύ ηλικιωμένων που θεωρείται  αποδεκτή από  τους  εργαζόμενους  στο 
χώρο  είναι  ο  εναγκαλισμός  και  τα  φιλιά  στα  μάγουλα.  Το  θέμα  του  σεξ  μεταξύ  ατόμων 
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τρίτης ηλικίας συχνά θεωρείται ασήμαντο, αστείο ή κάτι που οι περισσότεροι θα ήθελαν να 
αποφύγουν  να  συζητήσουν.  Επαρκής    πληροφόρηση  για  λύσεις  σε  αλλαγές  που 
θεωρούνται  τυπικές  κατά  τη  γήρανση ή  για  την αντιμετώπιση συνηθισμένων ασθενειών, 
όπως ο διαβήτης ή οι στυτικές δυσλειτουργίες, δεν υπάρχει ούτε σε επίπεδο εκπαίδευσης 
ούτε  μεταξύ  των  ίδιων  των  ηλικιωμένων.  Τα  υπάρχοντα    διαθέσιμα  δεδομένα  έχουν 
καταδείξει ότι τα άτομα που είχαν μία ενεργή και υγιή σεξουαλική ζωή κατά τη διάρκεια 
της ενήλικης  ζωής  τους είναι πιθανόν να συνεχίσουν εξίσου καλά και στα ύστερα χρόνια 
τους. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουν οι πάροχοι φροντίδας προς τα άτομα τρίτης 
ηλικίας  (επαγγελματίες  του  τομέα  της  υγειονομικής  περίθαλψης  και  της  κοινωνικής 
μέριμνας) ότι η σεξουαλικότητα παίζει ζωτικό ρόλο στην ηλικία των 70 ή των 80 ετών, και, 
παράλληλα,   οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι να αποκτήσουν καλύτερη ενημέρωση και μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση για το συγκεκριμένο θέμα.  
 
 

Στόχοι	
Η μελέτη των  σύνθετων αλληλεπιδράσεων μεταξύ παραγόντων φυσιολογίας και 

κουλτούρας και της ψυχολογίας της γήρανσης και της σεξουαλικότητας όπως αυτή έχει 

διαμορφωθεί από την πρόσφατη έρευνα συνιστά μία πρόκληση, η οποία, αυτή τη στιγμή,  

δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς από κανένα μεγάλο πρόγραμμα της Ε.Ε. Οι στόχοι του 

συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή νέων και αποτελεσματικών 

εργαλείων ενίσχυσης της σεξουαλικής υγείας και της ευεξίας του συνόλου των 

ηλικιωμένων ανθρώπων, αναπτύσσοντας: 

•  Ένα  ευέλικτο,  αποτελεσματικό  και  βιώσιμο  μοντέλο  ευαισθητοποίησης  των 
επαγγελματιών  του  τομέα  της  υγειονομικής  περίθαλψης  και  της  κοινωνικής  μέριμνας σε 
θέματα σχετικά με τις στενές προσωπικές σχέσεις  και τη σεξουαλικότητα των ηλικιωμένων 
ατόμων. 
 
•  Κατευθυντήριες  γραμμές  προς  χρήση  από  επαγγελματίες  του  τομέα  της  υγειονομικής 
περίθαλψης  και  της  κοινωνικής  μέριμνας  κατά  τη  διαδικασία  της  αξιολόγησης  και  της 
παρέμβασης  σε  θέματα  βελτίωσης  των  στενών  προσωπικών  σχέσεων  και  της 
σεξουαλικότητας,  πελατών  τους  που  ανήκουν  στην  τρίτη  ηλικία.  Οι  κατευθυντήριες 
γραμμές θα εγείρουν την προσοχή σε υφιστάμενα εμπόδια και θα καθορίσουν στρατηγικές 
τις οποίες μπορούν να εφαρμόσουν οι συγκεκριμένοι  επαγγελματίες ώστε να βελτιώσουν 
τις πρακτικές που ακολουθούν στο συγκεκριμένο θέμα.   
  
• Μία Εργαλειοθήκη με υλικό ανεπτυγμένο στα πλαίσια  ψυχοκοινωνικής προσέγγισης  για 
την κάλυψη των θεμάτων που προσεγγίζει το πρόγραμμα. Η υπόθεση ότι η σεξουαλικότητα 
αφορά  μόνο  τους  νέους  είναι  κάτι  πολύ  περισσότερο  από  μια  παρωχημένη  ιδέα  που 
εμφανίζεται  στα  στερεότυπα  των  μέσων  ενημέρωσης:  είναι  λανθασμένη.  Η 
σεξουαλικότητα αποτελεί σταθερά στη ζωή όλων των ανθρώπων. Δεν ενεργοποιείται ούτε 
απενεργοποιείται  σε  μια  δεδομένη  στιγμή  ή  ηλικία,  αλλά,  μάλλον  ωριμάζει  μαζί  μας, 
μεταβαλλόμενη και αλλάζοντας πορεία κάθε χρονιά που περνάει. Η σεξουαλική ευεξία και 
πληρότητα είναι εγγενής στη γενικότερη κατάσταση της υγείας, στην ικανοποίηση από τη 
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ζωή  και  την  ευημερία  και  είναι  κάτι  που  πολλοί  από  εμάς  θα  εξερευνάμε  και  θα 
απολαμβάνουμε καθώς θα περνούν τα χρόνια.  

	
Ομάδες	στόχοι			
Το πρόγραμμα στοχεύει σε (1) επαγγελματίες οι οποίοι έρχονται σε επαφή με άτομα τρίτης 
ηλικίας,  όπως,  γιατρούς  γενικής  ιατρικής  και  οικογενειακούς  γιατρούς,  αποκλειστικές 
νοσοκόμες,  εργαζόμενους  σε  κοινοτικές  υπηρεσίες  υγείας,  κοινωνικούς  λειτουργούς, 
εργαζόμενους  σε  οίκους  ευγηρίας  και  μονάδες  φροντίδας  ηλικιωμένων,  και  (2) 
ηλικιωμένους  όλων  των  σεξουαλικών  προσανατολισμών  στους  οποίους  προσφέρεται  
κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό με αντικείμενο τη σεξουαλική ευεξία.  Η αρθρωτή δομή του 
εκπαιδευτικού  υλικού  θα  επιτρέπει  στις  δύο  ομάδες‐στόχους  να  αντλούν  εκείνη  την 
πληροφορία που συμπληρώνει το αντικείμενο της εργασίας τους ή την κατάσταση της ζωής 
τους, επί παραδείγματι, οι επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της 
κοινωνικής  μέριμνας  θα  έχουν  τη  δυνατότητα  να  εμβαθύνουν  σε  κοινωνικά  και  ιατρικά 
θέματα ενώ τα άτομα τρίτης ηλικίας θα λάβουν πληροφορίες για το πώς να γίνουν ενεργοί 
πολίτες, και στο πεδίο της προσωπικής πληρότητας, εφόσον το επιθυμούν.   
 

Γιατί	χρειάζεται	τώρα	το	παρόν	πρόγραμμα		
Στα επόμενα χρόνια, όσοι από τη λεγόμενη γενιά των «baby‐boomers» φθάσουν σε ηλικία 
συνταξιοδότησης  αναμένεται  να  αποδειχθούν  κινητήριος  δύναμη  πολιτιστικών  και 
κοινωνικών αλλαγών που θα επαυξήσουν την υπεργήρανση.   Πολλοί ερευνητές στο πεδίο 
της  γήρανσης  και  της  γεροντοψυχολογίας  θεωρούν  ότι  η  γενιά  των  «baby‐boomers»  θα 
επιφέρει  αλλαγή  παραδείγματος  στο  χώρο  της  υγειονομικής  περίθαλψης,  με  καινοτόμες 
και  εναλλακτικές  μορφές  φροντίδας,  οι  οποίες  θα  διατηρούν  και  θα  βελτιώνουν  τη 
σωματική και συναισθηματική τους υγεία. Παράλληλα, παρατηρείται ότι ένα αυξανόμενο 
πλήθος  ανθρώπων  από  μεγαλύτερες  γενιές  αυτοπροσδιορίζονται  ως  λεσβίες,    γκέι, 
αμφιφυλόφιλοι,  διεμφυλικοί  και  queer  (lesbian,  gay,  bisexual,  transgender  and  queer 
(LGBTQ)).  Τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα που ανήκουν σε αυτές  τις ομάδες ενδέχεται  να 
αντιμετωπίσουν επιπλέον εμπόδια κατά την αναζήτηση υπηρεσιών σεξουαλικής υγείας και 
ευεξίας, καθώς οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις που έχουν ήδη βιώσει στη διάρκεια της 
ζωής τους μπορεί να τα αποτρέψουν από το να απευθυνθούν στις σχετικές υπηρεσίες, που 
απευθύνονται  στην  επικρατούσα  τάση.  Το  παρόν  πρόγραμμα  θα  διευκολύνει  την 
αντιμετώπιση  των  θεμάτων  αυτών  παρέχοντας  καλύτερη  πληροφόρηση  στο  προσωπικό 
των υπηρεσιών πρόνοιας.  
 
Η  Ευρώπη  χρειάζεται  νέες,  καινοτόμες  λύσεις  ώστε  να  προετοιμαστεί  για  την  άνευ 
προηγουμένου  γήρανση  του  πληθυσμού  της,  η  οποία  αντικατοπτρίζεται  σε  πλήθος 
παραγόντων,  όπως  η  αύξηση  του  προσδόκιμου  ζωής  και  η  αυξανόμενη  πρόσβαση  στην 
υγειονομική  περίθαλψη.  Η  ανάγκη  υγιούς  γήρανσης  αποτελεί  πρόκληση  για  όλα  τα 
ευρωπαϊκά  κράτη.  Στις  αρχές  του  2012,  το  οποίο  είχε  ανακηρυχθεί  «Ευρωπαϊκό  Έτος 
Ενεργούς  Γήρανσης  και  Αλληλεγγύης  μεταξύ  των  Γενεών»,  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή 
παρουσίασε  αποτελέσματα  μιας  νέας  δημοσκόπησης  που  πραγματοποιήθηκε  από  το 
Ευρωβαρόμετρο, με βάση τα οποία το 71% των ευρωπαίων είχαν γνώση του γεγονότος ότι 
ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνάει, αλλά, μόνο το 40% ανησυχούσε γι’ αυτή την εξέλιξη. Το 
εύρημα αυτό βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις θέσεις των ιθυνόντων χάραξης πολιτικής, 
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οι οποίοι θεωρούν ότι η δημογραφική γήρανση αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Σύμφωνα με 
πρόσφατες  προβολές  της  Eurostat  (Europop2012),  το  έτος  2025,  το  1/3  περίπου  του 
πληθυσμού  της  Ευρώπης  θα  έχει  ηλικία  μεγαλύτερη  των  60  ετών.  Η  βελτίωση  και  η 
ενίσχυση  της  ανταλλαγής  γνώσεων  σε  θέματα  υγιούς  γήρανσης  και  οι  προκλήσεις  που 
αναφύονται από το αυξανόμενο πλήθος των ηλικιωμένων συνιστούν βασικούς στόχους για 
όλες της χώρες της Ε.Ε.    
 
Επιπλέον, η πολιτική για την Ενεργό Γήρανση αποτελεί κοινή στρατηγική της Ε.Ε. Η Ενεργός  
Γήρανση έχει ως βάση τις αναγνωρισμένες από τα Ηνωμένα Έθνη αρχές της ανεξαρτησίας, 
της  συμμετοχής,  της  αξιοπρέπειας,  της  φροντίδας  και  της  αυτοεκπλήρωσης 
αναγνωρίζοντας  τη  σημασία  του φύλου,  των  προηγούμενων  εμπειριών  της  ζωής  και  της 
κουλτούρας  κάθε  ανθρώπου  στον  τρόπο  που  αυτός  γηράσκει.    Στις  περισσότερες 
ευρωπαϊκές  χώρες  υπάρχουν  πολιτικές  και  στρατηγικές  σε  θέματα  υγιούς  γήρανσης,  οι 
οποίες  είτε  είναι  ενσωματωμένες  είτε  διακριτές  από  τις  γενικές  πολιτικές  υγείας.  Οι 
περισσότερες  από αυτές  τις  πολιτικές  έχουν ως  βάση  θέματα  υγείας  και  προαγωγής  της 
καθώς  και  τη  φροντίδα  των  ηλικιωμένων.    Επιπρόσθετα,  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση 
ανταποκρίνεται  στην  πολυπλοκότητα  του  γηράσκοντος  πληθυσμού  της  με  νέες 
στρατηγικές. Η νομική βάση της Ε.Ε υποστηρίζει τις πολιτικές των κρατών‐μελών μέσω της 
ενίσχυσης  καινοτόμων  δράσεων  και  της  ανταλλαγής  εμπειρίας  και  καλών  πρακτικών.  Οι 
δράσεις  πραγματοποιούνται  σε  πολλά  επίπεδα  εμπλέκοντας  αξιωματούχους  της 
Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  μέλη  του  Ευρωκοινοβουλίου  και  της  Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου 
(εθνικά υπουργεία). Το θέμα «υγεία» είναι άμεσα σχετιζόμενο με θεμελιώδεις στόχους των 
ερευνητικών πολιτικών της Ε.Ε και συνεισφέρει στην υλοποίηση της ενεργούς γήρανσης και 
στην επίτευξη υψηλής ποιότητας ζωής σε συμφωνία με τη συνολική ανάπτυξη.   
 
Το  πρόγραμμα  IntimAge  είναι  ένα  μοντέλο  εκπαίδευσης  που  αντιμετωπίζει  με  εύληπτο 
τρόπο  ένα  διεπιστημονικό  φάσμα  θεμάτων  και  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ως  οδηγός 
διδασκαλίας  ομάδων‐στόχων  ηλικιωμένων  ανθρώπων  όλων  των  σεξουαλικών 
προσανατολισμών.  Το    πρόγραμμα  IntimAge  προσφέρει  εργαλεία  που  αναπτύχθηκαν  με 
βάση  συγκεκριμένα  ευρήματα,  και  τα  οποία  είναι  περιεκτικά,  εύκολα  προσβάσιμα  και  
δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή πράξη.  
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Η	κοινοπραξία	του	προγράμματος		
Οργανισμοί από το χώρο των ιατρικών και κοινωνικών επιστημών: 

• University College of Health Sciences Slovenj Gradec (SI): Dr Danica Železnik 
• Institute of Psychogerontology, University Erlangen (DE): Professor Frieder Lang; Mr 

Marcel Plecharty 
• Irish  Centre  for  Social Gerontology, National University  of  Ireland Galway  (IE): Dr 

Martin Power; Dr Jane Sixsmith 
• School of Nursing & Midwifery, University of Sheffield (UK): Dr Sharron Hinchliff; Dr 

Tony Ryan  
 
Οργανισμοί από το χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης:  

• INTEGRA Institute for  Development of Human Potentials (SI): Ms Sonja Bercko; 
• E‐C‐C Association  for  Interdisciplinary  Education  and Consulting  (AT): Dr Wolfgang 

Eisenreich; 
• Università delle LiberEtà (IT): Giuseppina Raso; Alessia Fabbro; 
• Greek Academic Network ‐ GUNET (GR): Dr Pantelis Balaouras 
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Σεξουαλικότητα	στην	τρίτη	ηλικία	(Ενότητα	1)	
 

 Αναγνωρίζεται πλέον η σημασία της σεξουαλικότητας και των στενών 
προσωπικών σχέσεων στη ζωή των ηλικιωμένων  

 Ο τρόπος που οι ηλικιωμένοι προσεγγίζουν τη σεξουαλικότητα καθώς 
και το τι αυτή σημαίνει για τον καθένα ενδέχεται να αλλάζει με το 
χρόνο, εξαρτώμενη από ένα μεγάλο εύρος σωματικών, κοινωνικών 
και ψυχολογικών παραγόντων  

 Οι επαγγελματίες του χώρου της υγειονομικής περίθαλψης και της 
κοινωνικής μέριμνας χρειάζονται ικανότητες και γνώσεις ώστε να 
προσφέρουν τη σωστή υποστήριξη στους ηλικιωμένους που ζητούν τις 
υπηρεσίες τους. 

 
Το  στερεότυπο  του  ασεξουαλικού  ηλικιωμένου  ατόμου  σταδιακά  καταρρέει  καθώς 
αναγνωρίζεται  και  γίνεται  αποδεκτό  ότι  οι  άνθρωποι  μεγαλύτερης  ηλικίας  έχουν 
σεξουαλική δραστηριότητα από την οποία αντλούν ευχαρίστηση. Ερευνητικές εργασίες οι 
οποίες  στο  παρελθόν  δεν  συμπεριελάμβαναν  ηλικίες  μεγαλύτερες  των  50  ετών  έχουν 
αρχίσει να ενσωματώνουν άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας. Σε επίπεδο πολιτικής, ενώ  
κατά το παρελθόν παρελείπετο οποιαδήποτε αναφορά σε ηλικιωμένα άτομα, πλέον,   έχει 
αρχίσει να αναγνωρίζεται η  ανάγκη για την προαγωγή της σεξουαλικής υγείας στην τρίτη 
ηλικία.  Είναι  γεγονός  ότι  οι  αλλαγές  αυτές  αντικατοπτρίζουν  κοινωνικές  μεταβολές  οι 
οποίες  συνέβησαν  μεταξύ  του  δεύτερου  μισού  του  20ου  αιώνα  και  της  εποχής  μας  στο 
χώρο των σχέσεων, της σεξουαλικότητας, της κοινωνικής ταυτότητας φύλου και της τρίτης 
ηλικίας.        
 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει σημαντικό ρόλο στον τρόπο που αντιμετωπίζονται 
θέματα  υγείας,  συμπεριλαμβανομένης  της  σεξουαλικής  υγείας,  σε  πολλές  χώρες. 
Πρόσφατα,  ο  Οργανισμός  επισήμανε  (WHO,  2010)  ότι  η  σεξουαλική  υγεία  αφορά  το 
σύνολο της ζωής ενός ανθρώπου και ότι θα πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του 
όλου πλαισίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα: 
 

1. στην ισότητα και στις μη‐διακρίσεις  
2. στην  ελευθερία  από  βασανιστήρια  και  σκληρή,  απάνθρωπη,  ταπεινωτική 

μεταχείριση ή ποινή  
3. στην ιδιωτικότητα 
4. στα  υψηλότερα  δυνατά  επίπεδα  υγείας  (συμπεριλαμβανομένης  της  σεξουαλικής 

υγείας) και κοινωνικής ασφάλειας  
5. στη σύναψη γάμου και στη δημιουργία οικογένειας. Ο γάμος συνάπτεται μόνο με 

την ελεύθερη και πλήρη συναίνεση των μελλονύμφων ενώ και οι δύο σύζυγοι έχουν 
ίσα δικαιώματα ως προς το γάμο, κατά τη διάρκειά του και κατά τη λύση του 

6. στη λήψη απόφασης για το πλήθος των παιδιών που θα αποκτήσει κάποιος καθώς 
και στη χρονική απόσταση μεταξύ τους  
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7. στην πληροφόρηση και στην εκπαίδευση  
8. της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης  
9. στην αποτελεσματική προστασία από παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων  

 
Η  πλειονότητα  των  προαναφερθέντων  δικαιωμάτων αφορά  τα  άτομα  τρίτης  ηλικίας.  Στο 
σημείο  αυτό,  ωστόσο,  θα  θέλαμε  να  προσθέσουμε  και  το  δικαίωμα  του  να  μην  είναι 
κάποιος  σεξουαλικά  ενεργός.  Ερευνητές,  γιατροί  και  ιθύνοντες  χάραξης  πολιτικής  θα 
πρέπει να δίνουν προσοχή στο συγκεκριμένο θέμα και να μην κάνουν την υπόθεση ότι όλα 
τα άτομα τρίτης ηλικίας επιθυμούν ή θα έπρεπε να είναι σεξουαλικώς ενεργά.  
   
Πράγματι, τα τελευταία 10 χρόνια παρατηρείται μία μεταβολή προς την κατεύθυνση του να 
θεωρείται  η σεξουαλική δραστηριότητα στα ύστερα χρόνια «απαραίτητη» για την ευγηρία. 
Τα  πλεονεκτήματα  της  σεξουαλικής  δραστηριότητας  στην  υγεία  κατά  την  πορεία  της 
γήρανσης υπερτονίζονται ενώ λαμβάνεται ελάχιστα ή και καθόλου υπ’ όψιν το γεγονός ότι 
δεν  επιθυμούν  ή  και  δεν  έχουν  την  ικανότητα  όλα  τα  ηλικιωμένα  άτομα  να  είναι 
σεξουαλικώς  ενεργά.  Η  απουσία  σεξουαλικού  συντρόφου  ή  η  έλλειψη  σεξουαλικής 
επιθυμίας είναι μέρος της ζωής. Κανείς δεν πρόκειται να νοσήσει από κάποια ασθένεια εάν 
δεν έχει σεξουαλική ζωή. Συνεπώς, όταν αμφισβητούμε το στερεότυπο του ασεξουαλικού 
ηλικιωμένου ατόμου θα πρέπει να προσέχουμε να μην δημιουργήσουμε ένα νέο – του/της 
«σέξυ γεράκου/γριούλας» (‘sexy oldie’) (Gott, 2005). 
 
Το  να  είναι  ένα  ηλικιωμένο  άτομο  σεξουαλικώς  ενεργό  είναι  συνάρτηση  πολλών 
παραγόντων όπως η κατάσταση της υγείας του ιδίου ή του συντρόφου του, η σωματική και 
η ψυχική του υγεία, οι παρενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνει, σεξουαλικά 
προβλήματα  που  σχετίζονται  με  την  ηλικία  ή  διάφορες  ασθένειες,  και,  κυρίως,  η 
διαθεσιμότητα σεξουαλικού συντρόφου. Η γήρανση μπορεί να σημαίνει ότι η μορφή αλλά 
και η συχνότητα της σεξουαλικής δραστηριότητας αλλάζουν.     
 
Στη συνέχεια, προς διευκόλυνση του αναγνώστη, παρατίθενται οι ορισμοί των όρων φύλο 
(sex) , σεξουαλική υγεία και σεξουαλικότητα: 
 
Φύλο (sex) 
“Ο  όρος  φύλο  αναφέρεται  στα  βιολογικά  χαρακτηριστικά  τα  οποία  προσδιορίζουν  τους 
ανθρώπους  ως  άρρενες  και  θήλυς.  Τα  χαρακτηριστικά  αυτά  δεν  είναι 
αλληλοαποκλειόμενα, καθώς υπάρχουν άτομα στα οποία συνυπάρχουν και τα δύο σύνολα 
βιολογικών χαρακτηριστικών, ωστόσο, γενικά, τείνουν να διαφοροποιούν τους ανθρώπους 
σε θήλυς και άρρενες.»   
 
Σεξουαλική υγεία  
 “…μία  κατάσταση  σωματικής,  συναισθηματικής,  πνευματικής  και  κοινωνικής  ευεξίας 
σχετιζόμενης  με  την  σεξουαλικότητα  και  όχι  η  απουσία  νόσου,  δυσλειτουργίας  ή 
αναπηρίας.  Η  σεξουαλική  υγεία  απαιτεί  μια  θετική  και  με  σεβασμό  προσέγγιση  της 
σεξουαλικότητας  και  των  σεξουαλικών  σχέσεων  καθώς  επίσης  τη  δυνατότητα  να  έχει 
κανείς  απολαυστικές  και  ασφαλείς  σεξουαλικές  εμπειρίες,  ελεύθερες  από  εξαναγκασμό, 
διακρίσεις  ή  βία.  Προκειμένου  να  αποκτηθεί  και  να  διατηρηθεί  η  σεξουαλική  υγεία  θα 
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πρέπει  να  γίνονται  σεβαστά,  να  προστατεύονται  και  να  ικανοποιούνται  τα  σεξουαλικά 
δικαιώματα όλων των ανθρώπων.»    
 
Σεξουαλικότητα 
Η σεξουαλικότητα δίνει το πλαίσιο στο οποίο μπορεί να οριστεί, να κατανοηθεί και να γίνει 
λειτουργική η σεξουαλική υγεία. Η σεξουαλικότητα είναι: 
 
“… στοιχείο που βρίσκεται στον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης και περιλαμβάνει το 
φύλο, το κοινωνικό φύλο, την ταυτότητα και το ρόλο φύλου, τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό, τον ερωτισμό, την ευχαρίστηση, τις στενές προσωπικές σχέσεις  και την 
αναπαραγωγή. Βιώνεται ή εκφράζεται με σκέψεις, φαντασιώσεις, επιθυμίες, πεποιθήσεις, 
στάσεις ζωής, αξίες, συμπεριφορές, πρακτικές, ρόλους, σχέσεις. Η σεξουαλικότητα μπορεί 
να συμπεριλαμβάνει το σύνολο των παραπάνω στοιχείων, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει 
απαραίτητα ότι όλα τα στοιχεία  βιώνονται και εκφράζονται από ένα συγκεκριμένο 
άνθρωπο. Η σεξουαλικότητα επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση βιολογικών, 
ψυχολογικών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών, πολιτιστικών, νομικών, ιστορικών, 
θρησκευτικών και πνευματικών παραγόντων.»  
(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: 
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/) 
 
Το	πλαίσιο	της	γήρανσης		
Η γήρανση δεν είναι μόνο μία βιολογική διαδικασία. Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε και 
σηματοδοτούμε τη φυσική διαδικασία της γήρανσης του σώματός μας επηρεάζεται από το 
κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο ζούμε. Όπως αναφέρει η Margaret Cruikshank 
στο βιβλίο της “Learning to be old”     
 

«Μαθαίνοντας να είσαι γέρος σημαίνει να βιώνεις πλήρως τις αλλαγές στο σώμα οι 
οποίες  συνοδεύουν  τη  γήρανση  και  ταυτόχρονα  να  αναγνωρίζεις  ότι  οι  αλλαγές 
αυτές  συμβαίνουν  σε  ένα  συγκεκριμένο  κοινωνικό  πλαίσιο,  με  επιρροές  από  την 
εθνικότητα,  την  κοινωνική  τάξη  και  το  πολιτικό  και  οικονομικό  περιβάλλον» 
(Cruikshank, 2013:1) 

 
Η γήρανση είναι μια κοινωνικά δομημένη διαδικασία υπό την έννοια ότι αφ’ ενός ο τρόπος 
με  τον  οποίο  γίνεται  αντιληπτή  και  βιώνεται  μπορεί  να  αλλάζει  ανάλογα  με  τον  τόπο 
διαμονής  και  την  εποχή,  και  αφ’  ετέρου  ότι  κάποιοι  ηλικιωμένοι  ενδέχεται  να  βιώσουν 
προκαταλήψεις και διακρίσεις εξ’ αιτίας της ηλικίας τους, κατάσταση η οποία αναφέρεται 
ως ηλικισμός (ageism).   
  
Τα  κοινωνικά  στερεότυπα  για  την  τρίτη  ηλικία,  όπως  η  παρακμή  και  η  ασθένεια,  που 
απαντώνται σε πολλές  χώρες  της Ευρώπης, μπορεί να επηρεάσουν τις αντιλήψεις και  τις 
συμπεριφορές  μας.  Θέματα  όπως  η  συνταξιοδότηση  από  την  εργασία  αντιμετωπίζονται 
θετικά  από  πολλούς  ανθρώπους,  καθώς  κερδίζεται  περισσότερος  ελεύθερος  χρόνος  και 
χώρος, ωστόσο, ενδέχεται να έχουν και αρνητικό αντίκτυπο, καθώς οι συνταξιούχοι μπορεί 
να θεωρηθούν ως βάρος για την κοινωνία. Ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία στο σύνολό 
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της  «βλέπει»  τους  ηλικιωμένους  έχει  επιπτώσεις  στον  τρόπο  με  τον  οποίο  οι  ίδιοι  οι 
ηλικιωμένοι βλέπουν τον εαυτό τους. 
 
Σε πολλές δυτικές κοινωνίες, η επικρατούσα άποψη για το τι θεωρείται «σέξυ» είναι οι νέοι 
άνθρωποι:  το  στητό,  λεπτό,  αρυτίδωτο  και  ευκίνητο  σώμα  είναι  σέξυ,  ειδικά  δε  το 
γυναικείο σώμα.  Και ενώ η σεξουαλική λειτουργία των ηλικιωμένων έχει αρχίσει να κάνει 
την  παρουσία  της  στη  μαζική  κουλτούρα,  το  σέξυ,  γυμνό  ηλικιωμένο  σώμα,  στις 
περιπτώσεις  που  εμφανίζεται  στα  τηλεοπτικά  προγράμματα,  παραμένει  κρυμμένο: 
καλυμμένο με σεντόνια ή εκτός πλάνου (Hinchliff, 2014). Και βέβαια, σπανίως βλέπουμε να 
εμφανίζονται σεξουαλικώς ενεργά ηλικιωμένα άτομα  που αυτοπροσδιορίζονται ως LGBTQ.      
 
Το  ότι  οι  ηλικιωμένοι  δεν  αποτελούν  μέρος  των  κοινωνικών  αντιλήψεων  περί 
σεξουαλικότητας καθώς και το ότι συνήθως υπονοείται ότι είναι αδύναμοι και εξαρτώμενοι 
από άλλους για τη φροντίδα τους μπορεί να αποβεί επιβλαβές για την υγεία και την ευεξία 
τους.  Για  παράδειγμα,  τα  αρνητικά  στερεότυπα,  όπως  η  ασεξουαλικότητα  των 
ηλικιωμένων,  μπορεί  να  τους  αποτρέψουν  από  το  να  αναζητήσουν  βοήθεια  εάν 
αντιμετωπίσουν  ένα  σεξουαλικό  πρόβλημα  καθώς  αναλογίζονται  ότι  ο  γιατρός  τους  θα 
σκεφτεί  πως  δεν  θα  πρέπει  να  ενδιαφέρονται  για  το  σεξ  «στην  ηλικία  τους»  (Gott 
and Hinchliff,  2003).  Τέτοιου  είδους  στερεότυπα  μπορεί  επίσης  να  αποτρέψουν  τους 
ηλικιωμένους να δεχτούν την κατάλληλη φροντίδα σεξουαλικής υγείας και ευεξίας.  (Mellor 
et  al.,  2013).  Και  βέβαια,  η  κατάσταση  είναι  ακόμη  χειρότερη  στην  περίπτωση  των 
ηλικιωμένων  ατόμων  που  δεν  έχουν  αποκαλύψει  τον  σεξουαλικό  τους  προσανατολισμό 
στους παρόχους φροντίδας από το φόβο των διακρίσεων (π.χ οι LGBTQ). Είναι εξαιρετικά 
απίθανο  οι  επαγγελματίες  του  τομέα  της  υγειονομικής  περίθαλψης  και  της  κοινωνικής 
μέριμνας  να  έχουν  εκπαιδευθεί  στη  φροντίδα  της  σεξουαλικής  υγείας  γενικώς  των 
ηλικιωμένων ατόμων και, ειδικώς, εκείνων που ανήκουν στην ομάδα LGBTQ.     
 
Ενεργός	γήρανση		
Τα  αρνητικά  στερεότυπα  περί  γήρανσης  αρχίζουν  να  καταρρίπτονται  με  τη  βοήθεια 
προσεγγίσεων  οι  οποίες  αλλάζουν  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  βλέπουμε  τόσο  την  ίδια  τη 
γήρανση όσο και βίωμα του να είσαι ηλικιωμένος.   Η προσέγγιση της ενεργούς γήρανσης   
έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, στηριζόμενη στην έννοια της 
«επιτυχούς  γήρανσης».  Στόχος  της  είναι  η  καλύτερη  και  αποτελεσματικότερη  χρήση  των 
ευκαιριών που παρέχονται για τη βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας και της συμμετοχής 
στην καθημερινή ζωή (WHO, 2002). Ένα στοιχείο‐κλειδί στην ενεργό γήρανση είναι ότι αυτή 
ορίζεται από τους ίδιους τους ηλικιωμένους. Οι επιδιώξεις που επιλέγει κάθε ηλικιωμένος 
θα πρέπει να υποστηρίζονται ενεργά, η διαφορετικότητά του θα πρέπει να αναγνωρίζεται 
και  να  γίνεται  σεβαστή,  και  η  συμμετοχή  του  στη  λήψη  αποφάσεων  θα  πρέπει  να 
μεγιστοποιείται. Κεντρική θέση στην ενεργό γήρανση έχει η συνέχεια, υπό την έννοια ότι 
θα  πρέπει  να  δίνεται  στους  ηλικιωμένους  ανθρώπους  η  δυνατότητα  να  συνεχίσουν  να 
έχουν τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές που ακολουθούσαν σε όλη τους τη ζωή.   
 
Στο επίπεδο της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής μέριμνας αυτό σημαίνει ότι 
θα  πρέπει  να  υποστηρίζεται  η  ευεξία  όλων  των  ηλικιωμένων,  ιδιαιτέρως  δε  αυτών  που 
χρήζουν  μεγαλύτερης  φροντίδας.      Για  το  σκοπό  αυτό,  οι  επαγγελματίες  του  χώρου  θα 
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πρέπει  να  αναγνωρίζουν  τις  σωματικές,  κοινωνικές  και  ψυχολογικές  ανάγκες  των 
ηλικιωμένων συμπεριλαμβανομένων των αναγκών για τη διατήρηση προσωπικών σχέσεων, 
για  χιούμορ,  για  ευχαρίστηση  και  για  αίσθηση  του  εαυτού.  Περεταίρω,  η  ατζέντα  της 
ενεργούς γήρανσης περιλαμβάνει ενίσχυση της συνέχειας στις στενές προσωπικές σχέσεις, 
καθιστώντας τη σεξουαλικότητα και την οικειότητα σημαντικές συνιστώσες.   
 
Αλλαγές	στις	σεξουαλικές	πρακτικές		
Μεταβολές  στη  σεξουαλική  λειτουργία  μπορεί  να  συμβούν  προϊούσης  της  ηλικίας.  Για 
παράδειγμα,  είναι  πιθανότερο  να  εμφανιστεί  στυτική  δυσλειτουργία  σε  άνδρες 
μεγαλύτερους των 50 ετών απ’ ότι σε άνδρες μικρότερης ηλικίας (Feldman et al, 1994). Στις 
γυναίκες  μπορεί  με  την  εμμηνόπαυση  να  εμφανιστεί  κολπική  ξηρότητα,  η  οποία  επιδρά 
στη  σεξουαλική  επιθυμία  και  δραστηριότητα.  Στους  άνδρες  μπορεί  να  παρατηρηθεί 
μεγαλύτερης  διάρκειας  ανερέθιστη  περίοδος  (ο  χρόνος  αποκατάστασης  μετά  τον 
οργασμό), μειωμένη ικανότητα στον έλεγχο της εκσπερμάτισης και αύξηση του χρόνου που 
απαιτείται για την επίτευξη στύσης  (Schlesinger, 1995). Οι αλλαγές που μπορεί να βιώσει 
μια γυναίκα περιλαμβάνουν βραχύτερους και μικρότερης έντασης οργασμούς, και αύξηση 
του χρόνου που απαιτείται για τη φάση της διέγερση  (Schlesinger, 1995). Βέβαια, δεν θα 
εμφανίσουν όλοι οι άνθρωποι σεξουαλικές δυσκολίες καθώς γηράσκουν. Επίσης, δεν θα τις 
βιώσουν ως πρόβλημα όλοι όσοι θα τις εμφανίσουν.   
 
Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσει κανείς ότι σεξουαλικά προβλήματα μπορεί να 
εμφανιστούν  σε  οποιαδήποτε  ηλικία  και  σχετίζονται  με  την  ποιότητα  της  σχέσης,  την 
ψυχολογική  ευεξία  και  τη  σωματική  υγεία.  Ένα  πρόβλημα  σωματικής  υγείας  μπορεί  να 
επηρεάσει  το κατά πόσον κάποιος μπορεί  να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη σεξουαλική 
στάση  (π.χ  στην  περίπτωση  εγκεφαλικού  επεισοδίου)  ή  να  εκφράσει  σεξουαλικά 
συναισθήματα  (π.χ  στην  περίπτωση  δυσφασίας).  Η  σεξουαλική  επιθυμία  μπορεί  να 
επηρεαστεί  από  εμπόδια  που  δημιουργούν  οι  φροντιστές,  από  κόπωση,  κατάθλιψη  και 
διαταραχή της εικόνας σώματος  (π.χ στην περίπτωση επεμβατικών θεραπειών καρκίνου). 
Φαρμακευτική αγωγή που συνταγογραφείται για την αντιμετώπιση χρόνιων καταστάσεων 
σωματικής  ή ψυχικής  υγείας  μπορεί  επίσης  να  επηρεάσει  τη  σεξουαλική  δραστηριότητα 
ελαττώνοντας  τη  σεξουαλική  επιθυμία,  δυσχεραίνοντας  τη  στύση  ή  διακόπτοντας  τον 
οργασμό.  Η  φαρμακευτική  αγωγή  που  μπορεί  να  επιφέρει  τέτοια  αποτελέσματα 
περιλαμβάνει  τα  αντιυπερτασικά  και  τα  αντικαταθλιπτικά,  συμπεριλαμβανομένων  των 
επιλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRI).    
 
Τα σεξουαλικά προβλήματα μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις στενές προσωπικές 
σχέσεις,  ειδικά  εάν  η  σεξουαλική  δραστηριότητα  παίζει  σημαντικό  ρόλο  στο  ζευγάρι. 
Επιπλέον, μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην αυτοεκτίμηση του ατόμου και στην αίσθηση της 
αρρενωπότητας  ή  της  θηλυκότητάς  του.  Κατά  συνέπεια,  είναι  πολύ  σημαντικό  να  μην 
θεωρείται ότι η σεξουαλική δραστηριότητα είναι άνευ σημασίας για τους ηλικιωμένους και 
να παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη, όπου χρειάζεται (βλ.  Entre Nous, 2013 για επιπλέον 
στοιχεία.) 
 
Ανάμεσα στους τρόπους αντιμετώπισης σεξουαλικών προβλημάτων – στην περίπτωση που 
αυτά  αποτελούν  πηγή  ανησυχίας  –  περιλαμβάνεται  και  η  δοκιμή  νέων  σεξουαλικών 



 
 

IntimAge  
 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

 

14 
 

στάσεων  (ένα  λεπτομερές  πληροφοριακό  γράφημα  για  ανθρώπους  με  μειωμένη 
κινητικότητα  παρατίθεται  στο  σύνδεσμο  http://www.xsandos.net/off‐limits‐the‐best‐
sexual‐positions‐for‐people‐with‐limited‐mobility.html).  Στην  περίπτωση  που  υπάρχουν 
υποψίες  ότι  το  σεξουαλικό  πρόβλημα  αποτελεί  παρενέργεια  κάποιας  φαρμακευτικής 
αγωγής,  η  καλύτερη  λύση  είναι  να  απευθυνθεί  κάποιος  σε  επαγγελματία  υγείας.  Οι 
θεραπευτές  σεξουαλικών  προβλημάτων  και  προβλημάτων  σχέσεων  είναι  ειδικά 
εκπαιδευμένοι  για  να  παρέχουν  βοήθεια  και  καθοδήγηση  και  μπορούν  να  αποδειχθούν 
ιδιαίτερα χρήσιμοι στην περίπτωση που το πρόβλημα επιμένει για πολύ καιρό. Επιπλέον, ο 
επαναπροσδιορισμός  του  τι  αποτελεί  σεξουαλική  δραστηριότητα  ή  πράξη  σωματικής 
εγγύτητας  μπορεί  να  φανεί  χρήσιμος.  Μάλιστα,  είναι  ίσως  ο  πλέον  κατάλληλος  για 
ορισμένα  ζευγάρια,  όπως  για  παράδειγμα  όταν  προβλήματα  στύσης  δυσχεραίνουν 
σεξουαλική πράξη που περιλαμβάνει διείσδυση. 
   
Σεξουαλικώς	μεταδιδόμενα	νοσήματα	στην	τρίτη	ηλικία		
Για τις Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Μολύνσεις (ΣΜΜ) και τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα 
Νοσήματα  (ΣΜΝ)  υπάρχει  η  τάση  να  θεωρούνται  προβλήματα  που  αφορούν  μόνο  τους 
νέους.  Ωστόσο,  σε  πολλές  βιομηχανοποιημένες  χώρες,  παρατηρείται  αύξηση  των 
διαγνώσεων  των  ΣΜΜ  σε  ανθρώπους  μεγαλύτερους  των  45  ετών.  Οι  σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενες  μολύνσεις  μεταδίδονται  από  άνθρωπο  σε  άνθρωπο  συνήθως  μέσω  της 
σεξουαλικής  επαφής  και  με  διάφορους  τρόπους  σεξουαλικής  δραστηριότητας  (διά  της 
κολπικής,  της  πρωκτικής  και  της  στοματικής  οδού).  Αναλυτικές  πληροφορίες  για  τις 
κατηγορίες  και  τα  είδη  των  ΣΜΜ  περιέχονται  στις  ιστοσελίδες  του  Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας:    http://www.who.int/topics/sexually_transmitted_infections/en/ 
 
Υψηλά ποσοστά ΣΜΜ έχουν αναφερθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και 
την Κίνα. Παρότι δεν υφίστανται ερευνητικά αποτελέσματα για το βαθμό επίγνωσης αλλά 
και τις γνώσεις μεγαλύτερων ηλικιακά ομάδων σχετικά με το θέμα,   υπάρχουν ενδείξεις ότι 
η  αύξηση  των  ΣΜΜ  οφείλεται  σε  ψυχολογικούς  και  κοινωνικούς  παράγοντες.  Για 
παράδειγμα, ένα μήνυμα που εκούσια μεταδίδουν οι εκστρατείες προαγωγής υγείας είναι 
ότι οι ΣΜΜ αφορούν μόνο τους νέους ανθρώπους (Kirkman et al  , 2013). Στους πιθανούς 
λόγους  περιλαμβάνονται  ακόμη  ότι  η  χρήση  προφυλακτικού  συνδέεται  μάλλον  με  την 
αποφυγή εγκυμοσύνης παρά με την αποτροπή μόλυνσης με ΣΜΜ  (MacDonald et al, 2015) 
και  το  ότι  τα  ΣΜΝ  συνδέονται  με  συγκεκριμένες  κατηγορίες  ανθρώπων,  π.χ  με  τους 
εργαζόμενους στη βιομηχανία του σεξ και τους ομοφυλλόφιλους άνδρες (Olivi et al, 2008). 
 
Πράγματι, πολλές από τις εκστατείες προαγωγής της υγείας στοχεύουν απ’ ευθείας στους 
ομοφυλλόφιλους άνδρες και στους νέους ανθρώπους καθώς σε αυτές τις κατηγορίες έχουν 
καταγραφεί  τα  υψηλότερα  ποσοστά  ΣΜΜ.  Αποτέλεσμα  αυτής  της  πρακτικής  είναι  ότι 
άλλες  ομάδες  ανθρώπων  θεωρούν  ότι  δεν  διατρέχουν  κίνδυνο.  Επιπλέον,  η  αναγνώριση 
των συμπτωμάτων μπορεί να καθυστερήσει. Σύμφωνα με μελέτες, οι ηλικιωμένοι τείνουν 
να εμφανίζονται αργά στις κλινικές σεξουαλικής υγείας (συμπεριλαμβανομένων αυτών της 
ουρογεννητικής  ιατρικής)  λόγω του ότι δεν περνάει από το μυαλό τους ότι έχουν κάποια 
ΣΜΜ.    Καθυστερημένη  διάγνωση  σχετίζεται  με  πενιχρά  αποτελέσματα,  ειδικώς  στην 
περίπτωση  του  HIV    (Davis  et  al.,  2013),  οπότε  και  παρατηρείται  διπλάσια  πιθανότητα 
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θανάτου συγκριτικά με τους νεώτερους ασθενείς  (von Simson and Kulasegaram, 2012, σελ. 
e688). 
 
Το να μολυνθεί κάποιος με ΣΜΜ μπορεί να επηρρεάσει την ψυχολογική του ευεξία και την 
ποιότητα ζωής του σε οποιαδήποτε ηλικία και για πολλούς λόγους, ωστόσο, το στίγμα που 
συνοδεύει  τα  ΣΜΜ  μπορεί  να  είναι  ιδιαίτερα  δύσκολα  διαχειρίσιμο  από  ηλικιωμένους 
ανθρώπους  που  μεγάλωσαν  σε  εποχές  κατά  τις  οποίες  οι  ΣΜΜ  συνδεόταν  με 
«αποκλίνουσες»  συμπεριφορές,  όπως  με  όσους  είχαν  εξωσυγικές  σχέσεις  ή  με  τους 
εργαζόμενους στη βιομηχανία του σεξ. Το στίγμα μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα την 
αργοπορημένη αναζήτηση αρωγής (Hood and Friedman, 2011).  
 
Οι  αρνητικές  συνέπειες  των  ΣΜΜ στην  υγεία  περιλαμβάνουν  ορισμένους  καρκίνους  (π.χ 
του πέους, του στόματος, του λαιμού, του τραχήλου της μήτρας, του αιδοίου) (Centers for 
Disease  Control  and  Prevention,  2015a),  βλάβες  στον  εγκέφαλο  από  μακροχρόνια  μη 
αντιμετωπιζόμεη σύφιλη  (Centers  for Disease Control and Prevention, 2015b)   και βλάβες 
στο σηκώτι από ηπατίτιδα Β (Centers for Disease Control and Prevention, 2015c).  
 
Ένας  από  τους  πιο  αποτελεσματικούς  τρόπους  πρόληψης  από  τις  ΣΜΜ  είναι  η  χρήση 
προφυλακτικού  (ανδρικού  και  γυναικείου)  και  στοματικού  διαφράγματος.  Ωστόσο, 
παραμένει η ανάγκη να συμπεριλαμβάνονται οι ηλικιωμένοι σε προγράμματα εκπαίδευσης 
και  εκστρατείες  ενημέρωσης  για  τις  ΣΜΜ.  Όμως,  δεν  χρειάζονται  μόνο  οι  ηλικιωμένοι 
κατάλληλη  για  την  ηλικία  τους  πληροφόρηση  σχετικά  με  τους  τρόπους  διάδοσης  και 
πρόληψης των ΣΜΜ. Και οι επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της 
κοινωνικής μέριμνας θα πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση του γεγονότος ότι οι ηλικιωμένοι 
δεν είναι άτρωτοι στα ΣΜΜ.    
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Σχέσεις	και	στενές	προσωπικές	σχέσεις	(Ενότητα	2)	
 

 Τα ηλικιωμένα άτομα ενδέχεται να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν 
σημαντικές αλλαγές της φύσης των σχέσεων τους οι οποίες έχουν 
αντίκτυπο στις σεξουαλικές και στις στενές προσωπικές σχέσεις  

 Η γήρανση δίνει στα ζευγάρια ευκαιρίες ανανέωσης των 
σεξουαλικών και στενών προσωπικών τους σχέσεων  

 Τα ηλικιωμένα άτομα που είναι λεσβίες ή γκέι ενδέχεται να 
χρειαστούν επιπλέον υποστήριξη ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν 
ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά τους  

 
Κεντρικό  στοιχείο  της  κοινωνικής  ενσωμάτωσης  σε  όλες  τις  φάσεις  της  ζωής  ενός 
ανθρώπου  συνιστούν  οι  θετικές  και  με  νόημα  κοινωνικές  σχέσεις.  Είναι  γνωστό  ότι  οι 
στενές  διαπροσωπικές  σχέσεις  έχουν  σημαντική  συνεισφορά  στην  ανάπτυξη  αισθήματος 
ευεξίας στην τρίτη ηλικία. Η ικανοποίηση που δημιουργεί η παρεχόμενη υποστήριξη και η 
ισχύς που βιώνεται από τη συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα είναι παράγοντες με σημαντική 
επίδραση στην ευτυχία του ατόμου (Bennett, Riedel 2013). 
 
Η ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων με τουλάχιστον έναν έμπιστο άνθρωπο ο οποίος είναι 
ενεργά παρών στη  ζωή  του ηλικιωμένου  έχει  μεγάλη σημασία  για  την  ευεξία που αυτός 
βιώνει.  Ένα  καλό  κοινωνικό  δίκτυο  συναισθηματικής  και  υλικής  υποστήριξης  έχει  θετική 
επίδραση  στην  υγεία  και  συνιστά  αποτελεσματική  πρακτική  στην  περίπτωση  κοινωνικο‐
ιατρικών  παρεμβάσεων  (Meyer  2000).  Οι  κοινωνικές  σχέσεις  με  θετικό  πρόσημο  έχουν 
ύψιστη σημασία τόσο στο σκέλος της διαθεσιμότητας  κοινωνικής υποστήριξης  όσο και της 
επίδρασης  που  αυτές  τελικά  έχουν,  επί  παραδείγματι  στην  περίπτωση  που  ένα  άτομο 
χρειάζεται αρωγή και φροντίδα.    
 
Τέσσερα  βασικά  κριτήρια  προσδιορίζουν  τις  κοινωνικές  σχέσεις  (Höpfinger  2014)  στα 
ύστερα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου:  
1. Οι σύζυγοι ως επί το πλείστον μοιράζονται το ίδιο νοικοκυριό, οπότε λειτουργούν ως οι 
κατ’  εξοχήν  υποστηρικτές  ο  ένας  του  άλλου  στην  καθημερινότητά  τους.  Όλες  οι  άλλες 
κοινωνικές  σχέσεις  με  συγγενείς  και  φίλους  υπόκεινται  στην  αρχή  της  «εξ’  αποστάσεως 
οικειότητας». Φίλοι, παιδιά, εγγόνια, αδέλφια κτλ έχουν όλοι τα δικά τους νοικοκυριά. 
 
2.  Οικογενειακές  σχέσεις  σε  αντιδιαστολή  με  μη‐οικογενειακές  σχέσεις:  οι  συγγενείς 
θεωρούνται  ότι  έχουν  μεγαλύτερη  αξία  από  τους  φίλους.    Επί  παραδείγματι,  τα  
ηλικιωμένα άτομα έχουν ουσιαστικότερες σχέσεις με τα δικά τους εγγόνια παρά με άλλα, 
ξένα παιδιά ή ενήλικες.  
 
3.  Οι  σχέσεις  με  την  οικογένεια  είναι  δεδομένες,  ενώ  με  φίλους  αποτελούν  προϊόν 
ελεύθερης επιλογής. 



 
 

IntimAge  
 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

 

17 
 

 
4.Το αίσθημα του ότι ανήκει κάποιος σε μεγαλύτερης ηλικίας ομάδα ή γενιά. 
 
Μια θετική και με νόημα σχέση παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα του ατόμου 
και στο κατά πόσον αυτό διατηρείται λειτουργικό, ειδικώς μάλιστα στην τρίτη ηλικία. Είναι 
σαφές ότι οι περισσότεροι σύζυγοι δεν παραμένουν μαζί από τη δύναμη της συνήθειας ή 
επειδή  το  θεωρούν  πρέπον.  Αντιθέτως,  τα  ηλικιωμένα  ζευγάρια,  όπως  και  οι  νεώτερες 
γενιές  στις  σύγχρονες  κοινωνίες,  θεωρούν  τους  εαυτούς  τους  λιγότερο  υποκείμενους  σε 
νόρμες και συνεπώς ασθενέστερα δέσμιους σε υποχρεώσεις και συμβάσεις συγκριτικά με 
προηγούμενες γενιές.    
 
Παρότι ο αριθμός των διαζυγίων παρουσιάζει ελαφρά μείωση, οι ηλικιωμένοι χωρίζουν με 
μεγαλύτερη  συχνότητα.  Ως  αιτία  θα  μπορούσε  να  θεωρηθεί  η  αύξηση  του  προσδόκιμου 
ζωής  και  η  συνακόλουθη  επιθυμία  να  ξεκινήσει  κάποιος  από  την  αρχή  μια  νέα  ζωή.  Ο 
υποβαλλόμενος από το σύγχρονο τρόπο ζωής ατομικισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 
ακόμη μία αιτία (Riehl‐Emde 2). Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, υπάρχουν ισχυρά στοιχεία 
που καταδεικνύουν ότι σε «επιζώντες» μακροχρόνιους γάμους, οι οποίοι λειτούργησαν επί 
δεκαετίες με συνέχεια και σταθερότητα, οι σύζυγοι βιώνουν μια ζωντανή, ακόμη πιο βαθιά 
σωματική σχέση,  τρυφερότητα,  και συναισθήματα ότι ανήκουν ο  ένας στον άλλο  (βλ.  τις 
εργασίες των  Carstensen, Levenson, και άλλων).  
 
Η  σωματική  οικειότητα  περιλαμβάνει  συμπάθεια  και  ενσυναισθησία:  είναι  σωματική 
εγγύτητα ή επαφή κυρίως μεταξύ δύο ανθρώπων. Οι διαφορές της σωματικής οικειότητας 
από άλλες καταστάσεις είναι οι ακόλουθες:   
1. Η σωματική εγγύτητα περιλαμβάνει διαφόρων ειδών σωματικές επαφές οι οποίες έχουν 
ως βάση τη συμπάθεια (π.χ αγκαλιά, φιλί στο μάγουλο, κράτημα του χεριού).    
 
2.   Οι εκδηλώσεις σωματικής εγγύτητας με τις οποίες εκδηλώνεται οικειότητα είναι π.χ το 
άγγιγμα, το τάϊσμα, η αγκαλιά, το χάδι (και όλα τα προαναφερθέντα). 
 
3.  Σεξουαλική  οικειότητα  σημαίνει  π.χ  ανταλλαγή  «γλυκών  τίποτε»,  φιλιών  καθώς  και 
σεξουαλικές πρακτικές κάθε είδους (και όλα τα προαναφερθέντα).   
 
Στις  διαρκώς  γηράσκουσες  κοινωνίες  μας,  είναι  απαραίτητο  να  εκλείψουν  από  τη 
σεξουαλική  εκπαίδευση  διάφορα  ταμπού  που  σχετίζονται  με  τις  στενές  προσωπικές 
σχέσεις  και  τη  σεξουαλικότητα,  και  να  αναπτυχθούν  ισχυρές  λειτουργικές  αντιλήψεις.  Η 
επαγγελματική αντιμετώπιση  των  στενών προσωπικών σχέσεων  και  της  σεξουαλικότητας 
ως  θεμελιωδών  και  απαραίτητων  συστατικών  της  ανθρώπινης  υπόστασης  είναι 
απαραίτητη  στις  μονάδες  φροντίδας  ηλικιωμένων.  Χρειάζεται  να  αναπτυχθεί  ένα 
περιβάλλον  στο  οποίο  οι  ηλικιωμένοι  να  μπορούν  να  βιώνουν  ελεύθερα  στενές 
προσωπικές  σχέσεις  και  σεξουαλικότητα,  όπως  άλλωστε  ορίζει  και  το  Άρθρο  1  του 
γερμανικού Συντάγματος – δικαίωμα στη ζωή με ανθρώπινη αξιοπρέπεια.  
    
   



 
 

IntimAge  
 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

 

18 
 

Ορισμοί‐κλειδιά: 
Δεσμός  
Ο όρος δεσμός (partnership) σημαίνει τη σεξουαλική και κοινωνική σχέση μεταξύ δύο 
ανθρώπων (συνεπώς περιλαμβάνει όλες τις μακροχρόνιες σεξουαλικές σχέσεις) 
ανεξαρτήτως της επιλεγείσας νομικής μορφής της σχέσης, του σεξουαλικού 
προσανατολισμού των δύο ατόμων ή των συνθηκών διαβίωσης.    
 
Στενή προσωπική σχέση  
Με τον όρο στενή προσωπική σχέση (intimacy, από τη λατινική λέξη intimus που σημαίνει 
κατά λέξη τον έχοντα εγγύτητα) νοείται κάθε σχέση με βάθος και εγγύτητα. Στις μέρες μας, 
ο όρος συχνά ταυτίζεται στην καθομιλουμένη με τη σεξουαλική επαφή. Ωστόσο, είναι πολύ 
ευρύτερος και περιλαμβάνει σωματικές αλλά και κοινωνικές, συναισθηματικές, ψυχικές και 
πνευματικές παραμέτρους.    
 
Ζητήματα του ιδίου φύλλου  
Ο όρος ομοφυλοφυλία  σημαίνει  τον σεξουαλικό προσανατολισμό στον οποίο η 
σεξουαλική και ερωτική επιθυμία απευθύνεται κυρίως σε άτομα του ίδιου φύλου.  Οι 
σχετικές ταυτότητες καλούνται λεσβίες και γκέι. Γκέι είναι το συνώνυμο του άρρενα 
ομοφυλόφιλου και λεσβία του θήλεος. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός ενός ατόμου είναι 
μέρος της προσωπικότητας και της ταυτότητάς του.   
 
Σεξουαλικότητα	με/χωρίς		σύντροφο	
Ο  όρος  σεξουαλικότητα  στην  τρίτη  ηλικία  υποδηλώνει  σεξουαλικά  αισθήματα  και 
σεξουαλική δραστηριότητα στα ύστερα χρόνια. Ειδικά για τους «ηλικιωμένους» χρειάζεται 
μια  ευρύτερη  αντίληψη  της  σημασίας  της  σεξουαλικότητας.  Εν  προκειμένω,  άλλες 
σεξουαλικές  δραστηριότητες,  πλην  της  σεξουαλικής  πράξης,  είναι  πιο  σημαντικές,  για 
παράδειγμα ο αυνανισμός ή τα αμοιβαία χάδια.    
 
Η  σεξουαλικότητα  στα  ύστερα  χρόνια  καθορίζεται  από  διάφορους  παράγοντες, 
βιολογικούς  (φυσική  κατάσταση,  ασθένειες),  ψυχολογικούς  (γνωσιακή  απόδοση, 
προσωπικότητα,  συμπεριφορά),  κοινωνικούς  (κοινωνικές  σχέσεις,    ύπαρξη  δεσμού, 
οικογένεια)  και  οικολογικούς/πλαισίου  (συνθήκες  διαβίωσης,  δομές,  οικονομική 
κατάσταση) (Gatterer 1994).     
 
Η  σεξουαλική  ζωή  των  ηλικιωμένων  ατόμων,  ιδιαιτέρως  των  γυναικών,  θεωρείται  θέμα‐
ταμπού. Η δυτική κοινωνία μας, με την επικρατούσα εικόνα της «αιώνιας» νεότητας, τελεί 
υπό την επήρεια «διπλών κριτηρίων γήρανσης» υπό την έννοια ότι οι γυναίκες θεωρούνται 
μη ελκυστικές, γερασμένες και ασεξουαλικές σε μικρότερη ηλικία από ότι οι άνδρες. Παρά 
ταύτα, η σεξουαλικότητα μπορεί να αποτελέσει πηγή ευχαρίστησης και επιβράβευσης και 
εμπειρία που εμπλουτίζει  τη  ζωή των ηλικιωμένων.   Οι απόψεις και οι αντιλήψεις για τη 
σεξουαλικότητα  που  έχουμε  αποκτήσει  στην  πορεία  της  ζωής  μας  είναι  χαρακτηριστικές 
για  τον  καθένα  ακόμη  και  στην  τρίτη  ηλικία.  Ειδικά  όταν  γερνάμε,  βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι  με  αντικρουόμενες  απόψεις  ή  ακόμη  και  άγνοια  σχετικά  με  τη 
σεξουαλικότητα,  οι  οποίες  προέρχονται  από  τους  άλλους,  την  κοινωνία  ή  και  από  εμάς 
τους ίδιους.    
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Ειδικότερα,  η  χρονική  περίοδος  μετά  τον  εργάσιμο  βίο  προσφέρει  την  ευκαιρία 
αναζωογόνησης της σεξουαλικότητας. Καθώς τα παιδιά έχουν μεγαλώσει και έχουν φύγει 
από το σπίτι, τα ζευγάρια μπορούν να έχουν περισσότερο χρόνο ο ένας για τον άλλο, όντας 
πιο  άνετα.  Στα  ετεροφυλόφιλα  ζευγάρια,  δεν  υφίσταται  πλέον  η  ανησυχία  μιας 
ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και η αντισύλληψη δεν παίζει σπουδαίο ρόλο. Οι αλλαγές που 
συμβαίνουν  στις  μεγαλύτερες  ηλικίες  μπορούν  αναμφισβήτητα  να  οδηγήσουν  σε 
περισσότερο ικανοποιητική και πλήρη σεξουαλική ζωή.   
 
Σύμφωνα με μελέτες, η σεξουαλική δραστηριότητα τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών 
ελαττώνεται στα ύστερα χρόνια. Παρότι οι γυναίκες μεταξύ 18 και 40 είναι σε μεγαλύτερο 
βαθμό ενεργές σεξουαλικά από  τους άνδρες, αυτό αντιστρέφεται στην ύστερη  ζωή.  Στην 
περίπτωση  των  ατόμων  με  ηλικία  μεγαλύτερη  των  60  ετών,  οι  άνδρες  είναι  ενεργοί 
σεξουαλικά  σε  διπλάσιο  ποσοστό  από  τις  γυναίκες  (Unger  &  Brähler  1998).  Το 
σημαντικότερο ρόλο στη σεξουαλική δραστηριότητα έχει η ύπαρξη ή μη σχέσης. Πέραν της 
έλλειψης  σχέσης,  οτιδήποτε  είναι  μειονέκτημα  με  κοινωνικούς  όρους,  όπως  η  πρόωρη 
ανεργία,  το  μικρό  εισόδημα  και  θέματα  στέγασης  έχουν  αρνητική  επίδραση  στη 
σεξουαλική δραστηριότητα των ανδρών. Επίσης, η σεξουαλική δραστηριότητα στα ύστερα 
χρόνια μπορεί να ελαττωθεί εξαιτίας σωματικών και ορμονικών αλλαγών.       
 
Μελέτη  υπό  τον  τίτλο  ILSE  “Interdisziplinäre  Längsschnittstudie  des  Erwachsenenalters” 
(διεπιστημονική  διαχρονική  μελέτη  ενηλίκων)  η  οποία  βρίσκεται  σε  εξέλιξη  από  το 1993 
διερευνώντας  ερωτήματα  σχετικά  με  τη  σημασία  της  σεξουαλικότητας  και  των  στενών 
προσωπικών  σχέσεων  στα  ύστερα  χρόνια,  έχει  καταλήξει  στο  συμπέρασμα  ότι  η 
τρυφερότητα είναι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για μια ικανοποιητική σχέση (Müller, 
2014).  Το  91%  των  ανδρών  και  το  81%  των  γυναικών  που  συμμετέχουν  στη  μελέτη 
θεωρούν  ότι η τρυφερότητα στις σχέσεις τους είναι πρωτεύουσας σημασίας και αποτελεί 
το κλειδί για μια ικανοποιητική σχέση στα ύστερα χρόνια.  
 
Σύμφωνα  με  την  προαναφερθείσα  μελέτη,  η  σεξουαλικότητα  παίζει  σημαντικό  ρόλο  στο 
61%  των  ανδρών  και  στο  21%  των  γυναικών.  Βασικός  ρόλος  της  μελέτης  ILSE  είναι  να 
διερευνήσει  τις  συνθήκες  γήρανσης  με  τρόπο  που  διασφαλίζει  την  υγεία,  την  ατομική 
υπευθυνότητα και  την  ικανοποίηση.    Στη μελέτη λαμβάνονται υπ’ όψιν όλες οι ατομικές, 
κοινωνικές  και οικονομικές συνθήκες. Η  τρυφερότητα αποδείχτηκε ότι  είναι  ο μοναδικός 
παράγοντας  που  σχετίζεται  με  ικανοποιητικές  σχέσεις  στην  ύστερη  ζωή.  Συνολικά, 
εξετάστηκαν πέντε παράγοντες: επίπεδο εκπαίδευσης, κατάσταση της υγείας, διάρκεια της 
σχέσης, σημασία της σεξουαλικότητας και τρυφερότητα.   
 
Ένας από  τους  κύριους  λόγους μειωμένης συχνότητας σεξουαλικών δραστηριοτήτων στα 
ύστερα  χρόνια  είναι  η  απουσία  σχέσης.  Ειδικά,  δε,  για  τις  ετεροφυλόφιλες  γυναίκες  η 
απουσία  σχέσης  αποτελεί  εμπόδιο.  Το  να  βρει  μια  γυναίκα  σύντροφο  αποδεικνύεται 
δύσκολο , καθώς κατά μέσο όρο οι άνδρες πεθαίνουν νωρίτερα, και μόνο το ένα τρίτο των 
μοναχικών  γυναικών  είναι  έτοιμες  να  δημιουργήσουν  καινούργια  σχέση.  Ελάττωση  της 
σεξουαλικής επιθυμίας μπορεί να προκληθεί εξαιτίας προβλημάτων στη σχέση, ασθένειας 
ή απώλειας του συντρόφου (Schultz‐Zehden 2004). 
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Η αυτοδιέγερση και ο αυνανισμός αποτελούν παραλλαγές της σεξουαλικότητας αφεαυτοί, 
ειδικώς στην περίπτωση απουσίας συντρόφου. Σύμφωνα με τους Butler and Lewis (1996), ο 
αυνανισμός είναι μια πρακτική που εξασκείται μέχρι πολύ προχωρημένη ηλικία. Μερικοί 
άνθρωποι  αρχίζουν  να  επιδίδονται  σε  συστηματικό  αυνανισμό  σε  μεγάλη  ηλικία,  επί 
παραδείγματι λόγω του ότι δεν έχουν σύντροφο ή διότι έχουν κάποια σωματική αναπηρία.         
 
Τα ηλικιωμένα άτομα δεν θα πρέπει να αποθαρρύνονται από το να  ζουν μια σεξουαλικά 
ενεργό ζωή εξαιτίας κοινωνικών στερεοτύπων που σχετίζονται με την ηλικία. Σε κάθε φάση 
της  ζωής,  νέες  εμπειρίες  και  συναντήσεις  μπορούν  να  οδηγήσουν  σε  μια  πλούσια 
σεξουαλική ζωή. 
 

Ζητήματα	του	ιδίου	φύλου		
Πολλά  ηλικιωμένα  άτομα  που  είναι  λεσβίες  ή  γκέι  ζουν  διπλή  ζωή  και  αποκρύπτουν  τη 
σεξουαλική  τους  ταυτότητα  από  τον  κοινωνικό  περίγυρο.  Επίσης,  όσοι  διαβιούν  σε 
ιδρύματα  φροντίδας  ηλικιωμένων  ενδέχεται  να  αποκρύπτουν  τη  σεξουαλική  τους 
ταυτότητα  φοβούμενοι  ότι  δεν  θα  γίνουν  αποδεκτοί.  Τα  μεγάλης  ηλικίας  ομοφυλόφιλα 
άτομα ενδέχεται να ζουν σε κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν την τάση να είναι μοναχικά.       
 
Με την αύξηση της αποδοχής των διαφορετικών σεξουαλικών ταυτοτήτων στην κοινωνία, 
οι ηλικιωμένοι LGBT έχουν αρχίσει να ζητούν να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους.  Στη 
Γερμανία,  σε  αυτή  τη  γενιά  για  πρώτη φορά,  άνδρες  και  γυναίκες  δηλώνουν  ανοιχτά  τη 
σεξουαλική  τους  ταυτότητα.  Από  το  2001,  τα  ομοφυλόφιλα  ζευγάρια  μπορούν  να 
καταχωρισθούν  ως  έχοντα  μακροχρόνια  σχέση.  Από  πλευράς  τους,  ζητούμενο  είναι  να 
έχουν τα  ίδια δικαιώματα με τα ετεροφυλόφιλα ζευγάρια και να λαμβάνονται εξίσου υπ’ 
όψιν οι  επιθυμίες  τους. Παρά  ταύτα,  για  τα άτομα που  χρήζουν φροντίδας  και μέριμνας  
συνήθως  ακολουθείται  μία  στάση  απαρέσκειας  όσον  αφορά  τις  σεξουαλικές  τους 
επιθυμίες. Στην περίπτωση ατόμων τρίτης ηλικίας που διαβιούν σε ιδρύματα, και συνεπώς 
έχουν  απολέσει  την  κοινωνική  τους  αυτονομία,  τα  σεξουαλικά  αισθήματα  γίνονται 
λιγότερο αποδεκτά (Bozon 2002).  
 
Στα  πλαίσια  μελέτης  που  πραγματοποίησε  το  2013  το  ερευνητικό  κέντρο American  Pew 
Research  Center,  διερευνήθηκε  η  γνώμη  επί  του  θέματος  της  ομοφυλοφιλίας  38.000 
ατόμων σε 39 χώρες. Στη Δυτική Ευρώπη, τα ομοφυλόφιλα άτομα είναι γενικώς αποδεκτά 
σε μεγάλο βαθμό, ενώ η αποδοχή μειώνεται θεαματικά στην Ανατολή. 
 
Αλλαγές	στης	σχέσεις	(οφειλόμενες	στην	ηλικία)			
Στην  πορεία  του  χρόνου,  όλα  όσα  συνιστά  μια  στενή  προσωπική  σχέση  πρέπει  να 
επαναπροσδιορίζονται ξανά και ξανά, ειδικώς εάν η σχέση αλλάζει, επί παραδείγματι λόγω 
κάποιου  καινούριου  γεγονότος.  Ένα  τέτοιο  γεγονός  είναι  «αναπόφευκτα»  η 
συνταξιοδότηση. Μετά τη συνταξιοδότηση, οι υφιστάμενοι ρόλοι στο σπίτι και στο δεσμό 
δύο ανθρώπων πρέπει να προσαρμοστούν ή να οργανωθούν εξ’ αρχής. Αλλαγές αυτού του 
είδους οι οποίες οφείλονται στη   ηλικία, όπως η ασθένεια, η απώλεια του συντρόφου, η 
αυτονόμηση  των  παιδιών  ή  η  αλλαγή  κατοικίας,  πάντοτε  συνεπάγονται  μεταβολές  στη 
σχέση.      
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Στα πλαίσια του Selective Optimization & Compensation (SOK) model  ‐μοντέλο επιλεκτικής 
βελτιστοποίησης  και  αποζημίωσης  (SOK  model,  βλ.  Παράρτημα),  περιγράφεται  πώς  οι 
ηλικιωμένοι  μπορούν  να  κάνουν  τη  βέλτιστη  χρήση  των  εναπομείναντων  πόρων  και 
ικανοτήτων  προκειμένου  να  επιτύχουν  το  πλεονέκτημα  της  μέγιστης  δυνατής  ποιότητας 
ζωής (Baltes et al. 1998). Η φάση που ακολουθεί το τέλος του εργασιακού βίου απαιτεί μια 
μακρά περίοδο προσαρμογής για όλους τους εμπλεκόμενους. Η νέα, μεγαλύτερη εγγύτητα 
μπορεί να μεγεθύνει υφιστάμενα προβλήματα και αντιπαραθέσεις, ωστόσο, από την άλλη 
πλευρά  μπορεί  να  τονώσει  τη  σχέση.  Τα  ζευγάρια  έχουν  περισσότερο  χρόνο  και 
μεγαλύτερη  άνεση  στο  να  κάνουν  νέα  πράγματα  μαζί,  ενώ  επίσης  υπάρχουν  νέες 
δυνατότητες όσον αφορά τη σεξουαλικότητα.   
 
Ο χωρισμός και το διαζύγιο είναι ριζικές αλλαγές σε μια σχέση. Στη Γερμανία, οι στατιστικές 
δείχνουν  ότι  μικρότερος  αριθμός  γάμων  οδηγούνται  σε  λύση.  Αυτό  καταδεικνύει  ότι 
συνάπτονται  λιγότεροι  γάμοι.  Ειδικά  για  τους  ηλικιωμένους,  διαπιστώνεται  ότι  τα 
τελευταία 20  χρόνια,  τα ποσοστά διαζυγίου μετά  την αργυρή επέτειο  του  γάμου  (25  έτη 
γάμου) έχουν διπλασιαστεί. Παράλληλα, πολλοί επιλέγουν να ζουν σε διάσταση χωρίς να 
προχωρήσουν σε διαζύγιο προκειμένου να μην χάσουν το προβλεπόμενο από το γερμανικό 
νόμο δικαίωμα σύνταξης μετά το θάνατο του/της συζύγου.    
 
Καθώς  οι  άνθρωποι  γερνούν,  η  πιθανότητα  να  χάσουν  τον/την  σύντροφό  τους  λόγω 
θανάτου  αυξάνεται.  Η  απώλεια  και  το  πένθος  πρέπει  να  γίνουν  αποδεκτά  και  να 
ξεπεραστούν. Για αυτούς που μένουν πίσω, είναι δύσκολο να συνάψουν μια νέα (ερωτική) 
σχέση.  Οι  άνθρωποι  επιλέγουν  διαφορετικούς  τρόπους  για  να  συμβιβαστούν  με  την 
απώλεια.  Ενώ  ορισμένοι  αναζητούν  νέο  (σεξουαλικό)  σύντροφο  σχετικά  σύντομα,  άλλοι 
χάνουν την επιθυμία για τη δημιουργία νέων σχέσεων και στενής προσωπικής σχέσης.   Η 
σεξουαλικότητα  σε  μια  νέα  σχέση  συνήθως  δεν  συζητείται,  για  παράδειγμα  λόγω 
αμηχανίας.  Σε  γενικές  γραμμές,  οι  τρόποι  με  τους  οποίους  οι  άνθρωποι  ξεπερνούν  το 
πένθος και το θρήνο δεν έχουν διερευνηθεί εκτεταμένα.    
 
Μία ακόμη αλλαγή σε ένα δεσμό ανθρώπων  είναι η στιγμή που τα παιδιά φεύγουν από το 
σπίτι. Η «φάση της άδειας φωλιάς» δεν επιφέρει δομικές μόνο αλλαγές στην οικογένεια. 
Για  τους  γονείς,  η  νέα αυτή  κατάσταση περιλαμβάνει  συναισθηματικές, ψυχολογικές  και 
κοινωνικές  προκλήσεις  οι  οποίες  μπορεί  να  έχουν  τόσο  θετικές  όσο  και  αρνητικές 
επιπτώσεις  στη  ζωή  τους  και  στη  σχέση  τους.  Στο  παρελθόν,  η  μετα‐γονεϊκή  φάση 
συνέβαινε όταν οι γονείς ήταν μεσήλικες (40‐60 ετών), ενώ τώρα υπάρχει μια μετατόπιση 
εξαιτίας της αύξησης ηλικίας απόκτησης πρώτου παιδιού και της παρατεταμένης περιόδου 
σπουδών  των  παιδιών.  Λόγω  της  προβλεπόμενης  επιμήκυνσης  της  διάρκειας  ζωής  των 
ανθρώπων, η φάση αυτή μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 30 χρόνια.     
 
Μία δύσκολη απόφαση σε ένα δεσμό είναι επίσης και η επιλογή του χρόνου που θα γίνει η 
μετάβαση σε  ένα  οίκο  ευγηρίας ή  κάποιο αντίστοιχο  ίδρυμα.  Πολύ συχνά,  επιθυμία  των 
ηλικιωμένων  είναι  να  παραμείνουν  στο  σπίτι  τους  για  όσο  το  δυνατόν  μεγαλύτερο 
διάστημα.  Ένας  άνθρωπος  θεωρείται  ότι  χρήζει  μόνιμης  βοήθειας  εάν,  εξαιτίας  κάποιας 
σωματικής, πνευματικής ή ψυχικής νόσου ή αναπηρίας η οποία επηρεάζει τη δυνατότητα 



 
 

IntimAge  
 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

 

22 
 

διατήρησης  της  προσωπικής  υγιεινής,  της  κινητικότητας,  της  κατάλληλης  διατροφής  και 
του νοικοκυριού,  έχει  την ανάγκη βοήθειας για μεγάλο χρονικό διάστημα  (τουλάχιστον 6 
μήνες). Εάν η φροντίδα στο σπίτι έχει φτάσει τα όριά της, θα πρέπει να γίνει συζήτηση με 
τον/την  σύντροφο,  ή,  εάν αυτό  δεν  είναι  πλέον  δυνατό  (π.χ  εξαιτίας άνοιας)  με  στενούς 
συγγενείς ή τον οικογενειακό γιατρό για τις επόμενες κινήσεις και τη μεταγκατάστασή του 
στο κατάλληλο ίδρυμα.   
 
 

   



 
 

IntimAge  
 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

 

23 
 

Μακροχρόνια	φροντίδα		(Ενότητα	3)	
 

 Τα ηλικιωμένα άτομα που διαμένουν σε μονάδες φροντίδας πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν τη σεξουαλικότητά τους και να 
διατηρούν στενές προσωπικές σχέσεις  

 Τα θέμα της κατάρτισης του προσωπικού που εργάζεται σε μονάδες 
φροντίδας  ηλικιωμένων είναι άμεσης προτεραιότητας  

 

Μακροχρόνια	φροντίδα	
Για  πολλούς  ηλικιωμένους,  η  εγκατάσταση  σε  μια  μονάδα  μακροχρόνιας  φροντίδας 
σημαίνει  απώλεια  της  ανεξαρτησίας  τους,  του  νοικοκυριού  τους  και  πολλών  από  τα 
προσφιλή  τους  πράγματα.  Συχνά,  σε  αυτές  τις  απώλειες  προστίθεται  και  η  αίσθηση 
απεμπόλησης  της  ελευθερίας  και  της  άνεσης  να  εκφράσουν  τη  σεξουαλικότητά  τους.  
Καθώς η κοινωνία υποβάλλει τη θέση ότι το σεξ είναι για τους νέους και υγιείς ανθρώπους, 
γίνεται  η  εσφαλμένη  υπόθεση  ότι  η  σεξουαλική  επιθυμία  ελαττώνεται  μετά  από  μία 
συγκεκριμένη  ηλικία.  Η  σεξουαλική  έκφραση  εγκαταβιούντων  σε  μονάδες  μακροχρόνιας 
φροντίδας  συχνά  ερμηνεύεται  λανθασμένα ως  πρόβλημα  συμπεριφοράς,  ενώ  μπορεί  να 
είναι  σημάδι  ότι  μια  πολύ  σημαντική  και  βασική  ανθρώπινη  ανάγκη  –  η  ανάγκη  για 
ανθρώπινο άγγιγμα, εγγύτητα και οικειότητα – έχει παραβλεφθεί  (Sisk, n.p.) 
 
Δικαίωμα	στην	ιδιωτικότητα		
Καθώς  ο  άνθρωπος  γηράσκει  και  εξαρτάται  από  άλλους  για  υποστήριξη  και  φροντίδα, 
διατηρεί  το  δικαίωμα  σεβασμού  και  προστασίας  της  ιδιωτικότητας  του  και  των  στενών 
προσωπικών  του  σχέσεων.  Ο  Ευρωπαϊκός  Χάρτης  των  δικαιωμάτων  και  ευθυνών  των 
ηλικιωμένων που χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας και υποστήριξης  (2010),  στο Άρθρο 3 
ορίζει:     
 
Το	δικαίωμα	της	ιδιωτικότητας	του	βίου	στην	τρίτη	ηλικία		
1.  Έχεις  το  δικαίωμα  σεβασμού  της  ανάγκης  σου  για  ιδιωτικότητα.  Θα  πρέπει  να  σου 
παρέχεται η δυνατότητα να έχεις χρόνο και χώρο μόνος σου, ή με άλλα άτομα της επιλογής 
σου, εφόσον το επιθυμείς.   
2. Ο προσωπικός σου χώρος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό ανεξαρτήτως  του 
πού ζεις και του βαθμού φροντίδας και υποστήριξης που χρειάζεσαι. Αυτός θα πρέπει να 
είναι ο στόχος όλων όσων εμπλέκονται στην υποστήριξη, τη φροντίδα και τη θεραπεία σου 
ώστε  να  αποφευχθεί  οποιοσδήποτε  περιορισμός  στην  ιδιωτικότητά  σου  ή  η  έλλειψη 
σεβασμού του δικαιώματός σου σε στενές προσωπικές σχέσεις.     
3.Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητά σου ανακλάται επίσης στην προσοχή που δίνεται από τους 
φροντιστές  στο  αίσθημα  αιδημοσύνης.  Έχεις  το  δικαίωμα  να  σου  συμπεριφέρονται  με 
ευαισθησία και διακριτικότητα. 
 
Το	δικαίωμα	σε	ιδιωτική	πληροφόρηση	και	επικοινωνία		
4.  Έχεις  το  δικαίωμα  της  ιδιωτικότητας  της  αλληλογραφίας  σου.  Οι  επιστολές  σου  ή  τα 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα πρέπει να λαμβάνονται, να ανοίγονται ή να 
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διαβάζονται  από  τρίτα  πρόσωπα  χωρίς  τη  συναίνεσή  σου.  Έχεις  το  δικαίωμα  να  κάνεις 
τηλεφωνικές κλήσεις κατ’ ιδίαν.   
5.  Το  δικαίωμά  σου  στην  ιδιωτικότητα  πρέπει  επίσης  να  εφαρμόζεται  στον  εμπιστευτικό 
χειρισμό  δεδομένων  και  εγγράφων  που  σε  αφορούν.  Τα  προσωπικά  δεδομένα  σου 
προστατεύονται από το νόμο.   
6.  Έχεις  το  δικαίωμα  να  θεωρείς  ότι  οι  συζητήσεις  σχετικά  με  την  κατάστασή  σου,  τη 
φροντίδα  σου  και  τη  θεραπεία  σου  –  είτε  γίνονται  απ’  ευθείας  με  σένα  είτε  με  τα 
αρμόζοντα  τρίτα  πρόσωπα  –  πραγματοποιούνται  με  ευαισθησία,  διακριτικότητα  και 
σεβασμό στην ιδιωτικότητά σου.   
 
Γιατί	είναι	ζήτημα	η	σεξουαλικότητα;		
Οι  μονάδες  φροντίδας  συνιστούν  κοινότητες  ανθρώπων:  διαμενόντων,  εργαζομένων  και 
επισκεπτών.    Παρότι  οι  διαμένοντες  θα  έπρεπε  να  απολαμβάνουν  την  ιδιωτικότητα,  τη 
δυνατότητα  επιλογής  και  την  εκπλήρωση  των  επιθυμιών  τους  σε  όλες  τις  διαστάσεις  της 
ζωής τους, δεν είναι πάντα προφανές ότι στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει στην πράξη. 
Η  αντιμετώπιση  θεμάτων  σχετιζόμενων  με  στενές  προσωπικές  σχέσεις,  με  τη 
σεξουαλικότητα και το σεξ μπορεί να είναι ιδιαιτέρως περίπλοκη. Γενικά, η σεξουαλικότητα 
δεν  θεωρείται  ως  μεγάλης  προτεραιότητας  ζήτημα  για  τους  ηλικιωμένους  και  σπανίως 
συμπεριλαμβάνεται  στην  εκπαίδευση  των  εργαζομένων  σε  μονάδες  φροντίδας.  Το 
μεγαλύτερο  ποσοστό  των  εργαζομένων  ταυτίζουν  τη  σεξουαλικότητα  με  τη  σεξουαλική 
πράξη και θεωρούν ότι οι άνθρωποι άνω των 70 ετών παύουν να είναι σεξουαλικά ενεργοί 
(RCN, 2011).      
 
Στην  καθημερινότητά  μας,  ανεξαρτήτως  ηλικίας  και  περιστάσεων,  περιστοιχιζόμαστε  από 
εικόνες και στερεότυπα για την εικόνα μας και τη συμπεριφορά μας τα οποία μπορούν να 
επηρεάσουν  την  οπτική  μας.  Ένα  τέτοιο  στερεότυπο  είναι  ότι  διαμένοντες  σε  μονάδες 
φροντίδας,  ειδικά  όσοι  είναι  ηλικιωμένοι  ή  έχουν  προβλήματα  υγείας  ή  αναπηρίες,  δεν 
ενδιαφέρονται  για  τις  σχέσεις  ή  το  σεξ.  Παρά  ταύτα,  είναι  απολύτως  φυσιολογικό  να 
εκφράζουν τα ηλικιωμένα άτομα ενδιαφέρον για το σεξ ή για στενές προσωπικές σχέσεις. 
 
Εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα ηλικιωμένα άτομα στην έκφραση σεξουαλικότητας, στις 
στενές προσωπικές σχέσεις και στο σεξ (RCN, 2011) 

Στάσεις, μύθοι και στερεότυπα γύρω από τη σεξουαλικότητα και τη γήρανση. 

Απώλεια του συντρόφου και περιορισμένες δυνατότητες δημιουργίας νέων σχέσεων  

Ασθενής  υγεία  ή  αναπηρία,  γενική  κόπωση,  αδυναμία  και  δυσφορία  που  οδηγούν  σε 
μείωση της ενεργητικότητας για φροντίδα του εαυτού ή για κοινωνικές δραστηριότητες.   

Συνήθη προβλήματα υγείας – όπως δυσκοιλιότητα, ακράτεια ή χρόνιος πόνος – τα οποία 
μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινότητα και τις στενές προσωπικές σχέσεις.  

Απώλεια της ανεξαρτησίας και παροχή βοήθειας από τρίτους που οδηγεί σε απώλεια της 
ιδιωτικότητας στο καθημερινό περιβάλλον.  

Ο αντίκτυπος της μεταφοράς σε μονάδα φροντίδας και όλα όσα αυτό συνεπάγεται.  

Ανησυχία για το τι μπορεί να θεωρείται εύλογο αναφορικά με το χρόνο και τη φροντίδα 
που παρέχει το προσωπικό της μονάδας.  
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Η νοσηλευτική πρακτική οφείλει να επιδεικνύει επίγνωση ότι αυτά τα εμπόδια υφίστανται 
και αντιμετωπίζονται.   
   
Εμπόδια  που  αντιμετωπίζει  το  προσωπικό  που  εργάζεται  στη  μακροχρόνια  φροντίδα 
(RCN, 2011) 

Ανεπαρκής κατάρτιση ή εκπαίδευση σε θέματα σεξουαλικότητας ή σεξουαλικής υγείας.  

Έλλειψη σχετικής εμπειρίας.   

Προσωπικές  ή  θρησκευτικές  αντιλήψεις  για  τη  σεξουαλικότητα,  μεταξύ  των  οποίων 
σχετικές  με  το  πότε  οι  άνθρωποι  μπορούν  και  πότε  δεν  μπορούν  να  είναι  σεξουαλικά 
ενεργοί,  με  την  ομοφυλοφιλία  (το  προσωπικό  των  μονάδων  μακροχρόνιας  φροντίδας 
δέχεται την ύπαρξη ομοφυλόφιλων ατόμων μεγάλης ηλικίας και πιστεύει ότι αυτά πρέπει 
να δέχονται την ίδια φροντίδα, αλλά, δεν γνωρίζει πώς να χειριστεί το θέμα)  ή του κατά 
πόσον  διάφορες  σχέσεις    είναι  αρμόζουσες,  π.χ  μεταξύ  δύο  ανθρώπων  με  μεγάλη 
διαφορά ηλικίας ή με διαφορετικό υπόβαθρο. 

Η κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί στη μονάδα φροντίδας, η αγωγή που ακολουθείται ή 
το είδος της διοίκησης ενδέχεται να μην θεωρούν θέματα σεξουαλικότητας ως σημαντικά 
ή αρμόζοντα και χρήζοντα αντιμετώπισης στα πλαίσια της παροχής φροντίδας.   

Αμηχανία ή έλλειψη σιγουριάς που μπορεί να αποτρέπει το προσωπικό από το να εγείρει 
το  θέμα,  για  παράδειγμα  επισημαίνοντας  στον  διαμένοντα  στη  μονάδα  φροντίδας  ότι 
ορισμένα φάρμακα για τη ρύθμιση της πίεσης επηρεάζουν τη λίμπιντο και τις σεξουαλικές 
επιδόσεις.   

Φόβος ότι μπορεί να προσβάλουν το ηλικιωμένο άτομο. 

Σχετική  εκπαίδευση δεν  είναι  πάντοτε άμεσα προσβάσιμη από  το προσωπικό μονάδων 
μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων.  

 
Η  αναγνώριση  των  εμποδίων  αυτών  έχει  ζωτική  σημασία  για  την  αντιμετώπισή  τους.  Η 
διερεύνηση  των  συναισθημάτων  και  των  δυσκολιών  με  τη  βοήθεια  υποστηρικτικών 
σχέσεων  μεταξύ  συναδέλφων  μπορεί  να  βοηθήσει  στο  αναπτυχθεί  μια  αποτελεσματική 
ομαδική προσέγγιση.    
 
Φροντιστές	οικογένειας		
Οι  υπηρεσίες  οι  οποίες  προσφέρονται  σε  ηλικιωμένα  άτομα  χρήζοντα  φροντίδας  και 
αρωγής  οφείλουν  να  αντιμετωπίζουν  με  τρόπο  έγκαιρο  και  ευέλικτο  τις  μεταβαλλόμενες 
ανάγκες  κάθε  ατόμου,  σεβόμενες  πλήρως  την  προσωπική  του  ακεραιότητα,  στοχεύοντας 
στη  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  τους  και  διασφαλίζοντας  ίσες  ευκαιρίες  πρόσβασης  σε 
φροντίδα (Nagode et. al., 2011; Železnik, 2014).    
 
Κάθε άτομο έχει το χαρακτήρα του, τα ενδιαφέροντά  του, τη δική του ιστορία ζωής και έχει 
βιώσει  συγκεκριμένες  οικογενειακές  περιστάσεις.  Έτσι,  έχει  τις  δικές  του  κοινωνικές 
ανάγκες  και  τις  δικές  του  ανάγκες  υγείας,  τις  δικές  του  δυνατότητες  και  προτιμήσεις.  Τα 
χαρακτηριστικά αυτά θα πρέπει  να αποτελούν  τη βάση στην οποία  γίνεται ο σχεδιασμός 
των υπηρεσιών, η διαχείριση της περίθαλψης, η ανάπτυξη του προσωπικού και ο έλεγχος 
ποιότητας.  Οι  προσφερόμενες  υπηρεσίες  θα  πρέπει  να  λαμβάνουν  υπ’  όψιν  τις 
σωματικούς,  πνευματικούς,  πολιτιστικούς  και  κοινωνικούς  παράγοντες  στις  ζωές  των 
ηλικιωμένων και των οικογενειών τους ή εκείνων που έχουν σημαντική θέση στη ζωή τους. 
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Τι σημαίνουν τα παραπάνω; 
 
‐ Λάβε υπ’ όψιν και σεβάσου την ελεύθερη βούληση και τις προσωπικές επιλογές ζωής 

του ηλικιωμένου ατόμου. 
‐ Λάβε υπ’ όψιν και σεβάσου το υπόβαθρο, τις πεποιθήσεις και τις ανάγκες του 

ηλικιωμένου ατόμου όσον αφορά θέματα ηθικής, θρησκείας και κοινωνικού 
υποβάθρου.   

‐ Βοήθησε και ενίσχυσε το ηλικιωμένο άτομο να εκφράσει τις βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες επιθυμίες του σε όλες τις φάσεις της ζωής του.  

Επιπρόσθετα,  θα  πρέπει  να  διασφαλίζεται  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  δίνουν  στο 
προσωπικό που  τις παρέχει  την αναγκαία υποστήριξη,  τους πόρους  και  τα μέσα ώστε  να 
μπορούν  εργάζονται  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω.  Οι  ανθρωποκεντρικές  υπηρεσίες  θα 
πρέπει  να  λειτουργούν  με  βάση  τις  ανάγκες  των  ηλικιωμένων,  και,  όταν  αυτό  αρμόζει  ή 
απαιτείται, τις ανάγκες των συγγενών ή των φροντιστών τους (Železnik, 2014).           
 

 
Η σεξουαλική επιθυμία δεν εξαφανίζεται προϊούσης της ηλικίας. Οι επαγγελματίες έχουν 
ρόλο‐κλειδί  ως  συνήγοροι  του  δικαιώματος  των  εγκαταβιούντων  σε  μονάδες  φροντίδας 
ηλικιωμένων  ατόμων  να  εκφράζουν  τη  σεξουαλικότητά  τους.  Με  νομικούς  όρους,  οι 
διαμένοντες  σε  οίκους  ευγηρίες  και  μονάδες φροντίδας  ηλικιωμένων  έχουν  το  δικαίωμα 
σεξουαλικής  έκφρασης  εφόσον  αυτό  δεν  γίνεται  δημοσίως,  υπάρχει  συναίνεση  και  δεν 
βλάπτει  τους  υπόλοιπους  διαμένοντες  ή  τρίτους.  Παρά  ταύτα,  για  πολλούς,  τα  εμπόδια 
παραμένουν. Η  κατάλληλη  έκφραση μπορεί  να  εμποδιστεί  λόγω έλλειψης  ιδιωτικότητας, 
της  κατάστασης  της σωματικής ή πνευματικής υγείας,  ανυπαρξίας  ιδρυματικής πολιτικής 
και  προβλεπόμενων  διαδικασιών  και  παρεμβάσεις  του  προσωπικού  ή  μελών  της 
οικογένειας.  
 
Ουσίες	(Ναρκωτικά,	Εθισμοί,	Αλκοόλ)		
Κατάχρηση	ουσιών	και	στενές	προσωπικές	σχέσεις		
Στην περίπτωση κατάχρησης αλκοόλ ή ουσιών, είναι σχεδόν αδύνατη η διατήρηση στενών 
προσωπικών σχέσεων. Κι αυτό γιατί οι ουσίες γίνονται εμμονή και δεν αφήνουν χώρο για 
τίποτε  άλλο.  Όσο  μεγαλύτερη  γίνεται  η  εξάρτηση,  τόσο  περισσότερο  χάνεται  το 
ενδιαφέρον για το σεξ, σε βαθμό που να υπάρχει και πλήρης απώλεια ενδιαφέροντος. Η 
κατάχρηση  αλκοόλ  και  ναρκωτικών  (ουσιών)  μπορεί  να  επιφέρει  καταστρεπτικά 
αποτελέσματα  στη  σεξουαλική  υγεία  του  ατόμου.  Για  ορισμένα  ναρκωτικά,  υπάρχει  η 
φήμη  ότι  μπορούν  να  αυξήσουν  τις  σεξουαλικές  επιδόσεις,  ωστόσο  η  επίδραση  αυτή 
διαρκεί  λίγο.    Η  κατάχρηση  ουσιών  για  οποιοδήποτε  χρονικό  διάστημα  θα  οδηγήσει  σε 
μειωμένη  σεξουαλική  λειτουργία.  Καθώς  το  άτομο  θα  πέφτει  όλο  και  περισσότερο  στην 
εξάρτηση,  ενδέχεται  να  χάσει  εντελώς  το  ενδιαφέρον  του  για  το  σεξ  και  τις  στενές 
προσωπικές σχέσεις (DARA Thailand, n.p.) 
 
Στενές	προσωπικές	σχέσεις	στη	φάση	της	απεξάρτησης		
Από τη στιγμή που ένα άτομο αφήσει πίσω του την εξάρτηση, είναι σε θέση να ξεκινήσει να 
ξαναχτίζει  τη  ζωή  του.  Οι  στενές  προσωπικές  και  οι  σεξουαλικές  σχέσεις  αποτελούν  μια 
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από  τις  περιοχές  στις  οποίες  θα  χρειαστεί  να  εστιάσει.  Για  ορισμένους,  η  βελτίωση  στα 
θέματα  αυτά  μπορεί  να  αποδειχθεί  εξαιρετικά  δύσκολη,  ωστόσο,  η  βελτίωση  επέρχεται 
εφόσον δοθεί ικανός χρόνος και γίνει μια σοβαρή προσπάθεια βελτίωσης.   
 

 
	
Πολυφαρμακία	
Ένα  βασικό  πρόβλημα  στις  προχωρημένες  ηλικίες  είναι  η  πολυφαρμακία.  Τα  τελευταία 
χρόνια, το πλήθος των φαρμάκων που χορηγούνται κατόπιν συνταγής και οι πωλήσεις των 
μη  συνταγογραφούμενων  φαρμάκων  έχουν  αυξηθεί.  Σε  γενικές  γραμμές,  οι  ηλικιωμένοι 
αγνοούν  τις παρενέργειες  της αγωγής που ακολουθούν.    Επί παραδείγματι,  σύμφωνα με 
τους   Camacho & Reyes‐Ortiz  (2005),  ουσίες που  επηρεάζουν  το  νευρικό σύστημα  έχουν 
κάποια επίδραση στη σεξουαλική λειτουργία. Οι επιλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης 
σεροτονίνης έχουν πολλές φορές συνδεθεί με σεξουαλικές δυσλειτουργίες τόσο σε άνδρες 
όσο και σε γυναίκες, ιδίως με μείωση της libido.   
 
Και  ενώ  οι  ηλικιωμένοι  που  διαμένουν  στα  σπίτια  τους  μπορούν  να  ελέγξουν  την 
πρόσληψη  φαρμάκων,  όσοι  βρίσκονται  σε  οίκους  ευγηρίες  και  μονάδες  μακροχρόνιας 
φροντίδας  δεν  έχουν  αυτή  τη  δυνατότητα.  Παρά  τη  θέση  του  βρετανικού  Βασιλικού 
Κολλεγίου  Νοσηλευτικής  (RCN  (2011))  ότι  «σε  καμία  περίπτωση  δεν  πρέπει  να 
χρησιμοποιούνται  φάρμακα  για  τον  έλεγχο  της  σεξουαλικής  έκφρασης  με  εξαίρεση 
κρίσιμες  καταστάσεις  στις  οποίες  απειλείται  η  ασφάλεια  ανθρώπων  και  όταν  όλες  οι 
δυνατές  υποστηρικτικές  παρεμβάσεις,  συμπεριλαμβανομένης  της  συμβουλευτικής 
επαγγελματιών και ειδικών, έχουν δοκιμαστεί και αποτύχει»,  περιστατικά συγκαλυμμένης 
χορήγησης φαρμάκων είναι αρκετά συχνά.      
 
Σε σχετική μελέτη  (Haw and Stubbs  (2010)),  ένα από  τα θέματα που εξετάστηκαν ήταν ο 
προσδιορισμός  της  συχνότητας  και  των  λόγων  ανάμειξης  φαρμακευτικών  ουσιών  με 
τρόφιμα  ή  ποτά.  Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα,  σε  δείγμα  110  ασθενών,  οι  34  (30,9%) 
ελάμβαναν  φαρμακευτική  αγωγή  αναμεμειγμένη  με  τρόφιμα  ή  ποτά.  Η  συγκεκριμένη 
διαδικασία βρέθηκε να καταγράφεται στο πλάνο φροντίδας ασθενούς για  το 52,9%   από 
αυτούς  και  στον  κατάλογο  φαρμάκων  για  το  64,7%.  Ο  αριθμός  των  καταγραφών 
συγκαλυμμένης  χορήγησης  είναι  μικρότερος  στη  Νορβηγία.  Σύμφωνα  με  τη  μελέτη  των  
Kirkevold  &  Engedal  (2005)  η  συγκαλυμμένη  χορήγηση  καταγράφεται  στα  αρχεία  των 
ασθενών στο 40% (96/241) των περιπτώσεων.   
 

Οι κίνδυνοι της μοναξιάς κατά την απεξάρτηση (DARA Thailand, n.p.) 
‐ Το άτομο μπορεί να δίνει σκληρή πάλη εξαιτίας του αισθήματος έλλειψης 

υποστήριξης. 
‐ Η μοναξιά μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε κατάθλιψη.  
‐ Το άτομο μπορεί να βλέπει τη ζωή χωρίς νόημα και να έχει σκέψεις αυτοκτονίας. 
‐ Η μοναξιά είναι συχνό αίτιο υποτροπής. 
‐ Η μοναξιά μπορεί να ρουφήξει όλη τη χαρά της ζωής.  
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Αλλαγές	στις	σεξουαλικές	πρακτικές	και	στις	στενές	προσωπικές	σχέσεις		
Εμπόδια	που	συναντούν	τα	ηλικιωμένα	άτομα		
Απώλεια  των  στενών  προσωπικών  σχέσεων,  ιδίως  εκείνων  στις  οποίες  ενυπάρχει  
σωματική επαφή, μπορεί να συμβεί για κάποιον από τους ακόλουθους λόγους:    
 

‐ Απώλεια  συντρόφου:  η  απώλεια  ή  η  απουσία  συντρόφου  είναι  πιθανώς  το 
συνηθέστερο  από  τα  εμπόδια    ύπαρξης    στενών  προσωπικών  σχέσεων  που 
σχετίζονται με την ηλικία.    

‐ Διαταραχές:  Ποικίλες  διαταραχές  οι  οποίες  εμφανίζονται  προϊούσης  της  ηλικίας 
μπορούν να δυσχεράνουν τις στενές προσωπικές σχέσεις. Οι αγγειακές διαταραχές 
και  ο  διαβήτης  μπορούν  να  προκαλέσουν  στυτικές  δυσλειτουργίες,  η  αρθρίτιδα 
μπορεί  να  θέσει  περιορισμούς  στις  κινήσεις  και  να  τις  καταστήσει  επίπονες.  Ο 
πόνος, η ταλαιπωρία, τα φάρμακα και η ανησυχία που συνοδεύουν μια διαταραχή 
μπορεί να μετριάσουν  την επιθυμία για στενές σχέσεις.  Για  τον δε   σύντροφο του 
πάσχοντος ατόμου, οι στενές σχέσεις γίνονται δυσχερείς λόγω του άγχους και  των 
απαιτήσεων που πηγάζουν από την παροχή φροντίδας    

‐ Χρήση  φαρμάκων:  η  χρήση  φαρμακευτικής  αγωγής  (π.χ  αντιυπερτασικά, 
ψυχοδραστικές  ουσίες)  που  μπορεί  να  προκαλέσει    προβλήματα  τα  οποία 
επηρεάζουν  τις  στενές  σχέσεις  (π.χ  στυτική  δυσλειτουργία,  μειωμένη  libido) 
απαντάται με μεγαλύτερη συχνότητα σε ηλικιωμένα άτομα.      

‐ Μεταβολές που σχετίζονται με  την ηλικία: προϊούσης  της ηλικίας,  τα επίπεδα των 
σεξουαλικών  ορμονών  στο  σώμα  μειώνονται,  επιφέροντας  αλλαγές  (π.χ  ατροφία 
της  μήτρας)  που  μπορούν  να  καταστήσουν  τη  σεξουαλική  επαφή  επώδυνη  ή 
δύσκολη. Επίσης, ενδέχεται να σημειωθεί ελάττωση της libido.      

‐ Απροθυμία  να  συζητηθούν  οι  επιδράσεις  της  γήρανσης:  στην  περίπτωση που  ένα 
ηλικιωμένο  άτομο  αναπτύξει  προβλήματα  τα  οποία  δυσχεραίνουν  τις  στενές 
προσωπικές    σχέσεις  ή  εάν  νιώθει  αμηχανία  για  τις  αλλαγές  στο  σώμα  του  (π.χ 
ρυτίδες,  πλαδαρότητα)  ενδέχεται  να μην  θέλει  να  συζητήσει  το  θέμα ούτε με  τον 
σύντροφό του ούτε με κάποιον ειδικό που θα μπορούσε να προτείνει λύσεις.    

‐ Αρνητικά  στερεότυπα  για  τη  σεξουαλικότητα  στην  τρίτη  ηλικία:  ακόμη  και  υγιείς 
ηλικιωμένοι μπορεί να έχουν ενστερνιστεί αρνητικά στερεότυπα και να θεωρούν τη 
σεξουαλικότητα ως ανάρμοστη μετά από μία ορισμένη ηλικία.   

‐ Ασυμφωνία  μεταξύ  των  προσδοκιών  των  συντρόφων:  ο  ένας  από  τους  δύο 
συντρόφους μπορεί  να επιθυμεί συγκεκριμένες σωματικές  εκφράσεις στα πλαίσια 
των στενών σχέσεων ενώ ο άλλος όχι.   

‐ Έλλειψη  ιδιωτικότητας:  Οι  ηλικιωμένοι  που  εγκαταβιούν  μαζί  με  άλλα  μέλη  της 
οικογένειάς  τους  ή  σε  μονάδες  μακροχρόνιας  φροντίδας  έχουν  λιγότερες  στιγμές 
ιδιωτικότητας, στοιχείο απαραίτητο για τις στενές προσωπικές σχέσεις. 

‐ Μετάβαση  σε  άλλες  μορφές  έκφρασης:  μετά  από  χρόνια  κοινής  ζωής,  τα  πάθη 
γίνονται λιγότερο έντονα. Η σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνει λιγότερο συχνή ή να 
διακοπεί  τελείως.  Πολλά  ζευγάρια  –  συνήθως  χωρίς  καν  να  το  προσέχουν  – 
μεταβαίνουν  σε  άλλες  μορφές  έκφρασης  (π.χ  χάδια,  μασάζ,  φιλιά,  λεκτικές 
εκφράσεις  τρυφερότητας)  οι  οποίες δηλώνουν οικειότητα, φροντίδα και δεσμό με 
τον σύντροφο.    
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Παρά  ταύτα,  πολλοί  ηλικιωμένοι  εξακολουθούν  να  έχουν  μια  υγιή  σεξουαλική  σχέση.  Η  
στενή προσωπική σχέση, ειδικά αυτή που εκφράζεται και σωματικά, μπορεί να συντελέσει 
στην  πρόληψη  της  κατάθλιψης,  και  να  βελτιώσει  την  αυτοεκτίμηση  και  την  υγεία.  Στην 
περίπτωση  που  οι  ηλικιωμένοι  αποκτήσουν  νέο  σεξουαλικό  σύντροφο,  θα  πρέπει  να 
ακολουθούν  ασφαλείς  πρακτικές.  Η  μετάδοση  σεξουαλικώς  μεταδιδόμενων  ασθενειών 
συμπεριλαμβανομένου  του  AIDS  παραμένει  κίνδυνος  ανεξαρτήτως  της  ηλικίας  και  οι 
οικογενειακοί  γιατροί  θα  πρέπει  να  συζητούν  και  με  τους  ηλικιωμένους  ασθενείς  τους 
μέτρα ασφαλούς σεξ  (Kaplan & Berkman 2013). 
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Επαγγελματικές	πρακτικές:	θέματα	ηθικής	και	φροντίδα			
(Ενότητα	4)	
 

 Οι επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της 
κοινωνικής μέριμνας θα πρέπει να παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο θέματα σεξουαλικότητας και στενών προσωπικών σχέσεων να 
μπορούν να συζητούνται ανοικτά τόσο με τους ηλικιωμένους πελάτες 
τους όσο και με τα μέλη των ομάδων τους.  

 Η καλή επικοινωνία έχει ουσιαστικό ρόλο για αποτελεσματική 
εργασία στο πεδίο της γήρανσης και της σεξουαλικότητας.  

 Η σεξουαλική κακοποίηση ηλικιωμένων ατόμων συχνά δεν 
καταγγέλλεται με τη συχνότητα που συμβαίνει. Οι φορείς 
υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας θα έπρεπε να 
είχαν αναπτύξει μηχανισμούς για την ασφαλή καταγγελία τέτοιων 
περιστατικών από τα ηλικιωμένα άτομα οι οποίοι να προσφέρουν 
κατάλληλη υποστήριξη.  

	
Επικοινωνία	για	το	θέμα	της	σεξουαλικότητας		
Η  έλλειψη  επικοινωνίας  μεταξύ  των  επαγγελματιών  του  τομέα  της  υγειονομικής 
περίθαλψης και της κοινωνικής μέριμνας  και των μεγαλύτερης ηλικίας πελατών τους είναι 
ένα  από  τα  μεγαλύτερα  εμπόδια  για  την  επίτευξη  καλής  σεξουαλικής  υγείας  στην  τρίτη 
ηλικία. Τα εμπόδια αυτά διαμορφώνονται από ένα πολύπλοκο σύνολο παραγόντων, όπως 
οι  πολιτιστικές  και  κοινωνικές  επιρροές,  και  τείνουν  να  εμφανίζονται  ως  αποφυγή 
συζήτησης του θέματος στις μονάδες   υγειονομικής περίθαλψης και  κοινωνικής μέριμνας. 
Βελτιώνοντας την επικοινωνία στο θέμα της σεξουαλικότητας, οι επαγγελματίες του χώρου 
μπορούν  να  βοηθήσουν  τους  πελάτες  τους  να  αποκτήσουν  έλεγχο  στη  σεξουαλική  τους 
υγεία.        
 
Συζητώντας	θέματα	σεξουαλικής	υγείας	με	τον	ηλικιωμένο	πελάτη		
Πολλά από τα ηλικιωμένα άτομα επιθυμούν να συζητήσουν τις ανησυχίες τους σχετικά με 
τη σεξουαλική τους υγεία με τους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής 
μέριμνας,  ωστόσο,  συχνά,  η  αμηχανία  ή  ο  φόβος  τα  εμποδίζει  να  θίξουν  το  θέμα.  
Ακολουθώντας μια στάση πρόληψης, οι επαγγελματίες του χώρου μπορούν να κάνουν τον 
πελάτη/ασθενή  να  νιώσει  άνετα,  να  αναφέρει  οποιοδήποτε  θέμα  τον  απασχολεί  και  να 
εμπλακεί  στη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων.    Εν  προκειμένω,  το  μοντέλο  επικοινωνίας 
PLISSIT αποτελεί χρήσιμο εργαλείο το οποίο επιτρέπει στους επαγγελματίες υγειονομικής 
περίθαλψης  και  κοινωνικής  μέριμνας  να  θίξουν  το  θέμα  της  σεξουαλικής  υγείας.  Το  εν 
λόγω  μοντέλο  παρέχει  μία  προσέγγιση  σε  τέσσερα  στάδια    ώστε  να  ξεκινήσει  και  να 
συνεχιστεί η συζήτηση, η ονομασία του δε είναι ακρωνύμιο  (στα αγγλικά)  των τεσσάρων 
αυτών  σταδίων.  Κάθε  διαδοχικό  βήμα  απαιτεί  από  πλευράς  του  επαγγελματία 
αυξανόμενες ικανότητες και γνώσεις.  
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Permission  (Παροχή άδειας) –  Το  να  ζητήσει  ο  επαγγελματίας υγειονομικής περίθαλψης 
και  κοινωνικής  μέριμνας  την  άδεια  του  ίδιου  του  ασθενή/πελάτη  προκειμένου  να  γίνει 
συζήτηση  για  το  θέμα  της  σεξουαλικής  υγείας  είναι  κάτι  που  καθησυχάζει  τον 
ασθενή/πελάτη και του δίνει ένα αίσθημα ελέγχου στη συζήτηση. Επιπρόσθετα, η αίτηση 
άδειας  δίνει  στον  ασθενή/πελάτη  ένα  αίσθημα  εμπιστοσύνης  που  του  επιτρέπει  να 
συζητήσει ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως να μην έθιγε σε διαφορετική περίπτωση. Από τη 
στιγμή που η άδεια έχει δοθεί,  ο επαγγελματίας υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής 
μέριμνας μπορεί να προχωρήσει στην αξιολόγηση της σεξουαλικής υγείας.      
Limited  Information  (Περιορισμένη  πληροφόρηση)  –  Αφού  ο  πελάτης/ασθενής  έχει 
εξηγήσει τα θέματα που τον απασχολούν, ο επαγγελματίας υγειονομικής περίθαλψης και 
κοινωνικής  μέριμνας  θα  πρέπει  να  παράσχει  περιορισμένη  πληροφόρηση  σχετικά  με  τις 
μεταβολές  στη  σεξουαλική  υγεία  που  σχετίζονται  με  την  ηλικία.  Αυτή  μπορεί  να 
περιλαμβάνει  γενικές  πληροφορίες  για  τις  αλλαγές  που  συμβαίνουν  στο  σώμα.  Ο 
επαγγελματίας θα πρέπει να καθησυχάσει τον πελάτη/ασθενή ότι οι αλλαγές αυτές είναι 
απολύτως  φυσιολογικές.  Επίσης,  μπορεί  να  προτείνει  τρόπους  βέλτιστης  αντιμετώπισης 
των ανησυχιών του πελάτη/ασθενή. Η στιγμή αυτή μπορεί να είναι η πλέον κατάλληλη για 
να γίνει αναφορά στο γεγονός ότι οι σεξουαλικές ανάγκες του ατόμου είναι συνεχείς στο 
χρόνο. 
Specific  Suggestions  (Συγκεκριμένες  υποδείξεις)  –  Εάν  ο  ασθενής/πελάτης  θέσει  ένα 
συγκεκριμένο  θέμα  το  οποίο  χρήζει  αντιμετώπισης,  ο  επαγγελματίας  υγειονομικής 
περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένες υποδείξεις για 
την καλύτερη αντιμετώπισή του.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intensive Therapy (Εντατικοποιημένη θεραπεία) ‐ Σε ορισμένες περιπτώσεις, το πρόβλημα 
που  αντιμετωπίζει  ο  πελάτης/ασθενής  μπορεί  να  υπερβαίνει  την  ειδίκευση  του 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 

• Στην περίπτωση που μία γυναίκα ασθενής/πελάτης αισθάνεται πόνο κατά τη διάρκεια της 
σεξουαλικής επαφής (δυσπαρευνία), ο επαγγελματίας υγειονομικής περίθαλψης και 
κοινωνικής μέριμνας μπορεί να προτείνει μία κολπική κρέμα οιστρογόνων καθώς και 
επιδαπέδιες ασκήσεις ενδυνάμωσης της λεκάνης.  

• Εάν ένας άνδρας πελάτης/ασθενής αντιμετωπίζει προβλήματα στυτικής δυσλειτουργίας, ο 
επαγγελματίας υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας μπορεί να ελέγξει τα 
φάρμακα που αυτός παίρνει και να εξετάσει εάν μπορούν να γίνουν αλλαγές στην αγωγή 
που θα ελάττωναν το πρόβλημα.  
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συγκεκριμένου  επαγγελματία.  Τότε,  παραπομπή  σε  άλλο  επαγγελματία  θα  μπορούσε  να 
δικαιολογηθεί, επί παραδείγματι σε σεξοθεραπευτή, ψυχοθεραπευτή ή γυναικολόγο. 
 
Για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο PLISSIT καθώς και για 
να παρακολουθήσετε ένα βίντεο της Meredith Wallace PhD και του e Hartford Institute for 
Geriatric nursing με θέμα τη διαχείριση και αξιολόγηση τη σεξουαλική υγεία ηλικιωμένων, 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://consultgeri.org/try‐this/general‐assessment/issue‐10 
 
Αυτοεκτίμηση	και	ενδυνάμωση		
Αυτοεκτίμηση	και	σεξουαλικότητα			
Η σεξουαλικότητα δεν ορίζεται αποκλειστικά ως η σεξουαλική λειτουργία, αλλά εμπεριέχει 
τον  τρόπο  που  αισθανόμαστε  για  τον  εαυτό  μας,  την  αυτοεκτίμησή  μας,  τη  σεξουαλική 
αυτοεκτίμηση,  την  εικόνα που έχουμε  για  το σώμα μας  και πώς μας αντιλαμβάνονται  οι 
άλλοι (Sheils 2003). Οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση σε 
πληροφορία και φροντίδα για τις ανάγκες της σεξουαλικής υγείας τους, ένα από τα οποία 
είναι  και  η    έλλειψη  επικοινωνίας  με  τους  επαγγελματίες  υγειονομικής  περίθαλψης  και 
κοινωνικής μέριμνας.  Το γεγονός αυτό μπορεί με τη σειρά του να εμποδίσει την ανάπτυξη 
θετικής σεξουαλικής αυτοεκτίμησης.   
 
 
 
 
 
 
Η  σεξουαλική  αυτοεκτίμηση  ενός  ασθενούς/πελάτη  ενδέχεται  να  επηρεαστεί  από  τον 
τρόπο  που  οι  άλλοι  συζητούν  ή  του  επικοινωνούν  τις  απόψεις  τους.  Οι  επαγγελματίες 
υγειονομικής  περίθαλψης  και  κοινωνικής  μέριμνας  μπορούν  να  διευκολύνουν  την 
ανάπτυξη  θετικής  σεξουαλικής  αυτοεκτίμησης  στους  πελάτες  τους  παρέχοντάς  τους  το 
αίσθημα  του  προσωπικού  ελέγχου.  Αυτό  μπορεί  να  επιτευχθεί  συμπεριλαμβάνοντας  τον 
πελάτη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ενισχύοντάς τον στο να πάρει τον έλεγχο και 
να βελτιώσει τη σεξουαλική του υγεία.     
 
Ενίσχυση	και	σεξουαλικότητα		
Στο πλαίσιο της Προαγωγής Υγείας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την ενίσχυση 
ως «… μια διαδικασία μέσω της οποίας οι άνθρωποι αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο επί των 
αποφάσεων και  των ενεργειών που επηρεάζουν την υγεία τους»  (WHO, 1998, σελ. 6).  Σε 
ατομικό  επίπεδο,  αυτό  σημαίνει  το  να  έχει  κάποιος  την  πληροφόρηση,  τα  μέσα  και  τη 
δυνατότητα λήψης αποφάσεων και ελέγχου της προσωπικής του ζωής.   
 
 Η καλή επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής 
μέριμνας  και  του  πελάτη  τους  είναι  βασικό  στοιχείο  προαγωγής  της  υγείας  σε  όλες  τις 
ηλικίες.  Εμπλέκοντας  τον  πελάτη  στη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων,  ο  επαγγελματίας 
μπορεί να τον βοηθήσει να ενισχυθεί στον έλεγχο επί της σεξουαλικής υγείας του. Τούτο 
είναι  σημαντικό  ως  ένα  μέσο  που  επιτρέπει  στους  πελάτες  να  αντιμετωπίζουν  και  να 
ικανοποιούν  τις σεξουαλικές  τους ανάγκες  και,  γενικά,  να διατηρούν  τη σεξουαλική  τους 

   
Η σεξουαλική αυτοεκτίμηση αναφέρεται στην αξία που δίνει κάποιος στον εαυτό του ως σεξουαλικού 
όντος και περιλαμβάνει τη σεξουαλική ταυτότητα και τις αντιλήψεις σεξουαλικής αποδοχής που έχει» 

(Mayers et al 2003)
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υγεία.  Συνεπώς,  οι  επαγγελματίες  υγειονομικής  περίθαλψης  και  κοινωνικής  μέριμνας  θα 
πρέπει να προάγουν τις θετικές συμπεριφορές που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα των 
ασθενών/πελατών  τους  προκειμένου  να  ενισχυθεί  η  ενδυνάμωση  και  βελτίωση  της 
σεξουαλικής αυτοεκτίμησης.    
   
 
 
 
   
 
 
 
	
	
	
Θέματα	πολυπολιτισμικότητας		
Με  τα  χρόνια,  οι  ευρωπαϊκές  κοινωνίες  εμφανίζουν  αυξανόμενη  πολιτιστική 
ποικιλομορφία. Το γεγονός αυτό δημιουργεί νέες προκλήσεις για τα συστήματα υγείας, τα 
οποία θα πρέπει να προσαρμόζονται προκειμένου να διατηρήσουν τον υφιστάμενο βαθμό 
απόκρισης.  Μία  από  τις  προκλήσεις  είναι  και  το  γεγονός  ότι  οι    επαγγελματίες 
υγειονομικής  περίθαλψης  και  κοινωνικής  μέριμνας  δέχονται  όλο  και  συχνότερα  πελάτες 
και ασθενείς με ποικίλο πολιτιστικό, εθνικό και γλωσσικό υπόβαθρο. Είναι, λοιπόν, κρίσιμο 
οι  επαγγελματίες  αυτοί  να  έχουν  τις  ικανότητες  που  θα  επιτρέψουν  σε  πελάτες  και 
ασθενείς  με  διαφορετικό  πολιτιστικό  υπόβαθρο  να  αναφερθούν  σε  θέματα  της 
σεξουαλικής τους υγείας.       
 
Ακόμη  και  όταν  δεν  υπάρχει  το  εμπόδιο  της  γλώσσας,  η  επικοινωνία  ανάμεσα  σε 
ανθρώπους  με  διαφορετικές  κουλτούρες  αποτελεί  πρόκληση.  Αυτό  ισχύει  σε  ακόμη 
μεγαλύτερο βαθμό κατά την επικοινωνία για ευαίσθητα προσωπικά θέματα όπως είναι η 
σεξουαλικότητα.    Συνεπώς,  οι  καλές  επικοινωνιακές  δεξιότητες  συνιστούν  ένα  εργαλείο 
αυξανόμενης  σπουδαιότητας  για  την  ενίσχυση  της  εμπιστοσύνης  και  της  ανοικτότητας 
μεταξύ  του  επαγγελματία  υγειονομικής  περίθαλψης  και  κοινωνικής  μέριμνας  και  του 
πελάτη  του.  Συμπερασματικά,  προκειμένου  να  ενισχυθούν  οι    πελάτες  και  ασθενείς  να 
αποκτήσουν  έλεγχο  της  σεξουαλικής  τους  υγείας  απαιτούνται  καλές  επικοινωνιακές 
δεξιότητες  από  πλευράς  των  επαγγελματιών  υγειονομικής  περίθαλψης  και  κοινωνικής 
μέριμνας (Bridget M. Kuehn, 2008).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας πρέπει να: 

• Επαυξήσουν τις γνώσεις τους επί της σεξουαλικότητας ως ζητήματος της τρίτης ηλικίας. 

• Δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο κάποιος νιώθει ότι έχει το ελεύθερο να συζητήσει θέματα 
που τον απασχολούν.  

• Έχουν γνώση και ικανότητες να παρέχουν υποστήριξη (Sheils 2003). 

Επίδραση της πολυπολιτισμικότητας στη γήρανση και τη σεξουαλικότητα: 
 
• Πολιτιστικές και γλωσσικές διαφορές μεταξύ των επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής 
μέριμνας και των πελατών τους μπορούν να επιδράσουν στην αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας και είτε να 
διευκολύνουν είτε να δυσχεράνουν την από κοινού λήψη αποφάσεων (Suurmond and Seeleman, 2006).  
 
• Οι στάσεις διαφορετικών πολιτισμών απέναντι στη γήρανση και το σεξ μπορεί να περιπλέξουν περεταίρω τη 
διαδικασία της επικοινωνίας και να έχουν αντίκτυπο στην αλληλεπίδραση μεταξύ του ασθενή και του φροντιστή  
(Roach 2004). Με τη σειρά του αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην έκβαση της υγείας του 
ασθενούς/πελάτη (Schouten and Meeuwesen). 
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Πέραν  των  εμποδίων  που  θέτει  η  γλώσσα,  δυσκολίες  στην  επικοινωνία  μεταξύ  δύο 
ανθρώπων  με  διαφορετικό  πολιτιστικό  υπόβαθρο  αναφύονται  ως  αποτέλεσμα  μη 
εγνωσμένων διαφορών σε:    

 Πεποιθήσεις  

 Κοινωνικά και ηθικά πρότυπα 

 Αξίες  

 Συναισθηματική απόκριση   

 Επικοινωνιακό στυλ 

 Πρότυπα λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας.  
 
Ο  επαγγελματίας  υγειονομικής  περίθαλψης  και  κοινωνικής  μέριμνας    μπορεί  να 
υπερκεράσει αυτά τα εμπόδια με τους ακόλουθους τρόπους:  

 Αποκτώντας μεγαλύτερη επίγνωση της δικής του κουλτούρας και διερευνώντας τη 
δική του θέση.  

 Έχοντας ανοικτό μυαλό. 

 Εκφράζοντας ενσυναισθησία. 

 Έχοντας  επίγνωση  των  δικών  του  πεποιθήσεων  και  αξιών  όπως  αυτές 
διαμορφώθηκαν από την κουλτούρα του.   

 Ακολουθώντας  ατομοκεντρική  προσέγγιση  κατά  την  επικοινωνία  του  με  τους 
ασθενείς/πελάτες (Epner and Baile 2012). 

 
Μια	προσέγγιση	διαπολιτιστικής	επικοινωνίας		
Η  ανάγκη  δεξιοτήτων  διαπολιτιστικής  επικοινωνίας  αυξάνεται  καθώς  οι  επαγγελματίες 
υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας δέχονται ασθενείς/πελάτες με όλο και 
μεγαλύτερη πολιτιστική ποικιλομορφία.   Και καθώς θα ήταν πρακτικώς αδύνατον για τον 
επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας να μάθει τα πολιτιστικά 
πρότυπα  και  τις  στάσεις  καθενός  από  τους  ασθενείς/πελάτες  του,  οι  κατευθυντήριες 
γραμμές  βέλτιστων  πρακτικών  συνιστούν  μια  ατομοκεντρική  διαπολιτιστική    προσέγγιση 
στην  επικοινωνία  θεμάτων  που  σχετίζονται  με  την  υγεία,  συμπεριλαμβανομένης  της 
σεξουαλικής.  Η  προσέγγιση  αυτή  μπορεί  να  ενσωματωθεί  στο  μοντέλο  PLISST  το  οποίο 
παρουσιάστηκε στα προηγούμενα.    
 
Όπως  και  το  μοντέλο  PLISST,  το  Culture  &  Health  Assessment  Tool  (CHAT)  (Εργαλείο 
αξιολόγησης  πολιτισμού  και  υγείας)  περιλαμβάνει  ανοικτού  τύπου  ερωτήσεις  προς  τον 
πελάτη/ασθενή και διαπραγμάτευση για το επικοινωνιακό στυλ που θα ακολουθείται.       
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Διερευνώντας  με  σεβασμό  και  ευαισθησία  τις  πεποιθήσεις  και  τις  στάσεις  του 
πελάτη/ασθενή  σε  θέματα  σεξουαλικότητας  και  σεξουαλικής  υγείας  εν  γένει,  ο 
επαγγελματίας υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας μπορεί να ενισχύσει την 
υποστήριξή  του  και  την  εμπιστοσύνη  με  ένα  τρόπο  ανοικτό  και  μη  επικριτικό  και  να 
προσφέρει  συμβουλές  αρμόζουσες  από  πολιτιστικής  πλευράς  και  κατάλληλες  για  τις 
ανάγκες του συγκεκριμένου πελάτη.     
 
Σεξουαλική	βία	απέναντι	σε	ηλικιωμένους		
Ο  Παγκόσμιος  Οργανισμός  Υγείας  ορίζει  τη  σεξουαλική  βία  ως  εξής:  «κάθε  πράξη, 
απόπειρα  επιτέλεσης  σεξουαλικής  πράξης,  ανεπιθύμητα  σχόλια  ή  κινήσεις  σεξουαλικού 
περιεχομένου …  που  εναντιώνονται    στη  σεξουαλικότητα  ενός  ατόμου  χρησιμοποιώντας 
εξαναγκασμό,  από  οποιονδήποτε  …  σε  οποιοδήποτε  πλαίσιο  (WHO  2015,  σελ.  35).  Οι 
ηλικιωμένοι  μπορεί  να  είναι  ιδιαίτερα  ευάλωτοι  στη  σεξουαλική  βία,  ιδιαίτερα  δε  όσοι 
έχουν  κάποιας  μορφής  γνωστική  έκπτωση.  Συχνά,  οι  περιπτώσεις  σεξουαλικής  βίας  και 
κακοποίησης  ηλικιωμένων  δεν  καταγράφονται.  Συνεπώς,  οι  επαγγελματίες  υγειονομικής 
περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας θα πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση του γεγονότος 
ότι υφίσταται το ενδεχόμενο σεξουαλικής βίας ή κακοποίησης ηλικιωμένων.          
 
Ηλικιωμένες	γυναίκες	και	σεξουαλική	βία		
Οι  γυναίκες  έχουν  μεγαλύτερη  πιθανότητα  να  αποτελέσουν  θύματα  σεξουαλικής  βίας 
ανεξαρτήτως  της  ηλικίας  τους.  Οι  ηλικιωμένες  γυναίκες,  ειδικά  όσες  ζουν  μόνες  ή  σε 
μονάδες φροντίδας και οι γυναίκες με άνοια είναι  ιδιαιτέρως ευάλωτες σε κακοποίηση ή 
βία.  Οι  ηλικιωμένες  γυναίκες  με  ιστορικό  ψυχικής  νόσου  διατρέχουν  επίσης  σημαντικό 
κίνδυνο.  Σύμφωνα  με  τα  ευρήματα  μίας  διαχρονικής  μελέτης,  το  51%  των 
μεταεμμηνοπαυσιακών  γυναικών  που  κατέφυγαν  σε  μονάδα  επειγόντων  περιστατικών 
μετά  από  βίαιη  επίθεση  σεξουαλικής φύσεως  είχαν  ιστορικό  με  θέματα ψυχικής  υγείας. 
Επιπλέον, στην ίδια αυτή μελέτη ευρέθη ότι:    
   

Culture and Health Assessment Tool (CHAT): 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα μεγάλο εύρος κλινικών πλαισίων, σε ασθενείς με οποιοδήποτε 
πολιτιστικό υπόβαθρο.  

• Βοηθά τον επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας να αντλήσει 
πληροφορίες για το αξιακό σύστημα του πελάτη/ασθενή σχετικά με την υγεία.  

• Βοηθά τον επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας να κατανοήσει τις 
θέσεις του πελάτη/ασθενή σχετικά με τη σεξουαλικότητα στην τρίτη ηλικία και τη σεξουαλική υγεία.    
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Το  πρόβλημα  της  ελλιπούς  καταγγελίας  σεξουαλικής  κακοποίησης  και  βίας  με  θύματα 
ηλικιωμένες γυναίκες μπορεί να ερμηνευθεί με βάση τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ 
των  γενεών  όσον  αφορά  τη  στάση  απέναντι  στη  σεξουαλική  βία,  οι  οποίες  μπορεί  να 
οδηγήσουν  σε  αισθήματα  ενοχής,  ντροπής  και/ή  αίσθημα  αυτοκατηγορίας  γιατί 
«προσκάλεσαν» την επίθεση εναντίον τους (Vierthaler 2008). Επίσης, στις περιπτώσεις που 
η  σεξουαλική  κακοποίηση  προέρχεται  από  μέλος  της  οικογένειας  ή/και  τον  σύντροφο, 
ενδέχεται  να  υπάρχει  απροθυμία  από  την  πλευρά  του  θύματος  να  καταγγείλει  το 
περιστατικό εξαιτίας της επιθυμίας να προστατευθεί το άτομο αυτό από το να του ασκηθεί 
δίωξη      (Chihowski and Hughes, 2008). 
 
Σεξουαλική	 κακοποίηση	 ηλικιωμένων	 που	 χρήζουν	 βοήθειας	 και	 ηλικιωμένων	 ατόμων	
με	άνοια		
Οι  ηλικιωμένοι  που  εξαρτώνται  από  άλλους  για  τη φροντίδα  τους  και  οι  πάσχοντες  από 
άνοια  διατρέχουν  μεγαλύτερο  κίνδυνο  σεξουαλικής  κακοποίησης,  εν  μέρει  γιατί  είναι 
πιθανόν  να  είναι  περισσότερο  ευάλωτοι  και  συνεπώς  λιγότερο  ικανοί  να υπερασπιστούν 
τον εαυτό τους στην περίπτωση ανεπιθύμητων πράξεων από αυτόν που τους επιτίθεται ή 
τους  κακοποιεί.  Μάλιστα,  έχει  βρεθεί  ότι  οι  δράστες  συχνά  αναζητούν  τέτοιου  είδους 
ευάλωτα θύματα γιατί είναι «λιγότερο πιθανό να προβάλουν αντίσταση, να εμπαίξουν ή να 
καταγγείλουν τον επιτιθέμενο» (Pisani and Walsh 2012, σελ. 197).  
 
Οι ηλικιωμένοι που εξαρτώνται από άλλους για τη φροντίδα τους και/ή οι πάσχοντες από 
άνοια  είναι  ακόμη  πιο  απίθανο  να  καταγγείλουν  τη  σεξουαλική  κακοποίηση  ή/και  βία, 
συχνά  από  το  φόβο  των  αντιποίνων.  Για  τους  ηλικιωμένους  ασθενείς  που  πάσχουν  από 
άνοια  υφίσταται  η  επιπλέον  δυσκολία  ότι  το  θύμα  ενδέχεται  να  μην  είναι  σε  θέση  να 
εκφράσει  με  λόγια  αυτό  που  του  συνέβη,  καθιστώντας  δύσκολη  την  ανίχνευση  και  την 
απόδειξη τέλεσης εγκλήματος  (Benbow and Haddad 1993; Burgess and Phillips 2006). 
 

• Οι ηλικιωμένες γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να δεχθούν επίθεση όταν βρίσκονταν σε 
μονάδα φροντίδας ή στα ίδια τους τα σπίτια από ότι όταν κυκλοφορούν στο δρόμο.   

• Οι ηλικιωμένες γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα από  νεώτερες να δεχθούν επίθεση από 
κάποιον φροντιστή ή άλλο επαγγελματία από ότι από τον σύντροφό τους.   

• Οι ηλικιωμένες γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να χρειαστούν νοσηλεία μετά από μια 
επίθεση σεξουαλικής φύσεως  

• Οι ηλικιωμένες γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να υποστούν τραυματισμό των 
γεννητικών οργάνων λόγω της μειωμένης ελαστικότητας και του πάχους του ιστού της μήτρας  

• Τα υψηλά ποσοστά άνοιας και αναπηρίας μεταφράζονται σε πιθανή ελλιπή αναφορά των 
συμβάντων επίθεσης και κακοποίησης σεξουαλικής φύσεως  στο συγκεκριμένο πληθυσμό  (Eckert 
and Sugar 2008).
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Αναγνωρίζοντας	τα	σημάδια		
Στην  περίπτωση  ατόμων  με  κάποιας  μορφής  γνωστική  έκπτωση,  οι  επαγγελματίες 
υγειονομικής  περίθαλψης  και  κοινωνικής  μέριμνας    θα  πρέπει  να  δίνουν  προσοχή  σε 
ενδείξεις της συμπεριφοράς τους οι οποίες θα μπορούσαν να υποδηλώσουν ότι υφίσταται 
κακοποίηση.  Οι  ηλικιωμένοι  με  κάποιας  μορφής  γνωστική  έκπτωση  συνοδεύονται  από 
φροντιστές  οι  οποίοι  πολλές  φορές  είναι  αυτοί  που  τους  κακοποιούν.  Ενδείξεις  της 
συμπεριφοράς υπόπτων περιλαμβάνουν:  

 Υπερβολικό και συχνό άγγιγμα του ηλικιωμένου ατόμου. 

 Προσωπική  φροντίδα  με  τη  μορφή  σωματικής  παρέμβασης,  όπως  το 
λουτρό ή το άλλαγμα ρούχων του ηλικιωμένου ατόμου.  
Οι αλλαγές σε επίπεδο λεκτικό, σωματικό ή ψυχικό θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
παρατήρησης,  καθώς  τέτοιου  τύπου αλλαγές  είναι  ενδεικτικές  σεξουαλικής  κακοποίησης 
και  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  να  υποστηρίξουν  τον  ισχυρισμό  ότι  επιτελείται 
σεξουαλική κακοποίηση.    
	
Αντιμετωπίζοντας	τη	σεξουαλική	κακοποίηση	ηλικιωμένων	ατόμων		
Το  πιο  σημαντικό  πρώτο  βήμα  για  την  αντιμετώπιση  της  σεξουαλικής  κακοποίησης 
ηλικιωμένων  ατόμων  είναι  η  συνειδητοποίηση  από  πλευράς  των  επαγγελματιών 
υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας  του γεγονότος ότι αυτή είναι πολύ πιο 
συχνή  από  ότι  συνήθως  υποτίθεται.  Πράγματι,  είναι  αξιοσημείωτο  ότι  η  σεξουαλική 
κακοποίηση  των  ηλικιωμένων  συχνά  παραβλέπεται  και  σε  μεγάλο  βαθμό  απλώς 
«συνδέεται με διαρρήξεις από άτομα υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ» (Taylor et al. 
2014, σελ. 235). Όταν αυτό είναι δυνατό, οι επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης και 
κοινωνικής μέριμνας θα πρέπει να πραγματοποιούν αξιολόγηση αυτών που υποπτεύονται 
ότι είναι θύματα, χωρίς την παρουσία του φροντιστή, θέτοντας με ευαισθησία κατάλληλες, 
ευθείες ερωτήσεις προς το ηλικιωμένο άτομο.        
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