
už miegamojo durų

Seksualumas – svarbi ir neatsiejama asmeninio 
ir visuomeninio gyvenimo dalis. Apie tai, kas 
turi įtakos žmogaus seksualumui, kaip reikėtų 
gyventi, kad netrūktų seksualinės energijos, ir 
ką daryti, jai sumažėjus, pasakoja psichologė 
Justina Zelionkaitė.
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Kokie požymiai rodo, kad įvyko ankstyvas persileidi-
mas? Edita, 35 m.
Persileidimai skirstomi į ankstyvuosius (iki 12 nėštumo sa-
vaitės) ir vėlyvuosius (13–22 nėštumo savaitę). Pagrindiniai 
ankstyvo persileidimo požymiai yra šie: skausmas pilvo apa-
čioje (gali būti sąrėminio pobūdžio), negausios kraujingos 
išskyros iš genitalijų arba gausus kraujavimas, su krauju 
pasišalinantys audinių gabalėliai. Kartais žuvęs vaisius lieka 
gimdoje, tada atsiranda tamsiai kruvinų išskyrų, iš spenelių 
išsispaudžia pieno, nėštumo testas tampa neigiamas.

Ar gali dažnesni reguliarūs lytiniai santykiai pakeisti 
menstruacijų ciklo trukmę? Irena, 43 m.
Dažnesni reguliarūs lytiniai santykiai turi įtakos menstruaci-
jų ciklui – jis tampa reguliaresnis, mėnesinės trumpesnės, ne 
tokios gausios ir skausmingos.
Jei yra kitokių pokyčių, reikia kreiptis į ginekologą tyrimų.

Kas nutiktų, jeigu pastočiau ir, kol nežinočiau, kad lau-
kiuosi, vartočiau kontraceptines tabletes? Inga, 37 m.
Tokia tikimybė yra minimali. Tačiau jei taip atsitiktų, greitai 
pastebėtumėte, kad nėra mėnesinių, tada atliktumėte nėš-
tumo testą. Vaisiui paprastai nepakenkiama, tik reikėtų apie 
kontraceptikus pasakyti savo ginekologei.

Ar būdama nėščia galiu maudytis atviruose vandens tel-
kiniuose? Ar nerizikuočiau pakenkti sau ir vaisiui? Karina, 
32 m.
Galite, jei vandens telkiniai švarūs. Jei vanduo užterštas, kils 
infekcijos pavojus tiek jums, tiek vaisiui.

Po lytinių santykių pastebėjau kraujo. Jo buvo nedaug. 
Kodėl taip nutinka? Danguolė, 28 m.
Dažniausia priežastis – gimdos kaklelio erozija, bet būtų ge-
rai, kad jus apžiūrėtų gydytojas ginekologas.

Klausimus ginekologui siųsti el. paštu jurgita@priekavos.lt

Klauskite ginekologo
Į klausimus atsako akušerė ginekologė 
Diana Petrauskienė 
Medicinos klinika  „Mirameda“
Savanorių pr. 11 A, Vilnius, tel. (8 5) 212 55 66, 8 676 07774
Vytauto pr. 23, Kaunas, tel. (8 37) 333 557, 8 606 91120
Paryžiaus Komunos g. 2A, Klaipėda, tel. (8 46) 315 111, 8 606 91183 
www.mirameda.lt 
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Kas turi įtakos 

Žmogaus seksualumas šiais laikais 
labai pabrėžiamas. Kas yra siejama 
su seksualumu?
Seksualumo terminas įvairiems 
žmonėms ir įvairioms mokslo sri-
tims reiškia skirtingus dalykus. Dau-
gelis seksualumą supranta kaip ma-
tomą dalyką – patrauklią išvaizdą ar 
manieras, arba seksualumas tapa-
tinamas su seksualine orientacija. 
Tačiau ši sąvoka turi žymiai platesnę 
reikšmę. Seksualumas – tai organiz-
mo gebėjimas reaguoti į išorinius ir 
vidinius lytinius dirgiklius, gebėji-
mas erotiškai susijaudinti. Tai funk-
cija,  lemianti vyro ir moters lytinį 
potraukį. Seksualumas susijęs su 
įvairiais psichologiniais aspektais, 
pavyzdžiui, motyvacija, rūpesčiu, 
atkaklumu, pasitenkinimu ir t. t.  
Šios sąsajos, priklausomai nuo tam 
tikrų aplinkybių, kinta.

Kaip žmogaus seksualumas for-
muoja požiūrį į pasaulį? 
Manau, kad labiau pasaulis, tiks-
liau, kultūriniai faktoriai, turi įtakos 
seksualumui. Daugumoje religijų 
seksualumas laikomas negeru da-
lyku, kurį reikia slėpti ir slopinti, o 
kai kuriose tai laikoma gyvenimo 
varikliu, energija, galinčia padėti 
pasveikti. 

400 m. pr. Kr. parašytoje 
„Kamasutroje“ seksu-

aliniai santykiai pakelti iki sakralinių 

apeigų lygio, o pats seksualumas 
suprantamas kaip šventa Dievo 
dovana. 
Daosizmo religinė ir filosofinė siste-
ma seksualumą suvokia kaip tam tik- 
rą meno išraišką, lytinius santykius 
laiko geros sveikatos, ilgaamžišku-
mo ir dvasinio augimo pagrindu. 
Seksualinė energija laikoma pačia 
stipriausia energija, kuri gali nu-
vesti iki didžiausio džiaugsmo, jei 
mokama ją nukreipti teisinga link- 
me. Ši religinė ir filosofinė sistema 
atskleidžia seksualinio gyvenimo 
subtilybes, moko, kaip sukurti kuo 
kokybiškesnį ir sveikatą tausojantį 
lytinį aktą. 
Europoje seksualumas nuo vi-
duramžių buvo siejamas su nuo-
dėmingumu ir nepadorumu. Šis 
požiūris kilęs iš krikščioniškos 
nuostatos, kad asmenybę sudaro 
du nelygiaverčiai pradai: nemirtin-
ga siela ir nuodėmingas kūnas. Sielą 
išaukština kūno poreikių apriboji-

mas, o pataikavimas kūnui yra sielai 
pražūtingas. Krikščionybė seksualu-
mą sieja su reprodukciniu procesu, 
o ne su malonumu. 
Krišnaitų bendruomenės principai 
visiškai neatitinka dabartinio vaka-
rietiško seksualumo suvokimo. Vie-
nas iš keturių šios bendruomenės 
pagrindinių principų yra atsisakyti 
nesantuokinių lytinių santykių, o 
santuokiniai lytiniai santykiai skiria-
mi tik vaikams pradėti. Šios bend- 
ruomenės nariai skatinami daugiau 
dėmesio skirti dvasingumui, o ne 
seksualumui. Anot krišnaitų, lytinis 
potraukis yra galinga jėga, kuri žmo-
nes jungia su materialiuoju pasau-
liu, o kadangi žmogaus gyvenimas 
yra skirtas išsilaisvinti iš šio pasau-
lio ir grįžti pas Krišną, tai siekiama 
šia seksualinę energiją numalšinti, 
pavyzdžiui, užsiimant kita veikla. 
Žmonės, įvairiose gyvenimo srityse 
siekiantys tobulumo, turi pasiryžti 
seksualinei abstinencijai. Krišnaitai 

Suvaldytas seksualumas gali 
teigiamai pasitarnauti kitose 
gyvenimo srityse, pavyzdžiui, 
siekiant karjeros ar gerų 

sportinių rezultatų. Tai puikiai 
matyti paauglystėje. 
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sveiku seksualumu laiko planingą 
poreikių tenkinimą, t. y. lytiškai san-
tykiaujama tik dauginimosi tikslu, 
siekiant į pasaulį įvesti vaikus ir ug-
dyti juos Krišnos pasekėjais. 
Islamiškuose kraštuose seksualu-
mas yra labai pabrėžiamas ir slepia-
mas, nes manoma, kad tai veda link 
blogų dalykų ir yra būdas šeimoms 
ardyti. Dėl šios priežasties islamiš-
kuose kraštuose moterys slepia 
savo grožį ir seksualumą nuo sveti-
mų žmonių. Islamas lytinį aktą laiko 
dvasine veikla ar net apeiga.

Kuo skiriasi moters ir vyro seksu-
alumas?
Jei kalbama apie tai, kas žmogui yra 
seksualus vyras ir seksuali moteris, 
tai dažniausiai turima omeny jų iš-
vaizda. Šių dienų seksuali moteris 
turi būti smėlio laikrodžio figūros, 
putnios krūtinės, gražių plaukų. 
Seksualus vyras – raumeningo 
kūno, plačių pečių ir tvirto stoto. 
Jei į seksualumą žvelgiama kaip į 
vidinę savybę, skatinančią būti ly-
tiškai aktyvų, pastebima, kad vyrai 
dažniau nei moterys mąsto apie 
seksą ir stebi, vertina savo seksuali-
nį gyvenimą. Be to, vyrų seksualinę 
elgseną labiau veikia išoriniai veiks-
niai. Kitaip sakant, graži moteris gali 
lengviau suvilioti vyrą nei dailus vy-
ras – moterį. Moterų seksualumui 
didelės įtakos turi menstruacinis 
ciklas – vaisingomis dienomis sek-
sualinė motyvacija yra didžiausia.

Ar fizinis grožis ir seksualumas – 
susiję dalykai?
Ir taip, ir ne.  Gražus žmogus gali 
atrodyti seksualus ir patrauklus, 
tačiau nebūtinai seksualios išvaiz-
dos žmogus yra ir nori būti sek-
sualiai aktyvus. Neretai pasitaiko, 
kad asmenys, labai pabrėžiantys 

Seksualumas susijęs su įvairiais 
psichologiniais aspektais, 
pavyzdžiui, motyvacija, 
rūpesčiu, atkaklumu, 
pasitenkinimu ir t. t.
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už miegamojo durų
savo fizinį seksualumą, pavyzdžiui, 
apranga, yra gana šalti ir abejingi 
seksualiniuose santykiuose. Apsk- 
ritai pernelyg demonstruojamas 
seksualumas, dažnas kalbėjimas 
apie seksą rodo asmens seksuali-
nes bėdas, kurias jis savo išvaizda 
ir elgesiu bando maskuoti.

Kokie veiksniai mažina žmogaus 
seksualumą?
Prasta fizinė ar psichinė sveikata 
turi didelės neigiamos įtakos žmo-
gaus seksualiniam elgesiui ir moty-
vacijai. Kartais ligos turi įtakos lyti-
nei disfunkcijai (vyrams – erekcijos 
sutrikimams, moterims – lubrika-
cijai ir orgazmui). Dėl to natūraliai 
nukenčia ir seksualinė motyvacija. 
Pavyzdžiui, vyrams erekcijos dis-
funkcija, potraukio sumažėjimas, 
orgazmo sutrikimai yra dažna cuk- 
rinio diabeto komplikacija. Mote-
rims, sergančioms cukriniu diabetu, 
ypač II tipo, gresia lytinė disfunkci-
ja (potraukio nebuvimas, negebė-
jimas susijaudinti). Antsvoris taip 
pat mažina žmogaus seksualumą. 
Tam įtakos turi ne tik dėl išvaizdos 
sumažėjęs pasitikėjimas savimi, 
bet ir pakitęs hormonų balansas. 
Be to, tyrimais nustatyta, kad as-
menys, nepatenkinti savo lytiniais 
organais, būna mažiau seksualūs. 
Psichoemocinė būklė irgi turi įta-
kos seksualumui. Jei kamuoja bloga 
nuotaika ar depresija, dažnai pati-
riamas lytinio potraukio išnykimas 
ar lytinės funkcijos sutrikimas. Dėl 
to aiškiai pablogėja seksualinis gy-
venimas. Vyrams, išgyvenantiems 
depresiją, būdingas lytinio potrau-
kio išnykimas, erekcijos disfunkcija, 
ejakuliacijos sutrikimas.
Žmogaus, patyrusio seksualinę 
prievartą, seksualumas ypač nu-
kenčia. Moterys, patyrusios sek-
sualinį smurtą, vėliau gali jausti 
lytinių santykių baimę, seksualinės 
motyvacijos ir pasitenkinimo slopi-
mą ar išnykimą. Šie požymiai ryš-
kesni toms moterims, kurios būna 
patyrusios šeimos narių seksualinę 
prievartą.  Be to, vaikystėje patir-
ta seksualinė prievarta ateityje 
pasireiškia menkesne seksualine 
savigarba ar rizikingu seksuali-
niu elgesiu. Vyrams, patyrusiems 
seksualinį smurtą, paprastai būna 
vėlesnė ejakuliacija, jiems, kaip ir 
moterims, būdingas rizikingas sek-
sualinis elgesys.  

Kaip reikėtų gyventi, kad netrūktų 
seksualinės energijos?
Reikia rūpintis savimi, kitaip sakant, 
užtektinai pailsėti, būti aktyviems, 
sveikai maitintis, stebėti savo psi-
choemocinę būseną ir, pajutus jos 
pablogėjimą, neignoruoti savijau-
tos ir ieškoti pagalbos. Verta pami-
nėti, kad susilaukus kūdikio pirmai-
siais mėnesiais patirti seksualinės 
energijos sumažėjimą yra normalu.

Kaip rūpestis savimi susijęs su sek-
sualumu?
Rūpinimasis savimi ir su tuo susiję 
aspektai turi tiesioginės įtakos žmo-
gaus seksualumui. 

Poilsis. Net 26 % žmonių sako, 
kad jų lytinis gyvenimas nuken-

čia dėl pervargimo. Vadinasi, žmo-
nės neužtektinai pailsi. Miegas turi 
įtakos hormono testosterono lygiui. 
Tiek vyrams, tiek moterims testo- 
sterono kiekis kraujyje kyla miegant 
ir sumažėja nubudus, todėl neišsi-
miegojusio žmogaus organizme yra 
mažiau testosterono, tokio svarbus 
seksualiniam aktyvumui ir lytinei 
funkcijai. Vyrams miego stoka gali 
būti erekcijos disfunkcijos priežas-
tis, o moterims sukelti pojūčių ir 
motyvacijos slopimą. 

Žalingi įpročiai. Kitas ne mažiau 
svarbus veiksnys, darantis įtaką 

žmogaus seksualumui, yra svaiga-
lų vartojimas. Nustatyta, kad tiek 
lėtinis, tiek ūminis alkoholio var-
tojimas gerokai paveikia vyrų sek-
sualinę elgseną. Kadangi alkoholis 
slopina testosterono gamybą sė-
klidėse, dažnai jis vyrams sutrikdo 
lytinę funkciją. Moterims alkoholis 
skatina seksualinį susijaudinimą ir 
motyvaciją, tačiau sumažėja fizio-
loginiai susijaudinimo (lubrikacijos) 
požymiai. Be to, alkoholio vartoji-
mas slopina centrinę nervų siste-
mą ir skatina dehidrataciją, todėl 
yra sunkiau susijaudinti ir patirti 
orgazmą: vyrai gali patirti ejaku-
liacijos sutrikimų, o moterims gali 
prireikti daugiau stimuliacijos, kad 
patirtų orgazmą. Rūkymas taip pat 
turi įtakos seksualumui. Pastebima, 
kad rūkantiems vyrams dėl suma-
žėjusio kraujo pritekėjimo į varpą 
gali kilti erekcijos problemų, o rū-
kančioms moterims gali atsirasti 
makšties sausumas.

Fizinis aktyvumas. Reguliari fizi-
nė veikla gali pašalinti įtampą 

ir pagerinti išvaizdą. Tai gali turėti 

teigiamos įtakos seksualumui. 
Reguliariai besimankštinančios 
moterys geba seksualiai stipriau 
susijaudinti, o sportuojantiems 
vyrams beveik nepasitaiko erek-
cijos sutrikimų. Fiziniai pratimai 
ilgainiui padidina endorfinų išsis-
kyrimą (todėl žmogus gerai jau-
čiasi) ir skatina lytinių hormonų 
išsiskyrimą (tai, savo ruožtu, turi 
teigiamos įtakos seksualumui). 
Suaktyvėja moterų lytinių orga-
nų kraujotaka, todėl patiriamas 
didesnis seksualinis susijaudini-
mas, be to, kūnas greičiau ir in-
tensyviau reaguoja į seksualinio 
turinio dirgiklius (pavyzdžiui, ero-
tinius filmus).  

Ar gali būti seksualinės energijos 
perteklius?
Paprastai pernelyg išreikštas sek-
sualumas vadinamas hiperseksua-
lumu. Tai jau yra seksualinis nukry-
pimas, kurį reikia gydyti. Paprastai 
hiperseksualūs žmonės, nors ir 
atlieka daug ir įvairių seksualinių 
veiksmų su įvairiais partneriais, 
vis tiek nesugeba patenkinti savo 
lytinių poreikių. Dėl hiperseksua-
lumo kenčia jų kasdienė veikla ir 
santykiai su žmonėmis.  

Kaip netinkamai reiškiamas sek-
sualumas gali kenkti?
Pirmiausia, netinkamai reiškia-
mas seksualumas yra pagrindinė 
lytiniu keliu plintančių infekci-
jų priežastis. Jei nenaudojama 
prezervatyvų, dažnai keičiami 
seksualiniai partneriai, galima 
užsikrėsti lytiniu keliu plintančio-
mis ligomis. Dažniausiai rizikingas 
seksualinis elgesys būdingas ne-
blaiviems ir menkos savigarbos 
žmonėms. Antra, seksualumas 
yra stipri jėga, reikšminga ne tik 
reprodukcijai, bet ir apskritai gy-
venimui. Suvaldytas seksualumas 
gali teigiamai pasitarnauti kitose 
gyvenimo srityse, pavyzdžiui, 
siekiant karjeros ar gerų sporti-
nių rezultatų. Tai puikiai matyti 
paauglystėje. Paaugliai, kuriems 
anksti ima rūpėti seksualumas, 
kurie anksti pradeda lytinį gyve-
nimą, paprastai prasčiau mokosi. 
Taigi verta paminėti, kad seksua-
linis susivaldymas, ypač jaunimui, 
yra labai naudingas.  

Aistė Sakalauskienė

Klausimus seksologui siųsti el. paštu jurgita@priekavos.lt

Į klausimus atsako klinikinis psichologas 
Andrius Kaluginas, „Vidinio įvaizdžio 
studijos“ (Vilnius) vadovas
Psichoterapijos centras „InVito“ (Vilnius) 
Tel. 8 608 90 266 
www.geraspsichologas.lt

Klauskite seksologo

Mano mergina nepatiria vaginalinio orgazmo. Jaučiuosi dėl to 
sutrikęs. Ji tikina, kad niekada nėra patyrusi vaginalinio orgazmo 
(patiria tik klitorinį), todėl bėdos dėl to nemato. Visgi man sunku su-
prasti, kokį malonumą ji gauna iš lytinio akto. Kaip man nusiramin-
ti? Galbūt ateityje ji patirtų ir vaginalinį orgazmą? Vygaudas, 31 m.
Galite būti ramus, jūsų merginai viskas gerai. Klitorinis orgazmas yra 
jos seksualumo ypatumas. Tyrimai rodo, kad tik apie 30 % moterų 
patiria vaginalinį orgazmą. Orgazmo rūšis priklauso nuo daugelio fak-
torių: psichologinių, fiziologinių, emocinių, anatominių. Svarbu, kad ji 
apskritai patiria orgazmą, todėl taikant specialias priemones galima 
išlavinti gebėjimą patirti vaginalinį orgazmą. 

Niekada nesu išbandžiusi analinio sekso. Su vyru pastaruoju 
metu pasikalbame, kad norėtume pamėginti. Ką svarbu apie tai 
žinoti? Aurelija, 36 m.
Svarbu žinoti, kad analinis seksas skirtingų lyčių poroje nėra iškrypi-
mas, tai tik partnerių abipusio susitarimo dalykas, kaip ir oralinis sek-
sas. Svarbu paisyti higienos ir būtinai naudoti daug lubrikanto. Mote-
riai jokiu būdu negalima kentėti – atsiradus menkiausiam skausmui 
reikia nedelsiant nutraukti aktą.

Laukiuosi vaikelio (3 mėn.). Nėštumas sudėtingas. Gydytojai 
patarė iki gimdymo nesimylėti. Jaudinuosi dėl vyro – kaip jis iš-
tvers? Rusnė, 28 m.
Reikėtų laikytis gydytojų nurodymo. Su vyru patarčiau taikyti nevagi-
nalinio mylėjimosi formas: oralinį seksą, petingą, masturbaciją. Vyrui 
tiesiog reikia būti kantriam.    

Auginame sūnų. Svarstome galimybę atlikti jam apipjaustymą. 
Norėčiau išgirsti seksologo nuomonę. Reda, 32 m.
Varpos apipjaustymas yra šeimos tradicijų ir berniuko sveikatos rei-
kalas. Dėl šios procedūros kyla daug diskusijų ir yra labai įvairių nuo-
monių. Prieš atliekant operaciją patarčiau būtinai konsultuotis su 
urologu. 
Gerai tai, kad apipjaustytam paaugusiam sūnui bus lengviau laikytis 
lytinės higienos, o ateityje dėl mažesnio varpos jautrumo bus galimy-
bė ilgiau tęsti lytinį aktą. Didžiausia rizika – po apipjaustymo berniu-
kui tinkamai nesilaikant higienos yra didelis infekcijų pavojus. Labai 
svarbu itin saugiai ir steriliai atlikti apipjaustymo operaciją. 
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Šių dienų seksuali moteris turi 
būti smėlio laikrodžio figūros, 

putnios krūtinės, gražių 
plaukų. Seksualus vyras – 

raumeningo kūno, plačių pečių 
ir tvirto stoto.
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