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Co wiemy?

Mało lub nic!
!

W legendarnej pracy z 2001 roku opublikowanej we Italian Journal of Pediatrics czytamy: „
Wnętrostwo, często obecne przy urodzeniu, występuje rzadko u nastolatków i dorosłych, 
a rozwój seksualny jest na ogół normalny u obu płci. Do czasu zgłoszenia Martineza i wsp. 
nie stwierdzono, aby osoba dotknięta chorobą miała dzieci. matki i córki z typowym 
zespołem"



Osoby z Cri du chatsą płodne i mogą się rozmnażać.



Problem nr 1

rejestr

somatyczny

psychiczny

Wiek



FAS ROZWOJU
5 FAZ WYRÓŻNIA PSYCHANALIZĘ N

CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ ORGAN
CZYLI ROZWÓJ SEKSUALNOŚCI, Z KTÓREJ KAŻDY JEST 
UPRAWNIONY W POSZUKIWANIU PRZYJEMNOŚCI

- FAZA USTNA: DOPÓKI2LATA ŻYCIA.

POSPIESZ SIĘ2DO4LATA ŻYCIA.

POSPIESZ SIĘ4DO6-7LATA ŻYCIA.

POSPIESZ SIĘ6-7LAT DO11LATA ŻYCIA

ADOLESCENCJA.

- FAZA ANALNA:

- FAZA OPADU:

- FAZA OCZEKIWANIA:

- ETAP GENITALNY:



FAZA USTNA (do 2 lat)

Pierwszym z nich jestfaza ustna, który trwa od 
urodzenia do około dwóch lat i w nim koncentruje się 
libido (jak nazywa energię seksualną Freud) w ustach 
(usta to pierwsza strefa erogenna): dziecko odczuwa 
przyjemność przynosząc cokolwiek do ust, z piersi 
matki na przedmioty, które znajduje w częściach 
swojego ciała (palec, stopa itp.).



FAZA USTNA (do 2 lat)

Ten sposób postępowania jest także jego pierwszym 
sposobem poznania świata: innymi słowy, wnosząc coś 
do ust, dziecko zaczyna rozumieć, czym on jest, 
odróżnia go od innych rzeczy i tak dalej. I zasypia 
zadowolony.



FAZA ANALNA (2-4 lata)

Drugi etap nazywa sięfaza analna, trwa od około dwóch do czterech lat, w trakcie którego dziecko odczuwa 
przyjemność z trzymania i uwalniania zwieraczy odbytu: wiąże się to z zaproszeniem matki lub rodziny do 
wydalenia lub zatrzymania stolca ("trening nocnika"), co jest więc dla nich ambiwalentne. charakter, dobry i 
zły jednocześnie. Jest to również okres „nie”, w którym dziecko zaczyna być autonomiczne i chce coraz więcej 
zawłaszczać swojej osiągniętej autonomii.



FAZA OPADU
(4-7 lat)

Trzeci etap jest jeszcze ważniejszy i nazywa sięfaza 
falliczna(waha się od czterech do sześciu, około 
siedmiu lat), ponieważ wskazuje na odkrycie 
własnego narządu płciowego i jego odmienność od 
narządów młodszej siostry lub brata.



FAZA OPADU
(4-7 lat)

W tej fazie chłopiec boi się utraty narządu (
kompleks kastracyjny: ponieważ chłopiec 
ma coś bardziej widocznego, a dziewczyna 
nie, chłopiec uważa, że   dziewczyna 
została ukarana przecięciem jej narządu 
płciowego i też się boi, że zrobi to samo) i
zazdrość o penisaod dziewczyny, która 
nie ma tego, co ma chłopiec.



KOMPLEKS EDYPA

Podczas tej fazykompleks Edypa, co wskazuje na normalny kryzys emocjonalny, mniej 
lub bardziej nieświadomy, spowodowany pożądaniami seksualnymi chłopca wobec 
matki i zazdrością wobec ojca; podobnie dzieje się u dziewczynki (jest to w skrócie okres, 
w którym chłopiec chce poślubić matkę, a dziewczynka chce mieć dziecko z ojcem).



KOMPLEKS EDYPA

Okres ten jest na ogół przełamywany przez proces identyfikacji 
rodzica własnej płci, co jest procesem bardzo ważnym: skoro 
dziecko zdaje sobie sprawę, że nie może poślubić swojej matki, 
która jest już żoną jego ojca, wtedy uczy się zakładać różne 
postawy typowe dla dorosłego mężczyzny w społeczeństwie, w 
którym żyje, identyfikujące się właśnie w postaci ojca; podobnie 
dzieje się z małą dziewczynką, która nauczy się być „małą 
kobietą”, aby zadowolić ojca.

To na tym etapie uczymy się stawać mężczyzną lub kobietą.



FAZA LATENCJI (6-11 lat)

Mówi sięfaza latencjibo w tym okresie seksualność jest ukryta, utajona w 
porównaniu z resztą, co z grubsza odpowiada wejściu dziecka w świat szkoły (od 
szóstego do jedenastego roku życia). Ta epoka oznacza względne „wytchnienie” 
impulsów seksualnych, ponieważ teraz dziecko wchodzi w porządek społeczny i 
kulturowy swojego środowiska i dlatego jego główne zainteresowania skupiają 
się teraz na tym, aby dobrze żyć w tym okresie: dziecku zależy na chodzeniu do 
szkoły, by stać się dorosłym , aby sprostać temu, czego oczekują od niego inni 
(dlatego porażka szkolna bywa tak warunkowająca!).



FAZA GENITALNA (młodzież)

Wreszcie jestetap narządów płciowychprawdziwe i właściwe, które, 
jak widzimy, jest ostatnim w rozwoju seksualności i odpowiada epoce 
dojrzewania i dojrzewania, podczas której definitywnie kształtuje się 
osobowość seksualna (ze wszystkimi powiązanymi zjawiskami: 
wzrostem, pierwszą miesiączką i pierwsze zanieczyszczenie, rozwój 
wtórnych cech płciowych takich jak włosy, broda, piersi...), które będą 
wstępem do „normalnego” dorosłego związku heteroseksualnego



TEORIA JANA PIAGETA
DZIECI ROZUMIEJĄ ŚWIAT PRZEZ INTERAKCJĘ Z PRZEDMIOTAMI I 

LUDZIAMI ORAZ NIEUSTANNY POSTĘP.
PODSTAWOWA KONCEPCJA TO:

OPERACJA
GŁÓWNE MECHANIZMY

ASYMILACJA RÓWNOWAGA

ZAKWATEROWANIE



ETAPY ROZWOJU (PIAGET)

!

WYCZUCIE SILNIKA

PRZEDKONCEPCYJNE

INTUICYJNE MYŚLENIE

KONKRETNA OPERACJA

FORMALNE OPERACYJNE

(0 - 2 LATA)

(2-4 LATA)

(4 - 7 LAT)

(7-11 LAT)

(11-14)



TEORIA ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO
ERIK H. ERIKSON

WYRÓŻNIA OSIEM ETAPÓW ROZWOJU,
OD DZIECIŃSTWA DO STAROŚCI.

FAZY

DZIECIŃSTWO WIEK DOJRZAŁY

ADOLESCENCJA



DZIECIŃSTWO: CZTERY ETAPY

ANALNY - MIĘŚNIOWY: nacechowane kontrolą i dyscypliną. 
Rodzi się sumienie etyczne związane z poczuciem wstydu 
(samokontrola, wola, wstyd).

PSYCHOSOCJALNE:wyłania się zdefiniowana przez VIRTU stanowczość 
celu, głównym zajęciem jest zabawa, powstaje poczucie winy.

OKRES Utajenia: pojawia się poczucie kompetencji i 
skuteczności.

USTNA - ZMYSŁOWA:podstawowe zaufanie i nieufność, których 
modulacją jest nadzieja.



Cykle miesiączkowe u dziewcząt CDC

W jakim wieku przyjeżdżają? 

Czy są bolesne?

Czy są regularne?

Jak długo trwają?

Czy są owulacyjne?

Czy opisano inne ciąże? Z jakim skutkiem? 

Kiedy zaczyna się menopauza w CDC?



Rozwój w CDC Boys

Kiedy zaczynają pojawiać się drugorzędne cechy płciowe?

(owłosienie łonowe, broda, zwiększona objętość jąder)

Czy występują zanieczyszczenia nocne?

Jakie bodźce wywołują erekcję/wytrysk?

Jak wygląda spermiogram osoby z CDC?



Seksualność

Seksualność to komunikacja, empatia, związek i dbanie o siebie.

Potem oczywiście, jak sugeruje etymologia tego lematu, istnieje również seks w ścisłym tego słowa znaczeniu, a 

czasami prokreacja.

Uprawianie seksualności, aby być kulturowo akceptowanym, wymaga:przynajmniej przestrzeganie 
poniższych zasad postępowania*:

1. „Właściwy” wiek;

2. Samoświadomość;
3. Dobrowolność;

4. Wzajemność;
5. Poszanowanie zasad „przyzwoitości”;
6. Odpowiedzialność (za konsekwencje).

* Należy pamiętać, że te same zasady nie obowiązują we wszystkich kulturach.



"NAWET NIEPEŁNOSPRAWNY JEST SEKSUALNY"
MARIA CRISTINA PESCI i ANDREA PANCALDI

Przyjemność, która pochodzi z ciała, z jego doznań (bycia dotykanym, 
zamykanym, poruszanym, oczyszczanym, odżywianym, zmienianym) jest częścią 
tych podstawowych przyjemności, które budują w rozwoju każdej osoby esencję 
poczucia życia, bycia tam , Opieki Społecznej; pierwsze filary poczucia własnej 
odrębnej tożsamości iw równym stopniu w komunikacji ze światem, z innym.



Są tacy, którzy…oni nie wiedzą, którzy tylko wiedzą, kim byli
przyzwyczajeni do widzenia i słyszenia, które jednak dostrzegają gwałtowne 
uczucie potrzeby, której nie potrafią rozszyfrować.

Są tacy, którzy…próbowali przyjemności i orgazmów, ale teraz jedyne, 
kiedy są dotykane, to bycie czystym i leczniczym.

Są tacy, którzy…nigdy nie próbowałem dobre samopoczucie i 
zadowolenie z ciepła ciała na skórze, ale mają zarówno chęć, jak i strach 
przed spróbowaniem.



Masturbacja

Dziecko odkrywa, że   okolice narządów płciowych zapewniają kojące i przyjemne doznania

Do 3-4 roku życia nie ma poczucia skromności i dotyka się bez skrępowania, bez 
ukrywania się i bez wstydu

Po tym wieku zwykle pojawia się poczucie skromności i dziecko praktykuje 
masturbację w sytuacjach intymnych.

Masturbacja nie jest kompulsywna i nie jest częsta tego samego dnia ani 
przedłużana w czasie i nie odciąga uwagi dziecka od związków i zabawy.



Masturbacja w cri du chat

Infantylizacja (przerwa między wiekiem chronologicznym a wiekiem psychicznym: trudna do wdrożenia interwencja dostosowana do wieku).

Brak umiejętności zarządzania miejscem życia.

„Pozytywna” reakcja społeczna na zachowania nieodpowiednie do wieku (przytulanie, całowanie nieznajomych) 
i nadmierną rekompensatę ze strony matek.

Zachowania problemowe o treści seksualnej często nie są leczone, gdy występują u dziecka, natomiast 
gdy dziecko staje się nastolatkiem, jeśli utrzymuje to samo zachowanie, jest uważane za wysoce 
problematyczne.

Nie besztaj, ale powstrzymuj i edukuj, bez dramatów i bez wpajania poczucia winy (?). To ewolucja przyjemność-
wina-wstyd kojarzy się z emocjonalnym niepokojem.



Osoba z niepełnosprawnością intelektualną musi także otrzymać 
edukację seksualną,seksualność będąca podstawowym wymiarem 
jego bycia w rzeczywistości i wejścia w relację z własnym ciałem i 
ciałem drugiego.

Interwencja edukacyjna musi być wykonywana zarówno przez rodziców, jak i wychowawców;

Wiąże się to nie tylko z konkretną pracą edukacyjną skierowaną do osoby 
niepełnosprawnej, ale przede wszystkim z konkretnym szkoleniem dla 
rodziców i wychowawców.



3 wymiary edukacji seksualnej

Figlarny:odkryj swoje własne ciało

Relacyjny:odkryj ciało drugiego

Etyka:odkryj wartość cielesności



Co robić?

Wychowanie w sensie skromności:

- Bycie nagim oznacza brak ubrania

- Czasami można zobaczyć nagie małe dziecko

- To nie jest w porządku, że ktoś widzi Ciebie lub mnie nago

- Czasami lekarz, pielęgniarka lub mama mogą zobaczyć mnie nago

- Dzieci, przyjaciele lub inni dorośli nie mogą oglądać mnie nago

- Pokazywanie intymnych części ciała nie jest w porządku

- Jeśli ktoś próbuje zobaczyć twoje intymne części, musisz powiedzieć „NIE”

- Będę dobrze pamiętał, że kiedy muszę lub chcę być nago, to muszę być w swoim pokoju lub w łazience przy zamkniętych drzwiach.



Co robić?

- Nauczanie pojęć płci i normalnych zmian wzrostu

- Nauczanie kiedy i z kim można okazywać uczucia

- Uczenie dziewczynek zarządzania cyklami menstruacyjnymi

- Uczenie czasów i miejsc, w których można kierować popędy seksualne (kiedy i gdzie)

- Nauczanie masturbacji (jak)

- Orientacja na związek miłosny (jeśli uzna się to za wykonalne)



Ryzyko nadużyć

• Dziecko niepełnosprawne może być obiektem niepożądanej uwagi i nie 
wiedzieć lub nie być w stanie komunikować się

• Dzieci powinny być poinformowane, że są osoby, które mogą próbować robić rzeczy 

(pokazywać swoje genitalia, dotykać lub być dotykane...), które są niepożądane i 

nieodpowiednie

• Trzeba ich nauczyć mówić „NIE” i prosić o pomoc

• Należy zagwarantować czujność, pozwalając jednocześnie na emancypację



Od uczuciowości przez uczucia do związku

• Afektywność to umiejętność postrzegania drugiego jako osoby, a nie przedmiotu, która pozwala 
nam zaspokoić pożądanie (i jest już obecna w mózgu ssaków)

• Następnym krokiem jest przejście od afektywności do odczuwania (uczuciom można nadać wartość 
pozytywną lub negatywną).

• W związku szuka się bezpieczeństwa, ale prawdziwą „ochroną” związku jest wolność 
(która pozwala decydować, czyli oderwać się) bez żadnej gwarancji

• Musiałeś podążać ścieżką wewnętrznego oderwania od matki, aby związek był 
dorosły

• Możesz czuć się komfortowo z inną osobą tylko wtedy, gdy jesteś w stanie intymnie z tego zrezygnować.

• Czy nasze dzieci to wszystko?



Możliwe propozycje rozwiązań

• Szkolenie operatorów, rodzin, nauczycieli

• Agencje pomocy seksualnej

• (doświadczenia za granicą, w których usługa jest uważana 
za „pomoc osobistą”, na razie skierowaną głównie do 
pacjentów płci męskiej)





Teksty do konsultacji

„Przyjaźń, miłość, seks: porozmawiajmy o tym teraz” Anny Contardi i Moniki Berarducci 
połączyć:http://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=40350
!
!
„Laboratorium Autyzmu Autyzmu: Higiena, Zdrowie, Seksualność” Mary Wróbel 
połączyć:http://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=40363

http://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=40350
http://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=40363
http://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=40363
http://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=40363










Interwencja przeprowadzona dla

XVI Krajowe Zjazdy Rodzin 
Stowarzyszenia Dziecięcego ABC Cri du chat

San Casciano, listopad 2013

www.criduchat.it
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