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Súhrn 

Kompulzívna porucha sexuálneho správania je charakterizovaná pretrvávajúcim 
zlyhávaním ovládania intenzívnych, opakujúcich sa sexuálnych impulzov alebo nut
kaní, ktoré vedú k opakujúcemu sa sexuálnemu správaniu. Príznaky zahŕňajú opa
kujúce sa sexuálne aktivity, ktoré sa stávajú ústredným záujmom života človeka až 
do bodu, v ktorom zanedbáva starostlivosť o svoje zdravie a o seba alebo iné záujmy, 
činnosti a povinnosti; početné neúspešné snahy významne redukovať opakujúce sa 
sexuálne správanie; a pokračovanie opakujúceho sa sexuálneho správania napriek 
nepriaznivým následkom alebo napriek malému alebo žiadnemu uspokojeniu z ne
ho. Vzhľadom na dysregulované sexuálne správanie súvisí menovaná porucha s nie
kdajšou nozologickou jednotkou nadmernej sexuálnej túžby, ktorá je všeobecne 
známa pod názvom hypersexualita. V 11. revízii Medzinárodnej klasifikácie chorôb 
je kompulzívna porucha sexuálneho správania súčasťou porúch ovládania impulzov, 
hoci je skôr behaviorálnou závislosťou ako impulzívnou alebo kompulzívnou poru
chou. 

K ľ ú č o v é s 1 o v á : hypersexualita - kompulzívna porucha sexuálneho správa
nia - kompulzívne sexuálne správanie - závislosť od sexu 
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M. Patarák: COMPULSIVE SEXU AL BEHA VIOUR 
DISORDER IN ICD-11 

Summa ry 

Compulsive sexual behaviour disorder is characterized by a persistent pattern of 
failure to control intense, repetitive sexual impulses or urges resulting in repetitive 
sexual behaviour. Symptoms may include repetitive sexual activities becoming 
a central focus of the person 's life to the point of neglecting health and personal ca
re or other interests, activities and responsibilities; numerous unsuccessful efforts 
to significantly reduce repetitive sexual behaviour; and continued repetitive sexual 
behaviour despite adverse consequences or deriving little or no satisfaction from it. 
Due to dysregulated sexual behaviour, this disorder is related to the former nosolo
gical entity of excessive sexual drive, commonly known as hypersexuality. The 11 th 

revision of the lnternational Classification of Diseases places compulsive sexual be
haviour disorder among impulse control disorders, although it is rather a behaviou
ral addiction than an impulsive or compulsive disorder. 

K e y w or d s: hypersexuality - compulsive sexual behaviour disorder - compul
sive sexual behaviour - sex addiction 

Úvod - poruchy ovládania impulzov v ICD-11 

V zozname duševných porúch (mental, behavioural or neurodevelopmen
tal disorders) v najnovšej 11. revízii Medzinárodnej klasifikácie chorôb 
(ICD-11) figurujú aj poruchy ovládania impulzov (impulse control disorders; 
World Health Organization, 2018 - ďalej len WHO), ktoré sa v 10. revízii 
Medzinárodnej klasifikácie chorôb (ICD-10) nazývali ako poruchy návykov 
a impulzov (habit and impulse disorders; WHO, 2016). V ICD-10 do tejto 
kategórie porúch patrilo patologické hráčstvo (F63.0 - pathological gam
bling), patologické podpaľačstvo (F63.1 - pathological fire-setting, respek
tíve pyrománia), patologické kradnutie (F63.2 - pathological stealing, re
spektíve kleptománia) a trichotilománia (F63.3 - trichotillomania). 
V ICD-11 v nej však došlo k viacerým zmenám. 

V prvom rade už nejde o návykové a impulzívne poruchy, ale o poruchy 
ovládania impulzov. Terminologický posun zdôrazňuje predovšetkým impul
zívnosť v jednaní. ICD-10 hovorí o opakovaných činnostiach, ktoré nemajú 
jasnú racionálnu motiváciu, ktoré nemožno ovládnuť a ktoré obyčajne po
škodzujú vlastné záujmy príslušnej osoby alebo jej okolia, pričom daná oso
ba hovorí o tom, že jej správanie je spojené s impulzmi k činnosti (WHO, 
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2016). ICD-11 definuje poruchy ovládania impulzov ako opakované zlyhania 
odolať impulzu, popudu alebo nutkaniu (impulse, drive, or urge) vykonať 
činnosť, ktorá na osobu pôsobí odmeňujúco, a to prinajmenšom v krátkodo
bom horizonte. Avšak, v dlhodobom horizonte môže viesť neschopnosť odolá
vať tejto činnosti k negatívnym následkom pre jedinca alebo jeho okolie, 
k subjektívne pociťovaným ťažkostiam (distress) alebo k významnému po
škodeniu (significant impairment) osobných, rodinných, sociálnych, vzdelá
vacích, pracovných alebo iných dôležitých oblastí fungovania. Medzi poru
chy ovládania impulzov patria rôzne špecifické druhy správania, ako je 
podpaľačstvo, kradnutie, sexuálne správanie alebo afektívne výbuchy (ex
plosive outbursts; WHO, 2018). Zahrnutie sexuálneho správania do tejto ka
tegórie porúch je novinkou, keďže ešte v predchádzajúcej verzii klasifikácie 
sa možnosť kódovať impulzívne a návykové poruchy sexuálneho správania 
medzi poruchy návykov a impulzov explicitne vylučovala, s vágnym odka
zom na poruchy voľby sexuálneho objektu (F65 - disorders of sexual prefe
rence ). Medzi poruchami volby sexuálneho objektu sa však žiadna adekvát
na možnosť na kódovanie impulzívnych a návykových porúch sexuálneho 
správania nenachádzala, čo možno považovať za značný nedostatok ICD-10. 

Patologické hráčstvo sa v ICD-11 premenovalo na poruchu v dôsledku 
hazardného hrania (gambling disorder), pričom sa už neobjavuje medzi po
ruchami ovládania impulzov, ale spolu s poruchou v dôsledku hrania video
hier/počítačových hier (gaming disorder; viac Patarák, 2018b) medzi návy
kovými poruchami (disorders due to addictive behaviours). Závislostný cha
rakter týchto porúch teda nová ICD-11 jasne rozpoznáva a potomka niek
dajšieho patologického hráčstva vyčleňuje z predchádzajúcej kategórie po
rúch návykov a impulzov (Svetová zdravotnícka organizácia, 1992; WHO, 
2018). Uvedeným krokom by sa z tejto skupiny porúch stali naozaj iba poru
chy ovládania impulzov, keby nedošlo k jednej zásadnej zmene, a to k jej 
rozšíreniu o kompulzívnu poruchu sexuálneho správania (compulsive sexual 
behaviour disorder), ktorej klasifikačné zaradenie pod strechu impulzívnych 
porúch nemožno vnímať ako jednoznačne vhodný a zmysluplný krok. 
Okrem tejto poruchy je tu nová aj intermitentná výbušná porucha (inter
mittent explosive disorder), ktorú však bolo možné v ICD-10 kódovať v po
ložke iných porúch návykov a impulzov (F63.8 - other habit and impulse di
sorders; WHO, 2016). 

Oficiálny slovenský preklad názvov týchto porúch v čase písania článku 
nebol k dispozícii, takže slovenské názvy možno chápať len ako návrhy au
tora (najmä v prípade aktuálne diskutovanej kompulzívnej poruchy se
xuálneho správania) alebo ako konsenzus viacerých slovenských odborníkov 
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na závislosti (v prípade poruchy v dôsledku hazardného hrania a poruchy 
v dôsledku hrania videohier/počítačových hier; publikácii, ktorá používa 
uvedené názvy, predchádzala neformálna odborná diskusia, čo však nezna
mená, že sa v tomto znení objavia aj v oficiálnom slovenskom preklade 
ICD-11, viac: Patarák, 2018b; Patarák, 2018c; Pečeňák a Turček, 2018). 

Kompulzívna porucha sexuálneho správania 

Kompulzívna porucha sexuálneho správania (6C72 - compulsive sexual 
behaviour disorder) je v ICD-11 definovaná ako pretrvávajúce zlyhávanie 
ovládania intenzívnych, opakujúcich sa sexuálnych impulzov alebo nutkaní 
(intense, repetitive sexual impulses or urges), ktoré vedú k opakujúcemu sa 
sexuálnemu správaniu (WHO, 2018). Príznaky môžu zahŕňať: 

1. opakujúce sa sexuálne aktivity, ktoré sa stávajú ústredným záujmom 
života človeka až do bodu, v ktorom zanedbáva starostlivosť o svoje zdravie 
a o seba alebo iné záujmy, činnosti a povinnosti, 

2. početné neúspešné snahy významne redukovať opakujúce sa sexuálne 
správanie, 

3. a pokračovanie opakujúceho sa sexuálneho správania napriek nepriaz
nivým následkom alebo napriek malému alebo žiadnemu uspokojeniu z ne
ho. 

Charakter zlyhávania ovládania intenzívnych sexuálnych impulzov alebo 
nutkaní a následného opakujúceho sa sexuálneho správania sa prejavuje 
počas dlhšieho obdobia (6 alebo viac mesiacov) a spôsobuje výrazné ťažkosti 
(distress) alebo významné narušenie (significant impairment) osobnej, ro
dinnej, sociálnej, vzdelávacej, pracovnej alebo iných dôležitých oblastí fun
govania. Ťažkosti, ktoré sú spojené iba s morálnym odsúdením (maral jud
gement) a nesúhlasom (disapproval) so sexuálnymi impulzmi, nutkaniami 
alebo sexuálnym správaním, nestačia na splnenie týchto požiadaviek. 

Posledné definičné určenia sú klinicky veľmi užitočné, pretože značne 
uľahčujú diagnostiku poruchy. Vidíme, že nejde len o opakujúce sa sexuálne 
správanie, ktoré jedinec nie je schopný dostatočne kontrolovať v určitej špe
cifickej životnej situácii alebo po nejaký krátko obmedzený čas. Naopak, 
vyžaduje sa prítomnosť kompulzívneho sexuálneho správania po dobu pri
najmenšom šiestich mesiacov. Ďalej musí opakujúce sa sexuálne správanie 
viesť k výrazným problémom, ktoré môžu byť buď subjektívne vnímané, ale
bo objektívne pozorovateľné a hodnotiteľné. V prvom prípade ide o subjek
tívne ťažkosti, v rámci ktorých sa môžu objaviť príznaky ako úzkosť, napä
tie, depresia alebo pocity viny, v druhom prípade ide o zlyhávanie v rôznych 
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oblastiach životného fungovania. Nejde pritom iba o mravný problém. Jedi
nec môže byť kritický k svojmu vlastnému sexuálnemu správaniu, môže 
s ním byť vo vnútornom konflikte, dokonca ho môže sám u seba odsudzovať 
a považovať ho za rozporné so svojou osobnosťou a hodnotovým založením. 
Inými slovami, jeho sexuálne správanie môže byť egodystonické. To ale nie 
je podstata poruchy. Charakteristika kompulzívnej poruchy sexuálneho 
správania podľa ICD-11 totiž nevylučuje, že by toto sexuálne správanie 
mohlo byť aj egosyntonické. Práve preto sú do jej definície zahrnuté prízna
ky psychosociálnej dysfunkcie, pretože samotný jedinec môže svoju kompul
zívnu sexualitu považovať aj za egosyntonickú. Každopádne, aj intenzívne 
výčitky svedomia z mimomanželského sexu, z nevery či z promiskuitného 
správania nestačia na diagnózu poruchy. 

Pri bližšom skúmaní troch vymenovaných kategórií príznakov zistíme, že 
prvá symptomatická kategória sa týka narastajúcej behaviorálnej význam
nosti problémového sexuálneho správania, druhá narušenej kontroly nad 
problémovým sexuálnym správaním a tretia symptomatická kategória sa 
vyslovene týka kompulzívnosti. Ide o skupiny príznakov, ktoré majú jedno
značne bližšie k závislosti (kontinuum: narastajúci význam činnosti - ťažko

sti s jej kontrolou - kompulzívny charakter opakujúcej sa činnosti) ako 
k spektru impulzívnych porúch a nápadne pripomínajú príznaky beha
viorálnych závislostí, medzi ktoré patrí porucha v dôsledku hazardného hra
nia alebo porucha v dôsledku hrania videohier/počítačových hier (Patarák, 
2018b). Ak navyše zoberieme do úvahy fakt, že jedinci s kompulzívnou se
xualitou svoje sexuálne správanie často starostlivo plánujú, zaradenie kom
pulzívnej poruchy sexuálneho správania medzi poruchy ovládania impulzov 
stráca svoju zrozumiteľnosť a vnútornú logiku. Zdá sa, že sa tu analogicky 
opakuje história s patologickým hráčstvom, pôvodne zaradeným medzi po
ruchy návykov a impulzov (Patarák a Nábelek, 2018). Vzhľadom na zdie
ľanie spoločnej formálnej kostry príznakov a vzhľadom na to, že ide o beha
viorálny problém závislostného charakteru, alebo - minimalisticky poveda
né - behaviorálny problém s vysokým závislostným potenciálom, by kom
pulzívna porucha sexuálneho správania mala patriť skôr do kategórie disor
ders due to addictive behaviours, než do kategórie porúch ovládania impul
zov. 

Súvislosti medzi kompulzívnym sexuálnym 
správaním a takzvanou hypersexualitou 

Problematickosť sexuálneho správania v rámci kompulzívnej poruchy se
xuálneho správania spočíva v nedostatočnej schopnosti ovládnuť sexuálne 
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impulzy alebo nutkania a v následnom kompulzívnom sexuálnom správaní, 
ktoré sa neustále opakuje, a to napriek tomu, že sa hromadia jeho nepriaz
nivé následky pre jedinca, alebo napriek tomu, že mu toto správanie ne
prináša žiadne alebo takmer žiadne uspokojenie. Okrem závislostného cha
rakteru takéhoto sexuálneho správania sa pred nami otvárajú aj možné sú
vislosti s nadmernou sexuálnou túžbou, ktorá mala v ICD-10 vlastný dia
gnostický kód (F52.7 -excessive sexual drive), hoci v ICD-11 sa už neobjavu
je. V istom zmysle je dokonca možné kompulzívnu poruchu sexuálneho 
správania považovať za zrelšiu náhradu predchádzajúcej nadmernej se
xuálnej túžby, ktorá sa kedysi zvykla ešte aj rodovo deliť na nymfomániu 
a satyriázu, a ktorej protipólom bol nedostatok alebo strata sexuálnej túžby 
(F52.0 - lack or loss of sexual drive), do ktorej mohla patriť hypoactive se
xual desire disorder, respektíve to, čo bežne poznáme pod označením frigidi
ta (WHO, 2016). 

Namiesto nadmernej sexuálnej túžby sa v literatúre často objavoval 
a doteraz objavuje termín hypersexualita (hypersexuality), v mnohých prí
padoch dokonca zameniteľne alebo súbežne s takzvanou závislosťou od sexu 
(sex addiction, sexual addiction), avšak bez rozpoznania týchto porúch ako 
samostatných entít v psychiatrickej nozografii (nedávno boli koncepčné 
problémy súvisiace s hypersexualitou a kompulzívnou sexualitou reflekto
vané aj v našej odbornej literatúre: viac Chovanec, 2018; Patarák, 2018a). 
V ICD-10 je možné problémy s nadmerným sexuálnym správaním kódovať 
buď ako nadmernú sexuálnu túžbu, alebo ako nadmernú masturbáciu (ex
cessive masturbation) v rámci iných špecifikovaných porúch správania 
a emócií so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania (F98.8 -
other specified behavioural and emotional disorders with onset usually oc
curring in childhood and adolescence), hoci nadmerné sexuálne správanie je 
nesporne omnoho širšou kategóriou ako spomenuté nozologické vymedzenia. 

Pracovalo sa na zaradení hypersexuálnej poruchy (hypersexual disorder) 
do piateho vydania Diagnostickej a štatistickej príručky Americkej psychia
trickej spoločnosti (DSM-5), ale napokon sa tam pre nedostatok vedeckých 
dôkazov v prospech hypersexuality ako samostatnej nozologickej entity 
a pre potenciálne forenzné dôsledky nedostala (Kafka, 2014). Forenzný ar
gument, ktorý vychádzal z obáv zo zneužitia diagnózy v právnom systéme 
v zmysle zníženej zodpovednosti jedinca napríklad za sexuálne násilie, je 
však značne diskutabilný. Množstvo duševných porúch nezbavuje jedinca 
právnej zodpovednosti a ak by sa človek s hypersexuálnou poruchou ocitol 
pred súdom za znásilnenie, mal by byť za svoj skutok posudzovaný ako plne 
zodpovedný. Okrem toho, väčšina jedincov s hypersexuálnym správaním 

186 



M.PATARÁK/KOMPULZÍVNAPORUCHASEXUÁLNEHO 
SPRÁVANIA VICD-11 

nemá parafilnú poruchu (Walton a kol., 2017), takže sexuálne násilie nie je 
obvyklou súčasťou ich sexuálneho správania. Každopádne, forenzné otázky 
budú musieť byť aj tak vyriešené vzhľadom na zaradenie kompulzívnej po
ruchy sexuálneho správania do ICD-11. 

Hypersexualita (ako opak hyposexuality) môže byť klinickým alebo psy
chologickým problémom aj bez toho, aby mala samostatný diagnostický kód. 
Ide o strešný termín pre nadmerné sexuálne správanie dospelých osôb 
s dospelými osobami, ktoré k tomuto správaniu dávajú súhlas (consenting 
adults), čiže nejde v žiadnom prípade o parafiliu. Hypersexualita (rovnako 
ako oficiálna kompulzívna porucha sexuálneho správania) musí byť teda 
odlíšená od parafilie, hoci aj jedinec s parafiliou môže trpieť hypersexuali
tou (Ciocca a kol., 2018), keďže parafilie sa môžu v špecifických prípadoch 
týkať aj samotárskeho sexuálneho správania alebo sexuálneho správania 
s dospelou osobou, ktorá k nemu dáva súhlas („ ... may include arousal pat
terns involving solitary behaviours or consenting individuals'~ WHO, 2018). 
Do hypersexuality možno zahrnúť nadmerné striedanie sexuálnych partne
rov, nadmernú masturbáciu, nadmerné prezeranie si internetovej pornogra
fie, rôzne formy internetovej sexuality (videochat, cybersex) či nadmernú 
návštevu erotických klubov (Ciocca a kol., 2018). 

Existujú tri hlavné interpretačné modely hypersexuálneho správania: 
1. Impulzívny model zdôrazňuje, že jadrom hypersexuality je neschop

nosť odolať intenzívnemu sexuálnemu impulzu alebo nutkaniu a neschop
nosť oddialiť jeho realizáciu na neskôr, čiže neschopnosť odložiť sexuálne 
uspokojenie. 

2. Kompulzívny model načrtáva analógiu s obsedantno-kompulzívnou po
ruchou, pričom realizácia hypersexuálneho správania je tu postavená na 
úroveň kompulzívneho symptómu. 

3. Závislostný model pracuje s hypersexuálnym správaním ako s beha
viorálnou závislosťou. 

Vzhľadom na to, že si jedinci s kompulzívnou poruchou sexuálneho sprá
vania svoje sexuálne aktivity často plánujú, nemôže byť koncipovaná ako či
sto impulzívna porucha. Neschopnosť odolať sexuálnym impulzom alebo od
ložiť sexuálne uspokojenie na neskôr sa môže podieľať na problémovom se
xuálnom správaní, ktoré sa posilňuje vďaka tomu, že môže jedincovi poskyt
núť úľavu od negatívnych emocionálnych stavov. Samotná sexuálna kom
pulzívnosť však adekvátne nevysvetľuje hypersexuálne správanie, pretože 
hoci je kompulzívnosť repetitívnym stereotypným alebo habituálnym sprá
vaním, často spočíva v opakovaní neúčelových alebo v podstate nepríjem
ných činností, ktoré samostatne neprinášajú uspokojenie, skôr len redukujú 
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subjektívne napätie a sprostredkovávajú úľavu. Sexuálne kompulzie tak ne
možno priamo porovnávať napríklad s kompulziami umývania rúk u pacien
tov s obsedantno-kompulzívnou poruchou (Reid a kol, 2015). Sexuálna im
pulzívnosť a sexuálna kompulzívnosť nie sú zrejme faktory, ktoré by sa na 
hypersexuálnom správaní podieľali oddelene. Naopak, hypersexualitu vy
tvárajú spoločne a nebolo by ich vhodné oddeľovať (Ciocca a kol., 2018). Im
pulzívnosť a kompulzívnosť nemusia byť koncipované ako opačné póly 
jedného dimenzionálneho kontinua, ale aj ako dva ortogonálne faktory, 
ktoré sa môžu na špecifickom problémovom správaní podieľať v rôznej mie
re (Hollander a kol., 2012). Pre interpretáciu kompulzívnej poruchy sexuál
neho správania je to zrejme užitočnejší koncept. Navyše, impulzívne aj 
kompulzívne prejavy môžu byť súčasťou závislostného modelu, keďže závis
losti vo všeobecnosti majú aj impulzívne, aj kompulzívne rysy. 

Kompulzívna porucha sexuálneho správania 
ako závislostná porucha 

Klinická diagnostika kompulzívnej poruchy sexuálneho správania môže 
byť veľmi náročná pre súvislosti s morálkou a vzťahovým založením člove
ka. Hypersexuálne správanie vníma napríklad ako menej problematické člo
vek, ktorý nežije v manželstve alebo v partnerskom zväzku. Okrem toho, 
hypersexuálne správanie môže byť príznakom inej duševnej poruchy, me
dicínskeho stavu alebo jeho subklinickou prezentáciou, a na jeho formovaní 
sa môžu podieľať rôzne psychologické ťažkosti jedinca, napríklad problémy 
so seba-hodnotou a sebavedomím (Walton a Bhullar, 2018). Niektorí jedinci 
s hypersexuálnym správaním hovoria o svojom probléme ako o závislosti, 
pretože majú skúsenosť nedostatočnej sebakontroly vo vzťahu k svojej se
xualite, či už kontinuálne alebo epizodicky (Walton a Bhullar, 2018). Opako
vané zlyhávanie v ovládnutí sexuálneho správania a pokračovanie v problé
movom sexuálnom správaní napriek jeho negatívnym následkom môžu byť 
naozaj znakmi behaviorálnej závislosti (Walton a kol., 2017). V prípade be
haviorálnej závislosti ide o kombináciu pozitívneho posilňovania, ktorým je 
v tomto prípade impulzívne vyhľadávanie potešenia, s negatívnym posilňo
vaním, ktorým môže byť kompulzívne správanie, ktoré redukuje dysfóriu, 
úzkosť a depresiu. Sexuálna túžba môže byť u týchto osôb tak vysoká a in
tenzívna, že je možné vcelku oprávnene hovoriť o sexuálnom cravingu. Prí
znaky tolerancie a odňatia nie sú pre kompulzívnu poruchu sexuálneho 
správania typické, ale to sú príznaky, ktoré nie sú uvedené v opise žiadnej 
z behaviorálnych závislostí v ICD-11 (WHO, 2018). 

188 



M.PATARÁK/KOMPULZÍVNAPORUCHASEXUÁLNEHO 
SPRÁVANIA VICD-11 

Vzhľadom na jadrový charakter kompulzívnej poruchy sexuálneho sprá
vania a jej kritické znaky sa autor článku domnieva, že behaviorálna závis
losť je pre ňu tým najlepším a najvhodnejším interpretačným modelom. Ten 
so sebou samozrejme prináša partikulárne terapeutické implikácie. Závis
lostný charakter kompulzívnej poruchy sexuálneho správania je pritom 
vhodné identifikovať a odhaľovať už teraz, pretože existuje dôvodný predpo
klad, že ju postihne rovnaký „osud" ako patologické hráčstvo, ktoré bolo 
dlho čiernou ovcou medzi impulzívnymi poruchami, kým sa i oficiálne ne
rozpoznalo ako behaviorálna závislosť. Opakovanie tejto histórie je do znač
nej miery zbytočnou cyklickosťou a na nápravu nevhodnej klasifikácie si 
zrejme budeme musieť dlhšie počkať. 

Záver 

Sexuálne správanie je nesmierne komplexné, polymorfné, inter- i intra
individuálne variabilné správanie. Označiť nejaké sexuálne správanie za 
nadmerné, čo je prípad hypersexuality alebo nadmernej sexuálnej túžby, si 
vyžaduje stanovenie kvantitatívnych prahov pre normu v sexuálnom sprá
vaní, aby sme vedeli, kedy je prekročená smerom k jeho nadmernému ná
rastu (hypersexualita) alebo prílišnému zníženiu (hyposexualita). Takéto 
kvantitatívne prahy však neboli nikdy určené a už z povahy sexuality ani 
nikdy vytýčené nebudú. Preto sa pri vyhodnocovaní miery sexuálneho sprá
vania musíme spoľahnúť na postoj samotného subjektu (egosyntonické ver
zus egodystonické) a na postoj jeho okolia k tomuto správaniu, či na jeho 
vzťahové a spoločenské dôsledky (rozpad vzťahov, psychosociálna dysfunk
cia). Ak má problémové sexuálne správanie jedinca opakujúci sa charakter, 
ak si nevie poradiť s jeho ovládnutím a ak sa opakuje napriek hromadiacim 
sa negatívnym následkom, tak môže ísť o sexuálne správanie, ktoré 11. vy
danie Medzinárodnej klasifikácie chorôb označuje ako kompulzívne a opisu
je ho v rámci kompulzívnej poruchy sexuálneho správania. Kompulzívnosť 
a impulzívnosť sú iba lešením v celkovej závislostnej štruktúre diskutova
nej poruchy. Pri komplexnom pohľade na jej charakter ju možno bez väčších 
rozpakov označiť za behaviorálnu závislosť, napriek tomu, že oficiálne nie je 
medzi závislostné poruchy zaradená. 

Poznámka 

Žiadny deklarovaný potenciálny konflikt záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 
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