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STRESZCZENIE 

 

Problemy związane z używaniem i uzależnieniem od alkoholu, jak również problemy 

wynikające z występowania zaburzeń seksualnych są zjawiskami często występującymi  

w praktyce klinicznej (Fernandez i De Sousa 2014). Często jedne powiązane są z drugimi lub 

powstają w związku z innymi chorobami i dolegliwościami zdrowotnymi zarówno sfery 

fizycznej (Siddiqui i wsp. 2012), jak i psychicznej (Woronowicz 2009). Analiza dostępnej 

literatury pokazuje również, że problemy związane z życiem seksualnym częściej niż się 

potocznie uważa, występują u mężczyzn uzależnionych od alkoholu (Prabhakaran i wsp. 

2018, Saini i Mutalik 2020), a problematyka związana z ich leczeniem i terapią, pomimo że 

ważna w ocenie pacjentów, nie jest często podejmowana (Arackal i Benegal 2007, Frończuk  

i wsp. 2018). 

Stosunkowo mało badań poświęconych jest występowaniu dysfunkcji seksualnych 

(DS) w okresie abstynencji od alkoholu, a te przeprowadzone wskazują na wysokie rozpow-

szechnienie tego typu problemów i ich utrzymywanie się długo pomimo zachowania absty-

nencji od alkoholu (Frończuk i wsp. 2018, Ghadigaonkar i Murthy 2019). Zaburzenia seksu-

alne w tym okresie mają wpływ na funkcjonowanie osobiste i partnerskie tych osób, niejedno-

krotnie doprowadzając do przerwania abstynencji. Dlatego niezwykle istotne było poznanie 

rozpowszechnienia i określenie czynników ryzyka występowania zaburzeń seksualnych  

w grupie mężczyzn uzależnionych od alkoholu i pozostających w okresie abstynencji.  

 

Celem badania było:  

1. Określenie częstotliwości i rodzaju występowania DS u mężczyzn w okresie abstynencji 

od alkoholu. 

2. Poszukiwanie związków DS z: a. z czasem abstynencji; b. występowaniem w przeszłości 

powikłań psychiatrycznych uzależnienia od alkoholu takich jak delirium, padaczka 

alkoholowa, halucynoza alkoholowa; c. współwystępowaniem chorób somatycznych;  

d. współwystępowaniem zaburzeń psychicznych; e. obecnie przyjmowanymi lekami;  

f. uzależnieniem od nikotyny.  

3. Ocena wpływu istniejących DS na relacje partnerskie i samopoczucie badanych. 

4. Poszukiwanie związków pomiędzy DS a ryzykiem przerwania abstynencji. 

5. Określenie związku pomiędzy podejmowaniem tematyki dotyczącej zaburzeń 

seksualnych w trakcie abstynencji podczas prowadzenia terapii leczenia uzależnienia od 

alkoholu a utrzymaniem abstynencji. 
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Metody:  

Narzędzia i analizy badawcze 

W badaniu zastosowano następujące narzędzia badawcze: 

1. Kwestionariusz personalny (własnej konstrukcji) – do zebrania danych socjo-

demograficznych oraz między innymi historii używania i powikłań związanych  

z alkoholem, chorób współistniejących i ich leczenia, występowania zaburzeń natury 

seksualnej w przeszłości; 

2. Szpitalna Skala Depresji i Lęku HADS – do oceny nasilenia zaburzeń depresyjnych  

i lękowych (Zigmond i Snaith 1983, Snaith i Zigmond 1986); 

3. Skala Zaburzeń Seksualnych ASEX – do oceny nasilenia zaburzeń seksualnych 

(McGahuey i wsp. 2000);  

4. Kwestionariusz do oceny życia płciowego mężczyzn IIEF-5 – do oceny nasilenia 

problemów seksualnych związanych z erekcją (Rosen i wsp. 1997, 1999); 

5. Kwestionariusz dotyczący samooceny problemów seksualnych (własnej konstrukcji) – do 

subiektywnej oceny przez badanych występowania u nich problemów natury seksualnej 

w różnych okresach abstynencji oraz podejmowanych prób ich rozwiązania;  

6. Test uzależnienia od nikotyny wg Fageströma – do oceny głębokości uzależnienia od 

nikotyny (Heatherton i wsp. 1991);  

7. Skala Powodzenia Małżeństwa SPM – do oceny jakość relacji partnerskich (Braun- 

-Gałkowska 1976). 

 

Analiza statystyczna: Wartości analizowanych zmiennych ilościowych przedstawiono przy 

pomocy wartości średniej, mediany, dolnego i górnego kwartyla, wartości minimalnych  

i maksymalnych oraz odchylenia standardowego, a zmiennych jakościowych przy pomocy 

liczności i odsetka. Dla cech jakościowych, do wykrycia istnienia zależności pomiędzy anali-

zowanymi zmiennymi użyto testu Chi2 (w przypadku małych liczności zastosowano popraw-

kę Yatesa). Sprawdzenie normalności rozkładu zmiennych w badanych grupach wykonano za 

pomocą testu normalności Shapiro-Wilka. Do zbadania różnic pomiędzy dwiema grupami 

zastosowano test Manna-Whitneya. Ocenę różnic pomiędzy trzema lub więcej grupami 

wykonano przy pomocy testu Kruskala-Wallisa. Do sprawdzenia zależności pomiędzy 

niektórymi zmiennymi wykorzystano także korelację rang Spearmana. W celu określenia 

wpływu wybranych zmiennych na wyniki skali zaburzeń seksualnych przeprowadzono 

analizę regresji metodą wprowadzania. Przyjęto poziom istotności p<0,05 wskazujący na 

istnienie istotnych statystycznie różnic lub zależności. Bazę danych i badania statystyczne 

przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie komputerowe Statistica 9.1 (StatSoft, Polska). 
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Grupa badana: Udział w badaniu zaproponowano łącznie 138 mężczyznom uzależnionym 

od alkoholu i będącym w okresie abstynencji; badanie ukończyło 120 mężczyzn.  

Kryteria włączenia do badania:  

1. Wyrażenie pisemnej świadomej zgody na udział w badaniu 

2. Płeć męska  

3. Wiek 18-60 lat  

4. Rozpoznanie Zespołu Uzależnienia od Alkoholu, aktualnie utrzymywanie abstynencji 

(wg klasyfikacji ICD-10 F10.20)  

5. Brak uszkodzenia narządu słuchu i wzroku lub w przypadku niesprawności w tym 

zakresie, stosowanie okularów korekcyjnych lub odpowiednio aparatu słuchowego  

6. Wyrównany, stabilny stan somatyczny  

7. Udział w programie terapii leczenia uzależnienia lub przebycie terapii w okresie 

wcześniejszym i utrzymywanie aktualnie abstynencji od alkoholu 

 

 

Kryteria wyłączenia z badania: 

1. Brak zgody na udział w badaniu.  

2. Wiek powyżej 60 lat i poniżej 18 lat  

3. Płeć żeńska 

4. Obecność aktywnej psychozy, majaczenia alkoholowego lub innych poważnych 

powikłań psychiatrycznych lub somatycznych wynikających z używania alkoholu 

5. Występowanie upośledzenia umysłowego lub innych zaburzeń funkcji poznawczych 

uniemożliwiających zrozumienie i wypełnienie ankiet i kwestionariuszy   

6. Choroby somatyczne w niestabilnej fazie  

 

 

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie w dniu 17 grudnia 2015 r. (uchwała Nr KE-0254/335/2015). 

 

 

Wyniki:  

Zastosowane narzędzia i analizy statystyczne pozwoliły na ustalenie, że u 100%, 

występują zaburzenia seksualne (DS) oceniane przy użyciu skali ASEX, u 83,33% 

Kwestionariuszem IIEF-5. Analiza poszczególnych pytań skali ASEX wskazuje, że trudności 
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z popędem podawało 40,83% badanych; trudności z pobudzeniem 15,82% badanych; 

trudności z uzyskaniem i utrzymaniem wzwodu podawało 20,82% badanych; trudności  

z osiągnięciem orgazmu 18,33% badanych; brak lub niepełną satysfakcję z aktywności 

seksualnej podawało 9,16% badanych. 

Analizując podobnie poszczególne pytania kwestionariusza IIEF-5 uzyskano 

następujące wyniki: trudności z pewnością osiągnięcia i utrzymania wzwodu podawało 

11,66% badanych; trudności z wprowadzeniem prącia do pochwy 21,66% badanych; 

trudności z utrzymaniem wzwodu w pochwie 18,33% badanych; trudności z utrzymaniem 

wzwodu do zakończenia stosunku płciowego 33,32% badanych; brak lub niepełne 

zadowolenie ze stosunku seksualnego 11,65% badanych mężczyzn.  

Stosując powyższe narzędzia, w zależności od analizy do 100% badanych 

prezentowało zaburzenia seksualne któregoś typu występujące w okresie ostatnich 4 tygodni 

przed badaniem. Dlatego też dokonano analiz i porównań nasilenia poszczególnych z nich.  

Badanie wykazało, że dłuższemu okresowi picia alkoholu, dłuższemu wiekowi, jak  

i dłuższej abstynencji odpowiada większe nasilenie DS. W subiektywnej ocenie największe 

problemy ze wzwodem (33,7%) i trudności z osiągnięciem wytrysku (21,74%) badani 

zauważali u siebie w czasie powyżej 10-tego miesiąca abstynencji. Obniżenie chęci na seks 

(41,53%) lub wzrost chęci na seks (55,93%) oraz trudności z osiągnięciem zadowolenia  

z podejmowanej aktywności seksualnej (33,06%) podawali w okresie pierwszego miesiąca 

abstynencji. Z czasem abstynencji powyżej 10 miesięcy wzrastała trudność do pobudzenia 

seksualnego oraz do uzyskania i utrzymania wzwodu, natomiast powyżej 1 roku większe 

nasilenie zaburzeń seksualnych dotyczyło zarówno sfery libido jak i satysfakcji seksualnej.  

Stwierdzono, iż starszy wiek badanych wiązał się z większym nasileniem zaburzeń 

seksualnych, szczególnie w grupie powyżej 51 lat. Na większe ryzyko wystąpienia i większe 

nasilenie zaburzeń narażeni byli badani z wykształceniem średnim i wyższym, szczególnie  

w zakresie zaburzeń i problemów związanych z erekcją. Innymi czynnikami wskazującymi na 

większe nasilenie problemów erekcyjnych mogą być Czynniki zewnętrzne – społeczno- 

-prawne oraz Czynniki wewnętrzne – emocjonalne, których badani nie zauważają u siebie, 

jako przyczyny przerywania abstynencji. 

Występowanie współistniejących chorób somatycznych wiązało się z nasileniem 

zaburzeń seksualnych we wszystkich fazach seksualności. Szczegółowe analizy potwierdziły, 

że cukrzyca i nadciśnienie tętnicze powodowały największe nasilenie zaburzeń seksualnych. 

Nie zaobserwowano natomiast faktu, aby przebyte w przeszłości poważne choroby i urazy 

miały istotnie nasilać obecnie występujące zaburzenia seksualne. 
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Aktualne przyjmowanie leków z różnych grup wiązało się z większym nasileniem 

zaburzeń seksualnych we wszystkich fazach aktywności seksualnej. Analizy szczegółowe 

wykazały, że leki przeciwpsychotyczne powodują większe nasilenie zaburzeń w zakresie 

satysfakcji seksualnej i ogólnej ocenie aktywności. Stabilizatory nastroju i leki przeciw-

padaczkowe nasilały również zaburzenia z zakresu satysfakcji seksualnej i dodatkowo 

zaburzenia erekcji. Grupa leków kardiologicznych nasilała natomiast zaburzenia sfery libido  

i wpływała negatywnie na całościową ocenę podejmowanej aktywności seksualnej.   

Współwystępowanie depresji wpływało na istotnie większe nasilenie zaburzeń 

seksualnych w badanej grupie pacjentów.  

Potwierdzono niekorzystny wpływ nikotyny na występowanie zaburzeń seksualnych. 

Występowanie uzależnienia fizycznego ocenianego testem Fageströma skutkowało większym 

nasileniem zaburzeń seksualnych mierzonych skalami ASEX i IIEF-5. Ze wzrostem czasu 

palenia papierosów narastało nasilenie zaburzeń seksualnych w sferze satysfakcji seksualnej, 

zaburzeń związanych z erekcją oraz ocenie całościowej seksualności, zaś uzależnienie 

fizyczne powodowało większe nasilenie zaburzeń w zakresie satysfakcji seksualnej oraz 

pogarszało ocenę ogólną zdolności seksualnych. Dodatkowo palenie więcej niż 20 papie-

rosów dziennie nasilało zburzenia w sferze libido i erekcji. 

Większemu nasileniu DS odpowiadała gorsza ocena swojego życia seksualnego oraz 

deklaracja, że aktywność seksualna jest dla badanych nieważna lub umiarkowanie ważna. 

Wyniki nie wykazały istotnych statystycznie różnic w ocenie zadowolenia (powodzenia)  

z własnych związków (małżeństw) pomiędzy badanymi różnie oceniającymi ważność 

podejmowania aktywności seksualnej oraz różnie oceniającymi jakość swojego życia 

seksualnego, co może wskazywać, że w relacji i ocenie związku mają znaczenie również inne, 

pozaseksualne aspekty relacji, np. fakt utrzymywania abstynencji może wpływać na lepszą 

ocenę związku pomimo występowania zaburzeń natury seksualnej.   

W przeszłości 41,6% osób badanych przerwała abstynencję alkoholową w związku  

z występującymi u nich problemami seksualnymi.  

Aż 45% badanych nigdy nie spotkała się z podejmowaniem tematyki zaburzeń 

seksualnych w trakcie terapii leczenia uzależnienia od alkoholu. Jedynie 14,17% badanych 

podejmowało indywidualne rozmowy z terapeutami lub tzw. sponsorami w ruchu AA.  
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Wnioski  

Analiza osiągniętych wyników w przeprowadzonym badaniu dała podstawę do 

postawienia następujących wniosków końcowych: 

 

I. W aspekcie teoretycznym: 

1 Stwierdzono bardzo wysokie rozpowszechnienie dysfunkcji seksualnych w grupie 

mężczyzn uzależnionych od alkoholu w okresie abstynencji (100% w skali ASEX 

oraz 83,33% kwestionariuszu IIEF-5). 

2 Dysfunkcje seksualne w okresie abstynencji wykazują wyraźną korelację  

z wiekiem, dłuższym czasem picia, większą ilością wypitego alkoholu, istnieniem 

chorób współistniejących, w szczególności występowaniem objawów depresji, 

przyjmowaniem leków oraz paleniem powyżej 20 papierosów dziennie. 

3 Blisko połowa (41,67%) pacjentów przerywało abstynencję alkoholową z powodu 

nierozwiązanego problemu dysfunkcji seksualnych.  

4 Większość badanych (66,67%) zgłaszało całkowity brak poruszania tematyki 

seksualności i zaburzeń seksualnych w procesie terapii.  

 

II. W aspekcie praktycznym: 

1. Istnieje konieczność wprowadzenia tematyki seksualności do terapii odwykowej,  

co wiąże się z rozpoczęciem szkoleń terapeutów uzależnień, lekarzy i psychologów 

dotyczących problematyki dysfunkcji seksualnych w uzależnieniach oraz sposobów 

pomocy pacjentom. 

2. Istnieje pilna potrzeba stworzenia standardów postępowania diagnostyczno- 

-terapeutycznego w przypadku występowania dysfunkcji seksualnych w procesie 

leczenia uzależnień zarówno mężczyzn jak i kobiet. 

3. Istnieje konieczność omawiania dysfunkcji seksualnych i ich wpływu na relacje 

partnerskie podczas terapii dla grup współuzależnionych.  
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SUMMARY 

 

Problems related to alcohol use and dependence as well as those resulting from the 

occurrence of sexual dysfunctions are phenomena that often occur in clinical practice 

(Fernandez & De Sousa 2014). They are often related to each other or arise in connection with 

other disorders and health conditions, both in the physical (Siddiqui et al. 2012) and mental 

spheres (Woronowicz 2009). The analysis of the available literature also shows that problems 

related to sexual life more often than it is commonly believed occur in male patients addicted 

to alcohol (Prabhakaran at el. 2018, Saini & Mutalik 2020) and these issues, although 

regarded as important in the assessment of patients, are not often addressed in their treatment 

and therapy (Arackal & Benegal 2007, Frończuk et al. 2018). 

Relatively few studies have been devoted to the occurrence of sexual dysfunctions 

(DS) in the period of abstinence from alcohol, and the studies conducted indicate high 

prevalence of this type of problems and their persistence for a long time despite abstinence 

from alcohol (Frończuk et al. 2018, Ghadigaonkar & Murthy 2019). Sexual dysfunction 

during this period has an impact on the personal and partner functioning of these people, often 

leading to the discontinuation of abstinence. Therefore, it was extremely important to know 

the prevalence and to identify the risk factors for the occurrence of sexual dysfunctions in the 

group of men addicted to alcohol and remaining in the period of abstinence. 

 

 

The aim of the study was: 

1. to determine the frequency and type of DS occurrence in men in the period of abstinence 

from alcohol; 

2. to look for relationships of DS with: a. the time of abstinence; b. the history of psychiatric 

complications of alcohol addiction, such as delirium, alcohol related seizures, alcohol 

hallucinosis; c. co-existence of somatic diseases; d. co-existence of mental disorders;  

e. currently taken medications; f. nicotine addiction; 

3. the assessment of the impact of the existing DS on partner relationships and mental state 

of the respondent; 

4. to search for relationships between DS and the risk of abstinence discontinuation; 

5. to determine the relationship between taking-up the topic of sexual disorders in 

abstinence during alcohol addiction treatment and maintaining abstinence. 
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Methods: 

Research tools and analysis 

The following research tools were applied: 

1. Personal questionnaire (own design) – to collect socio-demographic data and, inter alia, 

the history of alcohol use and complications, co-existing diseases and their treatment, 

past sexual disorders; 

2. The severity of depressive and anxiety disorders – HADS Hospital Depression and 

Anxiety Scale (Zigmond & Snaith 1983, Snaith & Zigmond 1986); 

3. The severity of sexual dysfunction – ASEX Scale of Sexual Dysfunction (McGahuey et 

al. 2000); 

4. The severity of sexual problems related to erection – IIEF-5 questionnaire for the 

assessment of sexual life in men (Rosen et al. 1997, 1999); 

5. Questionnaire on self-assessment of sexual problems (own design) – for subjective 

assessment by the respondents of the occurrence of sexual problems in different periods 

of abstinence and the attempts to solve them; 

6. The assessment of nicotine addiction – Fageström nicotine dependence test (Heatherton 

et al. 1991); 

7. The assessment of the quality of partnership relations – Marriage Success Scale, SPM 

(Braun-Gałkowska 1976). 

 

 

Statistical analysis:  

The test results were subjected to statistical analysis. The values of the analyzed 

quantitative variables were presented by means of the average value, the median value, the 

lower and the upper quartile, minimum and maximum values and standard deviation. 

Qualitative variables were presented by means of the count and percentage. For qualitative 

features, the Chi2 test was used to detect the existence of a relationship between the analyzed 

variables (in case of small numbers, the Yates correction was used). The normality of the 

distribution of variables in the studied groups was checked using the Shapiro-Wilk normality 

test. The Mann-Whitney test was used to test the differences between the two groups. The 

evaluation of differences between three or more groups was performed using the Kruskal- 

-Wallis test. The Spearman's rank correlation was also used to check the relationship between 

some of the variables. In order to determine the influence of selected variables on the results 

of the sexual dysfunction scale, a regression analysis was performed using the input method. 
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A significance level of p <0.05 was adopted, indicating the existence of statistically 

significant differences or relationships. The database and statistical research were carried out 

on the basis of the Statistica 9.1 computer software (StatSoft, Poland). 

 

 

Study group: 

A total of 138 alcohol-dependent men maintaining abstinence were offered to 

participate in the study, 120 men completed the study. 

 

Inclusion criteria for the study: 

1. Written consent to participate in the study 

2. Male gender 

3. 18-60 years of age 

4. Diagnosis of Alcohol Dependence Syndrome, currently maintaining abstinence 

(according to ICD-10 F10.20 classification) 

5. No damage to the hearing or vision organ and, in the event of a disability in this respect, 

the use of corrective glasses or, respectively, a hearing aid 

6. Balanced and stable somatic state  

7. Participation in an addiction treatment programme or undergoing therapy in an earlier 

period and maintaining current abstinence from alcohol. 

 

Criteria for exclusion from the study: 

1. No consent to participate in the study 

2. Age over 60 and under 18  

3. Female gender  

4. Presence of active psychosis, alcoholic delirium or other serious psychiatric or somatic 

complications resulting from the use of alcohol  

5. Presence of mental retardation or other cognitive disorders that make it impossible to 

understand and complete surveys  and questionnaires  

6. Somatic diseases in an unstable phase 

 

The research was approved by the Bioethics Committee at the Medical University of 

Lublin on December 17, 2015 (Resolution No. KE-0254/335/2015). 
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Results: 

The applied tools and statistical analysis allowed to establish that in 100% of patients 

there were sexual dysfunctions (DS) when assessed using the ASEX scale, and in 83.33% 

with the IIEF-5 questionnaire. The analysis of individual ASEX scale questions indicates that 

40.83% of the respondents reported difficulties with libido; 15.82% of the respondents –  

– difficulties with arousal; difficulties with obtaining and maintaining an erection were 

reported by 20.82% of the respondents; difficulties in achieving orgasm – 18.33% of the 

respondents; lack or incomplete satisfaction with sexual activity was reported by 9.16% of the 

respondents. 

Similarly, analyzing particular questions of the IIEF-5 questionnaire, the following 

results were obtained: difficulties with the certainty of achieving and maintaining an erection 

were reported by 11.66% of the respondents; difficulties with inserting the penis into the 

vagina – 21.66% of the respondents; difficulties with maintaining an erection in the vagina –  

– 18.33% of the respondents; difficulties with maintaining an erection until the end of sexual 

intercourse – 33.32% of the respondents; no or incomplete satisfaction with sexual intercourse 

in 11.65% of the surveyed men. Using the above tools, depending on the analysis, up to 100% 

of the respondents presented some type of sexual dysfunction during the last 4 weeks before 

the study. For this reason, analysis and comparisons of the severity of each of them were 

made. 

The study showed that a greater intensity of DS corresponds to a longer period of 

drinking alcohol, older age and longer abstinence. Subjectively, the greatest problems with 

erection (33.7%) and difficulties with ejaculation (21.74%) were noticed by the respondents 

after the 10th month of abstinence. A decrease in the desire for sex (41.53%) or an increase in 

the desire for sex (55.93%) and difficulties in achieving satisfaction from undertaken sexual 

activity (33.06%) were reported during the first month of abstinence. With the time of 

abstinence over 10 months, the difficulty in sexual arousal and obtaining and maintaining an 

erection increased. Over 1 year of abstinence greater severity of sexual dysfunction concerned 

both the libido and sexual satisfaction. 

It was found that older age of the respondents was associated with a greater intensity 

of sexual disorders, especially in the group over 51 years of age. Respondents with secondary 

and higher education, especially in terms of erectile dysfunction and problems, are at a greater 

risk of developing and increasing the severity of disorders. Other factors indicating a greater 

severity of erectile dysfunction may be external – socio-legal and internal – emotional factors 

which the respondents did not recognize as the reason for discontinuing abstinence. 
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The presence of co-existing somatic diseases was associated with the intensification of 

sexual dysfunction in all phases of sexuality. Detailed analysis confirmed that diabetes and 

arterial hypertension caused the greatest severity of sexual dysfunction. However, it has not 

been observed that serious diseases and injuries in the past would significantly aggravate the 

current sexual dysfunction. 

Current intake of drugs from different groups was associated with a greater intensity 

of sexual disturbances in all phases of sexual activity. Detailed analysis showed that 

antipsychotics increased the severity of disturbances in sexual satisfaction and overall sexual 

activity assessment. Mood stabilizers and antiepileptic medications also increased the severity 

of disturbances in sexual satisfaction and, in addition, erectile dysfunction. On the other hand, 

the group of cardiovascular medications intensified disorders of the libido sphere and 

negatively influenced the overall assessment of sexual activity. 

The co-existence of depression caused a significantly greater intensity of sexual 

disorders in the studied group of patients. 

A negative influence of nicotine has been confirmed on the occurrence of sexual 

disorders. The occurrence of physical dependence assessed with the Fageström test resulted in 

a greater severity of sexual dysfunction as measured by ASEX and IIEF-5 scales. With the 

increase in smoking time, the severity of sexual dysfunctions in the sphere of sexual 

satisfaction, erectile dysfunction and the assessment of overall sexuality increased, while 

physical addiction caused a greater severity of disorders in the field of sexual satisfaction and 

worsened the general assessment of sexual abilities. In addition, smoking more than 20 

cigarettes a day increased the deterioration of the libido and erection. 

Greater severity of DS corresponded to a more negative assessment of one's sexual life 

and the declaration that sexual activity is unimportant or moderately important for the 

respondents. The results did not show statistically significant differences in the assessment of 

satisfaction (success) from their own relationships (marriages) among the respondents who 

differently assessed the importance of engaging in sexual activity and differently assessed the 

quality of their sexual life, which may indicate that other, so-called non-sexual aspects of a 

relationship, e.g. the fact of abstinence, may contribute to a better assessment of the 

relationship despite the presence of sexual disorders. 

In the past, 41.6% of respondents discontinued alcohol abstinence due to sexual 

problems. 

45% of the respondents had never dealt with the topic of sexual disorders during 

alcohol addiction treatment, only 14.17% of the respondents had individual conversations 

with therapists or the so-called sponsors in the AA movement. 
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Conclusions 

On the basis of the analysis of the results achieved in the conducted study  the 

following final conclusions were made: 

 

I. In theoretical aspect: 

1. A very high prevalence of sexual dysfunctions was found in the group of men addicted to 

alcohol during the period of abstinence (100% on the ASEX scale and 83.33% of the 

IIEF-5 questionnaire). 

2. Sexual dysfunctions in the period of abstinence show a clear correlation with age, longer 

drinking time, higher alcohol consumption, the presence of co-existing diseases, in 

particular the occurrence of symptoms of depression, taking medications and smoking 

more than 20 cigarettes a day. 

3. Nearly half (41.67%) of the patients discontinued alcohol abstinence due to the unsolved 

problem of sexual dysfunction. 

4. Most of the respondents (66.67%) reported a complete lack of addressing the issues of 

sexuality and sexual disorders in the therapy process. 

 

II. In practical terms: 

1. There is a need to introduce the topic of sexuality into the addiction treatment, which 

involves training for addiction therapists, doctors and psychologists on the issues of 

sexual dysfunctions in addictions and on how to help patients. 

2. There is an urgent need to create diagnostic and therapeutic standards for sexual 

dysfunctions in the addiction treatment process, both for men and women. 

3. There is a need to discuss sexual dysfunctions and their impact on partnership relations 

during co-addiction therapy. 

 

 

 


