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Örömmel és köszönettel fogadtam el Falus András akadémikus, főszerkesztő úr
felkérését egy szexualitással kapcsolatos tematikus szám elkészítésére. E gyűjtésben olyan szexualitással kapcsolatos témákat, problémákat, megoldásokat tettünk
egy csokorba, amelyek a mai orvostudomány területén csapódnak le. Természetesen az emberi szexualitás ennél jóval nagyobb területeket érint a természet- és
a társadalomtudományban, mint a szociológiai, gendertudományi, antropológiai,
nyelvészeti, művészeti, irodalmi, pedagógiai, filozófiai, vallásszociológiai, etnológiai, politikai, gazdasági, jogi stb. megközelítéseket, de most kizárólag néhány
orvosi aspektusát vizsgáljuk.
A bemutatásra kerülő témák első fejezete a plasztikai sebészeti beavatkozások
mai alkalmazásáról szól, melyeket a szépségipar és a divat erőszakos jelenléte
miatt kérnek és fizetnek meg főleg női páciensek egyre növekvő számban – nem
pedig a megfelelő funkcionális működés hiányának pótlására, javítására vagy
bármilyen fájdalom csökkentésére. A páciensek véleménye szerint a szépség, a
divat, az önértékelés javítása, gyakran a partner megszerzése, megtartása a cél,
valamint a vélt jobb szexuális élmény érdekében kérik a plasztikai beavatkozást.
A statisztikai adatok mellett a mindennapi plasztikai ellátásba is bepillanthatunk
dr. Tamás Róbert és dr. Szászi Beáta írásában.
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A nők esztétikai teljesítésének, felkínálkozásának, párkapcsolatának másik oldala a férfiak teljesítőképessége. Különböző kockázati tényezők befolyásolják a
férfiak teljesítőképességeit, amelyekre ma már sokféle, kiterjedt orvosi megoldás
létezik. Dr. Kopa Zsolt és dr. Papp György professzorok írásában egyértelműen
kiderül, hogy a magyar lakosságot érintő szív- és érrendszeri betegségek, diabétesz, stressz stb. milyen mértékben befolyásolják a várt teljesítményt. Persze
a műtétek, gyógyszerek nem elegendőek a várt eredményhez, ehhez a jó és kiegyensúlyozott párkapcsolat is szükséges.
Dr. Forrai Judit írása a fogyatékosok kevésbé publikus szexualitásának szakmapolitikájáról, emberjogi törvényekről, átgondolt, humánus, nemzetközi (ENSZ,
WHO) szakmai ajánlásokról szól, de a mindennapi életük lehetetlenségéről, teljes kiszolgáltatottságukról, a szakszerű segítség elmulasztásáról is képet kapunk.
A társadalom és a fogyatékkal élők oldaláról közelítve járjuk körül a szexualitás
orvosi gyakorlatát.
A lakosság egészét érintő nemi betegségek trendjeiről, új kihívásairól kapunk
friss ismereteket dr. Tisza Tímea főorvos cikkéből. A nemi betegségek számának
emelkedése világjelenség. E fertőzések az aktuális betegségen túl a reproduktív
kapacitást és az életkilátást is csökkentik. A legkiemelkedőbb gyakoriságú fertőzések között olyan is van, amelyre ma már és ma még nincs megfelelő gyógyszer.
Több fertőző betegség újra reneszánszát éli. Néhány szexuális úton terjedő fertőzés (STI) némán és észrevétlenül fertőz. Ezért külön figyelmet érdemel a biztonságos szex, az orvosi ellenőrzés, a szűrőprogramokon való részvétel.
Végül, de nem utolsósorban dr. Törő Klára tanárnő és kutató teamje a sokak
által oly „kedélyesnek és súlytalannak” minősített # metoo végét mutatja be a
boncasztalon, vagyis a szexuális erőszakkal társult emberölések nemzetközi és
hazai eseteit. Külön tárgyalja és elemzi a Budapesti Rendőr-főkapitányság adatait 2009-től 2019-ig. Egyértelműen megállapítja, hogy a szexuális motivációjú
emberölés igen összetett és leggyakrabban rejtve maradó jelenség, tényezőinek
felderítése alapos, körültekintő szakértői munkát igényel.
Mindennapi szexualitásunk nem mindennapi aspektusait olvasásra ajánlom.
Szeretném megköszönni a cikkek készítőinek fáradozásait.
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