
Typowe uczucia towarzyszące ofiarom 
przemocy seksualnej oraz jej 
następstwa 

Poniżej zamieszczono listę uczuć towarzyszących ofiarom przemocy seksualnej oraz jej następstwa, których 

poszkodowani doświadczają bezpośrednio po akcie przemocy lub po wielu latach od tego zdarzenia. 

Ta lista nie zawiera jednak wszystkich możliwych uczuć i następstw związanych z przemocą seksualną. Mamy 

nadzieję, że poniższe informacje pomogą Ci zrozumieć, że uczucia towarzyszące Ci są typowe dla osób z 

podobnym doświadczeniem, i że istnieją osoby, które je rozumieją i są w stanie pomóc. 

Typowe uczucia 

Szok emocjonalny –Czuję się zobojętniały/-a. Jak mogę być tak spokojny/-a? Dlaczego nie potrafię płakać? 

Niedowierzanie i/lub zaprzeczenie –Czy to naprawdę się stało? Dlaczego ja? Może to tylko moja wyobraźnia. To 

nieistotne. 

Zażenowanie – Co pomyślą inni? Nie mogę o tym powiedzieć rodzinie ani przyjaciołom. 

Wstyd – Czuję się okropnie, obrzydliwie, jakby coś było ze mną nie w porządku. Nie wiem, jak się z tego oczyścić. 

Wina – Czuję, że to moja wina, że powinienem/powinnam temu zapobiec. Gdybym tylko... 

Depresja – Jak przetrwam ten dzień? Jestem tak tym zmęczony/-a. Czuję się beznadziejnie. Jaki sens ciągnąć to 

dalej? 

Bezsilność – Czy jeszcze kiedyś będę w stanie nad sobą zapanować? 

Dezorientacja – Nawet nie wiem, jaki jest dzisiaj dzień albo gdzie powinienem/powinnam teraz być. Ciągle 

zapominam. 

Rozpamiętywanie –Wciąż przeżywam to, co się stało. Wciąż czuję zapach, widzę i słyszę wszystko, co mi o tym 

przypomina, i mam wrażenie, że to znów się dzieje. 

Strach – Obawiam się wszystkiego. A co jeśli mam AIDS, czy inną chorobę przenoszoną drogą płciową? Nie mogę 

spać z powodu koszmarów. Boję się wychodzić z domu. Boję się samotności. 

Niepokój – Mam ataki paniki. Nie mogę oddychać. Ciągle się trzęsę. To mnie przerasta. 

Złość – Mam ochotę skrzywdzić osobę, która mnie zaatakowała lub zaatakować cały świat. 

Stres fizyczny – Cały czas boli mnie żołądek (głowa lub plecy). Jestem roztrzęsiony/-a i nie mam apetytu. 



Następstwa przemocy seksualnej wobec mężczyzn 

Długoterminowe skutki przemocy seksualnej są bardzo zróżnicowane i każda z ofiar może doświadczyć innych 

następstw. Poniżej podane następstwa zostały udokumentowane, ale nie wykluczaj to wystąpienia innych spoza 

tej listy: 

 Niepokój 

 Depresja 

 Niska samoocena 

 Uzależnienie od alkoholu i narkotyków 

 Pograniczne zaburzenia osobowości (typ borderline) 

 Zaburzenia snu 

 Zaburzenia odżywiania 

 Schizofrenia 

 Psychoza 

 Żal 

 Objawy pourazowe 

 Niski poziom autopercepcji 

 Dysfunkcje seksualne 

 Dysfunkcje społeczne 

 Dysfunkcje w związkach (w tym w relacji rodzic-dziecko) 

 Niski poziom wykształcenia i zatrudnienia 

 Szereg objawów fizycznych 

Badania nad negatywnymi skutkami przemocy seksualnej wobec dzieci, które mają wpływ na ich zdrowie 

psychiczne, wielokrotnie wymieniają objawy pourazowe1; depresję2, zażywanie substancji odurzających3; 

bezsilność, błędną atrybucję, zachowania agresywne lub zaburzenia zachowania; zaburzenia odżywiania4; oraz 

niepokój5. 

Niedawno przemoc seksualna wobec dzieci powiązana została również z zaburzeniami psychotycznymi, w tym ze 

schizofrenią, zaburzeniami urojeniowymi6, jak również zaburzeniami osobowościowymi7. Przemoc seksualną 

polegającą na penetracji w szczególności uznano za czynnik ryzyka prowadzący do zaburzeń psychotycznych oraz 

schizofrenicznych8. 

Objawy przemocy u osób poszkodowanych mogą być ogólne lub specyficzne, sporadyczne lub przewlekłe.  

W przeciwieństwie do dzieci, nie jest nam znany odsetek osób dorosłych dotkniętych przemocą seksualną mającą 

długotrwałe skutki, lecz w jednym z brytyjskich badań wykazano, że 13 % osób dorosłych grupy reprezentatywnej 

doświadczyło długoterminowych następstw przemocy seksualnej. 

Dodatkowe źródła 

Przydatne okazać się może zrozumienie błędnych poglądów, które kojarzone są z ofiarami – dowiedz się więcej o 

prawdach i mitach dotyczących przemocy seksualnej wobec mężczyzn. 
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