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Witaj, 

nazywam się Karolina Piotrowska i jestem psychologiem 
specjalizującym się w pracy z zaburzeniami 
seksuologicznymi. Wśród moich pacjentów często są 
kobiety, które skarżą się na zaburzenia libido. Aby móc 
rozpocząć walkę z tą przypadłością musimy najpierw 
określić źródło jej pochodzenia. W tym celu potrzebne 
jest wykonanie badań przesiewowych oraz 
odpowiedzenie sobie na kilka ważnych pytań. 

Oto lista badań wraz z moim komentarzem, które należy 
wykonać, kiedy odczuwasz zanik lub osłabienie popędu 
seksualnego. Sama lista badań bez komentarza znajduje 
się na ostatniej stronie tego dokumentu.

pomiar poziomu cukru we krwi - badanie podstawowe; jeśli wynik podstawowy wyjdzie 
podwyższony jest to wskazaniem by wykonać pełne badanie obciążenia glukozą, tzw. 
krzywą cukrową. (Jeśli wyniki tego badania wychodzą podwyższone należy skonsultować 
się z diabetologiem. Cukrzyca jest tzw "cichym zabójcą", a jednym z wczesnych 
symptomów mogą być zaburzenia w poziomie libido) 
cholesterol - wyniki poza normą powinny być skonsultowane z dietetykiem i lekarzem 
ogólnym, który może zalecić dalsze konsultacje, np. u kardiologa 
ciśnienie krwi - wyniki poza normą powinny być skonsultowane z kardiologiem 

BADANIA PODSTAWOWE

BADANIA HORMONALNE 

TSH
estradiol
testosteron
prolaktyna

Wyniki badań hormonalnych powinny być skonsultowane z lekarzem ogólnym, który w 
przypadku zbyt niskiego lub zbyt wysokiego poziomu hormonów zaleci dalsze konsultacje z 
endokrynologiem i/lub ginekologiem



BADANIA DODATKOWE 

witamina D
poziom żelaza
białko crp

Wyniki tych badań również warto omówić z lekarzem ogólnym, który, 
jeśli będzie taka potrzeba, wdroży dalsze leczenie.

BADANIA GINEKOLOGICZNE 

Kobietom, które rozpoczynają współpracę ze mną sugeruję też zawsze, aby udały się na 
kontrolne badanie ginekologiczne, w celu ustalenia czy występują organiczne przyczyny 
niskiego libido. Lekarz ginekolog sprawdza wtedy ph pochwy, kieruje na cytologie oraz 
jeśli są do tego wskazania wykonuje badanie usg.

ZABURZENIA LIBIDO WSPÓŁWYSTĘPUJĄCE

cukrzyca,
choroby serca i układu krążenia,
depresja,
zaburzenia lękowe,
PCOS,
Hashimoto,
choroby nowotworowe

Zaburzenia libido często zdarzają się w przebiegu następujących chorób:

Jeśli cierpisz na którąś z tych przypadłości skonsultuj się ze swoim lekarzem prowadzącym i 
zapytaj czy leki, które przyjmujesz mogą osłabiać Twoje libido. 

LEKI i INNE SUBSTANCJE, KTÓRE MOGĄ (ale nie muszą) MIEĆ 
WPŁYW NA POZIOM LIBIDO

alkohol, w nadmiernej ilości lub często używany osłabia libido, które samoistnie nie 
powraca do normy po odstawieniu alkoholu
narkotyki, w zależności od zażywanej substancji mogą powodować osłabienie lub 
zwiększenie libido
leki na nadciśnienie tętnicze mogą powodować spadek libido - jeśli bierzesz takie leki 
skonsultuj się ze swoim kardiologiem, leki najnowszej generacji często pozbawione są tego 
skutku ubocznego
leki przeciwpsychotyczne
niektóre z leków przyjmowanych przy padaczce
wiele typów z leków przeciwdepresyjnych zaburza libido
antykoncepcja hormonalna



Powyżej opisałam Ci jakie mogą być organiczne przyczyny niskiego libido. Warto, abyś 
wykonała polecone testy, aby sprawdzić czy jesteś zdrowa. Na następnej stronie 
przygotowałam Ci łatwą do wydruku checklistę. Warto, abyś wiedziała też, że przeciągające 
się osłabienie libido u jednego z partnerów wpływa na całą dynamikę związku i nawet 
wyleczona przyczyna organiczna może nie spowodować samoistnego powrotu libido.

W takich sytuacjach osoba z niskim libido zapraszana jest na edukację seksuologiczną i 
psychologiczną, której celem jest lepsze zrozumienie siebie oraz swojej seksualności. W 
ramach tych spotkań pracujemy nad libido, ograniczającymi myślami oraz relacją 
partnerską. Dodatkowo wśród kobiet, które są matkami małych dzieci, często do 
przepracowania jest temat pogodzenia opieki nad potomkiem z rolą partnerki bądź kochanki, 
a także wygospodarowanie czasu na każdą z tych ról.

Już pod koniec sierpnia rusza pierwsza edycja Akademii Seksualnej Mamy, w której będę 
prowadziła cykl zajęć dla kobiet, które chcą zadbać o swoje libido. W ramach tych 
internetowych warsztatów będziesz mogła lepiej przyjrzeć się i zrozumieć istotę libido 
oraz zacząć pracować nad przywróceniem radości do swojego życia erotycznego. 
Każda kursantka otrzyma indywidualną konsultację oraz możliwość pracy w grupie.  Ilość 
miejsc na to wydarzenie jest ściśle ograniczona, gdyż zależy nam na kameralności. Swoje 
miejsce możesz zarezerwować już dziś na: 

www.karolinapiotrowska.com/akademia-seksualnej-mamy

Bez względu na to, czy zamierzasz dołączyć do mnie w Akademii, nie odkładaj dbania o 
swoje zdrowie na potem. Już dziś zapisz się na badania. 
Odezwę się niebawem, z kolejnymi wiadomościami. 

pozdrawiam serdecznie,

Karolina Piotrowska 

PS. Dołącz do mnie na Facebooku lub Instagramie: @mamaseksuolog



BADANIA PODSTAWOWE 

- cukier 
- cholesterol 
- ciśnienie 

BADANIA HORMONALNE 

- TSH 
- estradiol 
- testosteron 
- prolaktyna 

BADANIA DODATKOWE 

- witamina D 
- poziom żelaza 
- białko crp 

BADANIA GINEKOLOGICZNE 

- wizyta kontrolna 
- cytologia 
- ph pochwy

SUGEROWANE BADANIA 


