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ANUNŢ PRELIMINAR

EDITORIAL
La mulți ani 2013 !
La mulți ani A.M.S.R !
La mulți ani Dumneavoastră !
La finele lui 2012 am scăpat cu bine de apocalipsa mayasa și semiapocalipsa post alegeri parlamentare
și am intrat cu oarecare emoții politico-administrativ-financiare în noul an.
Sper și vă doresc un an mai pozitiv, mai calm și mai fructuos.
Pentru unii reprezentanți ai medicinei sexualității românești, anul 2013 a debutat excelent după
acreditarea europeană la examenul organizat de E.S.S.M în decembrie la Amsterdam.
Colegii noștri – Cătălin Belinski, Dana Stoian, Sebastian Voinea, Gabriel Georgescu, Răzvan Bârdan și
Alexandru Cătălin Micu au fost admiși în corpul de fellow al E.S.S.M.
În aceeași notă trebuie amintită și reușita lui Radu Mihalca care a susținut examenul european de fellow
în andrologie la Berlin și a obținut calitatea.
Felicitări!. Sper că această calitate profesională să aducă un plus de valoare lor, pacienților lor și A.M.S.R –ului,
chiar dacă unii dintre ei nu au contribuit la activitatea reală a asociației.
Mă bucur pentru succesul lor care poate îi va stimula și pe alți colegi tineri să îndrăznească.
Așadar 2013 începe cu vești bune profesionale.
Revenind la alt registru de preocupări – Conferința Națională A.M.S.R. 2013.
După cum veți vedea, s-a schimbat data pe 12-13 aprilie și locația la Hotel Caro, tot în București.
Comitetul de organizare și cel științific caută să pună lucrurile cap la cap pentru a forma un program
atractiv profesional.
Ce va ieși vom vedea. Deocamdată suntem hotărâți să facem. Organizatorii au încredere în reușită,
pentru că fără optimismul cronic al lor, A.M.S.R-ul ar fi murit.
Ne vedem la Hotel CARO pentru al XIII – lea A.M.S.R.

Nicolae Calomfirescu
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cronică de eveniment

Cronică ESSM 2012
Dr. Răzvan Bârdan
Îmi revine plăcerea de a vă prezenta
în următoarele rânduri câteva impresii
personale cu privire la deplasarea mea de
o săptămână, la începutul lunii decembrie
2012, ocazionată de participarea la
Congresul ESSM de la Amsterdam și la
câteva evenimente importante, conexe
acestuia.
În cursul primelor trei zile, între 2 și 4
decembrie 2012, am participat la Cursul
intensiv de pregătire pentru examenul
de obținere a titlului de Fellow of the
European Committee of Sexual Medicine
(FECSM). Organizat la Hotelul Novotel
Amsterdam City, cursul a fost conceput
de către organizatori (Multidisciplinary
Joint Committee on Sexual Medicine)
ca o ultimă posibilitate de a oferi într-o
perioadă scurtă, în mod cât se poate
de condensat, o imagine de ansamblu
asupra vastului domeniu al medicinei
sexualității. Am apreciat în mod deosebit
utilitatea acestui curs, mai ales că
primisem cartea ce conținea Curricula
de examen cu doar două săptămâni
înainte de plecarea la Amsterdam, după o
întârziere de mai multe luni, datorată unor
probleme organizatorice. Cobi Reisman,
coordonatorul cursului, a depus toate
eforturile posibile pentru a ne ajuta să
depășim acest inconvenient, iar eu cred
că a reușit în mod remarcabil.
În data de 5 decembrie 2012, cu începere
de la ora 13:00, am participat la examenul
propriu-zis, care s-a organizat în aceeași
sală de Conferințe a Hotelului Novotel.
M-am numărat printre cei aproape 400
de candidați, alături de nume celebre ale
medicinei sexualității pe plan internațional,
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cum ar fi John Dean, Anamaria Giraldi, John
Mulhall, Hartmut Porst, Andrea Salonia, sau
Kevan Wylie. Am răspuns la 100 de întrebări,
judicios concepute și selecționate, cu grade
diferite de dificultate, care au acoperit toată
tematica propusă.
După ce am “scăpat” de stress-ul examenului,
joi 6 decembrie 2012 au început lucrările
celui de-al 15-lea Congres al Societății
Europene de Medicina Sexualității (ESSM).
Organizat într-un spațiu generos, în incinta
Centrului Expozițional RAI din Amsterdam,
congresul a avut structura cu care ne-a
obișnuit în ultimii ani, incluzând prezentări
de tip “Master Lecture”, mese rotunde,
prezentări de postere și video, precum și
un foarte apreciat “ABC Master Course”,

Voi menționa în continuare doar un mic
număr de evenimente dintre cele la care
am luat parte în cadrul celor trei zile de
congres, evenimente ce mi s-au părut
demne de interesul și atenția generală:
- Masa Rotundă condusă de John Dean
și Irwin Goldstein, cu privire la efectele
potențial negative ale inhibitorilor de
5-alfa-reductază, ce pot cauza disfuncții
sexuale persistente;

- Discuția prezidată de Hartmut Porst,
cu privire la rolul litotriției extracorporeale
cu unde de șoc de mică intensitate în
tratamentul disfuncției erectile;
- Simpozionul satelit în care s-au
prezentat rezultatele ultimelor studii ce
au evaluat rolul Tadalafil în tratamentul
pacienților cu simptomatologie urinară
joasă asociată cu disfuncție erectilă;
- Masa Rotundă condusă de Luca
Incrocci, cu privire la recâștigarea
sexualității la femeile diagnosticate cu
cancer;
- Prezentarea făcută de Evie Kirana, cu
privire la mutilarea genitală feminină;
- Masa rotundă coordonată de Kevan
Wylie, ce a abordat din mai multe
perspective violența sexuală;
- Simpozionul satelit de lansare a unui
nou inhibitor de fosfodiesterază-5,
Avanafil;

În ansamblu, a fost un congres reușit, care
s-a bucurat de toată atenția participanților,
cu atât mai mult cu cât vremea de afară nu a
reprezentat un stimul de a vizita cel mai mare
oraș din Olanda.
La finalul congresului, sâmbătă seara, în
cadrul ceremoniei de închidere, a venit și
surpriza… plăcută: s-au anunțat cei 280 de
candidați care au promovat examenul pentru
titlul de FECSM. Bucuria mea a fost dată și
de faptul că toți cei șase medici români care
am participat la examen am promovat - și
voi încheia această scurtă cronică cu numele
primilor Fellow of the European Committee
of Sexual Medicine din România:

- Masa rotundă condusă de Geoff
Hackett, ce a evaluat legătura dintre
nivelul scăzut al testosteronului și riscul
cardiovascular;

Dr. Răzvan Bârdan – Timișoara;

- Masa rotundă coordonată de Nicolae
Calomfirescu, ce a analizat potențialele
riscuri ale administrării inhibitorilor de
fosfodiesterază-5 la subiecții sănătoși, în
scopuri recreaționale sau pentru dopaj.

Dr. Alexandru Micu – București;

cronică de eveniment

special conceput pentru inițierea noilor
veniți în domeniul medicinei sexualității.

Dr. Cătălin Belinski – București;
Dr. Gabriel Georgescu – București;
Dr. Dana Stoian – Timișoara;
Dr. Sebastian Voinea – București.

www.amsr.ro
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On behalf of the ESSM and ISSM, we invite you to join us for an exciting International Symposium
on Prostate, Androgens and Men’s Sexual Health at the InterContinental Hotel in Berlin from 21 - 23
June 2013. This is the second of a series of themed 2-3 day meetings, jointly convened by the ISSM
and affiliated regional societies. It will precede and support the individual 2014 scientific meetings of
the ISSM and ESSM and is a “must-attend” meeting. The theme, focus and content of the scientific
program have been carefully selected and represent many of the challenges confronted by physicians
with an interest in sexual medicine.

Call for abstracts:
deadline
1 March 2013
www.amsr.ro

Submit your abstract today for your chance to
present your findings in front of a global audience.
The Scientific Committee welcomes the submission of
abstracts for podium (oral) and poster presentations.
All abstracts presented at the meeting will be
published in the Journal of Sexual Medicine.
Please submit your abstract(s) by using the easy online abstract submission system, which can be accessed
through our meeting website www.issmessm2013.org.
Submissions will be accepted until the deadline of
1 March 2013.

articol

Interview with Ronald Virag

Dr. Juan I. Martinez – Salamanca (JIMS)
Ronald Virag
CETI
8 rue de Duras
75008 Paris, France
rvirag@wanadoo. fr

Dr. Juan I. Martinez – Salamanca
Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda Universidad
Autónomia de Madrid
Departament of Urology
msalamanca99@hotmail. com

Dr. RONALD VIRAG, an internationally know
figure and Pioneer in the field of Sexual
Medicine.

as the arterial one. Two years later in 1980 the
group met again in Monte Carlo. I establish
then a strong collaboration with the Danish
group lead by Grom Wagner. Understanding in
depth erection and ED was our main goal and
remains the same nowadays. The key point to
understand the story of ICI is what occurred
when we developed artificial erection with saline
mixed with cavernosography as a diagnostic
procedure (1977 – 1982): some patients (
later we found that all had arterial diseases)
claimed that they were improved after having
experienced artificial erection.

He is a Vascular Surgeon and was the discoverer
of therapy by intracavernosal injections (ICT)
with Alprostadil. For me and for all ESSM
Members is a real pleasure and honor having
you here.
JIMS: Dr. Virag, could you remember for us
what was the situation for the treatment of ED
before described the use of ICT?
The only available treatment of ED – called
impotence at that time- was the implant. At
the initiative of the late Adrian Zorgniotti ( later
with him Wagner, Furlow Michal and myself, we
founded ISIR), a group, already multidisciplinary
met in 1978 in New York around Vaclav Michal’s
proposal to revascularize the penis, as a
reconstructive procedure, as an alternative to
the implant. It was really a group of pioneers,
eager to understand the pathophysiology of ED.
You must understand that at the time ED was
considered by the medical world as psychogenic
in 90 % of the cases and they were almost no
tools to evaluate the patients.
Michal, a vascular surgeon, as me had brought
that, similar to what was occurring for the heart,
the penis arteries or the penis tissue should be
revascularized: he proposed 1 st the Michal I
direct anastomosis to the CB, and the Michal II
to the dorsal artery.
I proposed soon the DDVA ( deep dorsal vein
arterialization) having demonstrated, using
artificial erection and cavernosography that the
venous side of erection could be as preeminent

I thought that something was going on inside the
CB and started to use chronic artificial erection
with saline as a treatment for such patients.
JIMS: How was the process to blow-out your
idea?
The “ papaverine story” is well-known of course.
In early 1980 during a Michal I procedure, I had
injected 80mg of papaverine in the CB through
the epigastric artery directly implanted in one
CB. A full erection occurred and lasted for tow
hours. Moreover it lasted even after the clamping
of the epigastric artery. Having suspected the
role of the drug. I repeated positively the test on
myself. Then I did 2 things:
1. I introduce papaverine to better study
the penile arteries during ultrasound tests
arteriography and cavernosography.
2. To treat the patients, we used papaverine
mixed with saline in the office to enhance
natural erections and we allow patients to have
sex, in a hotel close to our institute to be able to
control the erection duration!

www.amsr.ro
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The first scientist aware of the discovery was
Gorm Wagner. In 1982, I was preparing an
indepth manuscript for Vascular Surgery, when
Grom urged me to publish sooner my first
results in a larger audience Journal. The now
famous letter to the Lancet was prepared with
him in Copenhagen, accepted and published
two weeks letter. One year later, Brindley
reported his own experience in the British J. of
Psychiatry. From The Lancet letter and Brindley’s
spectacular presentation during the 1983 AIJA
meeting everything changed in the way ED was
evaluated and treated. Papaverine alone or
with phentolamine was widely used. I met then
Ganesh Adaikan and we shared our findings,
he in animal studies, and me in human trials.
Many substances were tested including PGE1.
Céritine and Trimix came across to enhance the
intracavernous injection’s performance. Long
term results were reported in the J of Urology.
And we are still there for many patients who do
not respond to PDE5inhibitors. (see below)
JIMS: What do you think about the role of
vascular penile surgery nowadays in the
treatment of ED?
I think that the role of vascular surgery should
be reevaluated in multicenter studies with
clearly define parameters to select the patients
and evaluate the results. I strongly think that
there is a room between ICT and implants, for
vascular procedures. We must differentiate the
arterial insufficiency and the caverno – venous
leaks. Modern imaging eases and improves the
evaluation of lesions, especially with what we
have called “Caverno CT imaging” proposing
a new classification of caverno – venous
leaks. ( see Virag and Paul J Sex Med. 2011
May:8(5): 1439 – 44). There is growing evidence
that young patients suffering of difficulties to
maintain full erection since early sexual life,
may have abnormal venous drainage and
may benefit from surgical reduction of the
venous outflow. In other hands, on the arterial
side, the lesions are mainly located on the
pudendal arteries, generally occluded or heavily
infiltrated. Desobstruction or bypass is seldom
possible. As usual, it is the patient who asks
for improvement. In that aspect, we see more
and more individuals who ask for a “total repair”

8

www.amsr.ro

even if they respond well to pharmaco-logical
treatment.
JIMS: In your practice, what is the role of ICT in
the era of PDE5 Inhibitors?
The role of ICT in my practice is still essential for
two reasons: first of all because of its efficacy
and also because in a specialized centre like
mine, we see a lot of patient’s none or poor
responders (including those who complain of
side effects) to PDE5 inhibitors. In any case,
the indications are mainly dependant on the
evaluation and demand of the patient. Oral
therapy in “fresh” ED patients should remain a
first line therapy. Nevertheless when from the
history of the hemodynamic studies I have a
strong feeling that PDE5 inhibitors will not work
I recommend ICT immediately. Two examples: 1
– after radical prostatectomy : I always start with
ICT; 2- In patients who constructs or rebuild a
new couple and have a very high performance
anxiety asking to be sure to succeed. Generally
speaking, when I think that ICT is more suitable
for the patient I propose it bypassing a possible
unsuccessful trial with PDE5 inhibitors which
would increase performance anxiety.
JIMS: From a formal point of view, what is your
choise : Andrology?, Sexual Medicine? Global
Male Health?
Dealing since so many years with sexual
medicine and having understood soon that
erection is an essential link of male general
health, I think that restoring sexual function
in a man contribute widely to his well being.
Long term follow up of such patients has
been the occasion to extend sexual medicine
to preventive medicine especially in vascular
diseases (CHD), urology (i. e. prostate); and anti
aging (hormonal and metabolic adjustments). I
do not forget the psychological aspects, being,
since the beginning of my experience a strong
supporter of pluridisciplinary approach of ED
and now of global medicine for men’s health.
JIMS: Dr. Virag, do you strongly believes that the
Endothelial Dysfunction is the real link between
risk factors and development of the disease?
We have learned that the endothelium is the
larger organ in the body. Provided that the penis

JIMS: On the other hand, which do you consider
the most important challenges for the journal
over the next 10 years?
I am convinced that in the nest ten or twenty
years we shall see the success of local therapy

articol

is full of endothelial tissue it is quite logical to
tink that the deterioration of this tissue should
initiate ED in patients with vascular risk factors.
Aware of that I have introduced PNORT in 2002
a specific test to evaluate the penile endothelial
function (J Mal Vasc. 2002 Oct;27(4):214-7 and
Int J Impot res. 2004 Feb; 16(1):39-42) Later,
with Carla Costa, we have shown the grade
of endothelial apoptotic cells in the diabetic
erectile tissue of patients operated with penile
implants. We have now enough material to go
further and see if endothelial dysfunction is an
early defect in ED and how it combines with
general endothelial dysfunction measured by
hemodynamic or biological tests. Is there a
specific penile endothelial function as we have
different locations for atheroma? This demand
large clinical research not only focused on
epidemiology.

either medical and/or surgical. Such easily
accessible organ shall see ‘’rejuvenating”
medicine reshaping it: We should be able
to deliver locally medications without
needles through tiny intracorporal electronic
devices. Stem cells, tissue engineering, autoreconstructed penis through biodegradable
scaffolds are candidates to make our sexual
life almost endless. But don’t forget education
which is a prominent challenge: education
of all doctors. Too many everywhere neglect
sexual medicine and leave many patients still
desperate when we have already all the tools to
treat them. Education of the public through the
media. Education of the youth.
A large program for our society. Remember that
in 1980 in New York the attendance of our first
meeting was as much as 32 guys.
It was a real pleasure to do this interview; I’m sure
your p points of view, fruit a whole life dedicated
to your work, will be highly appreciated by our
readers, thanks one again.
Preluat din Revista ESSM Today

www.amsr.ro

ANUNȚ COTIZAȚIE!
Vă informăm că pentru 2013, cotizația

A.M.S.R. este de 200 lei, plătibili în
contul: RO71 WBAN 2511 0000 4160 1634,

Intesa San Paolo Bank
www.san-sex.ro
www.amsr.ro
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A XIII-a Conferință Națională
de Medicina Sexualității
Președintele conferinței A.M.S.R. 2013: Dr. Cătălina Poiană
Locul de desfășurare: Hotel Caro București, Bulevardul Barbu Văcărescu 164 A, Sector 2, București

www.amsr.ro

AMSR 2013

Program preliminar
A.M.S.R. XIII
12 – 13 aprilie 2013
Vineri, 12 aprilie 2013
11.00 – 18.00 Secretariat
13.00 – 19.00 Expoziție medicală
13.00 – 16.30 Secțiune Conferințe
Moderatori: Neicuțescu Cosmin, Belinski Cătălin
13.00 – 13.30 Calomfirescu Nicolae – Disfuncția sexuală – între tabu și boală
13.30 – 14.00 Neicuțescu Cosmin – Priapismul – o urgență?
14.00 – 14.30 Belinski Cătălin – Ejacularea prematură – problema cuplului
sau a medicului?
14.30 – 15.00 Calomfirescu Nicolae – Prostata, problemă de cuplu
15.00 – 15.30 Mihalca Radu – Bunul, răul sau urâtul. Partenerul meu e infertil
15.30 – 16.00 Tomescu Viorela – Riscul cardiovascular sinonim cu primejdia

		

cardiovasculară
16.00 – 16.30 Coca Vasile – Tratamentul disfuncției erectile: Opțiuni non-farmacologice
16.30 – 17.00 Pauză
17.00 – 17.30 Deschiderea oficială a A.M.S.R. 13
17.30 – 18.00 Conferința Președintelui
Moderator: Calomfirescu Nicolae
Prezintă: Poiană Cătălina – Atitudini și percepții privind întreruperile
sarcinilor nedorite în România
18.00 – 18.30 Moderator: Radu Mihalca
Prezintă: Clatici Victor – Dermatologie și sexualitate – o relație între
dragoste și ură?
18.30 – 19.00 Moderator: Belinski Cătălin
Prezintă: Bârdan Răzvan – Recuperarea funcției sexuale la pacientele
cu afecțiuni maligne în sfera genitală.
19.00 – 19.30 Simpozion satelit Lilly
Moderator: Mihalca Radu
Prezintă: Geavlete Bogdan.

www.amsr.ro
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Sâmbătă, 13 aprilie 2013
08.00 – 17.00 Secretariat
Expoziție medicală
08.00 – 08.30 Adunarea generală A.M.S.R 13
08.30 – 09.30 Sesiune comunicări - Moderatori: Poiană Cătălina, Coca Vasile
09.30 – 10.00 Moderator: Calomfirescu Nicolae
Prezintă: Poiană Cătălina – Sexualitatea femeii la menopauză
10.00 – 10.30 Moderator: Calomfirescu Nicolae
Prezintă: Pelinescu Onciu Dimitrie – Dispareunia, abordare diagnostică
și terapeutică.
10.30 – 11.00 Pauză
11.00 – 11.30 Conferința E.S.S.M
Moderator: Belinski Cătălin
11.30 – 12.00 Moderator: Calomfirescu Nicolae
Prezintă: Fica Simona – Prețul progresului – mănâncă, roagă-te dar nu iubi.
12.00 – 12.30 Moderator: Coca Vasile
Prezintă: Cristescu Julieta – Neuropatia diabetică: o problemă între
neuropatii?
12.30 – 13.00 Moderator: Mihalca Radu
Prezintă: Stoian Dana – Boala tiroidiană autoimună – impact asupra
sexualității femeilor cu funcție ovariană prezentă
13.00 – 14.00 Prânz
14.00 – 14.30 Moderator: Stoian Dana
Prezintă: Mogoș Simona – Dincolo de .....libido.
14.30 – 15.00 Moderator: Belinski Cătălin
Prezintă: Calomfirescu Nicolae – Urgența urinară și calitatea vieții.
15.00 – 16.30 Atelier interactiv - Criza bărbatului la 40 de ani. O traumă?!
Moderator: Vasile Diana
Prezintă: Vasile Diana, Poiană Cătălina, Calomfirescu Nicolae,
Cambosie Augustin
16.30 – 17.00 Pauză
17.00 – 19.00 Atelier interactiv – Triangulație și psihosexualitate
Moderator: Cambosie Augustin
19.00 – 19.30 Închiderea lucrărilor A.M.S.R 13
Decernarea premiului A.M.S.R 2013
Concluzii, mesaje.

12
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Președinte: Poiană Cătălina
Membri:

Bârdan Răzvan, Belinski Cătălin, Mihalca Radu, Stoian Dana,
Macovei Cristina, Verdeș Cristina, Lățea Camelia

Comitet științific
Calomfirescu Nicolae, Cambosie Augustin, Coca Vasile, Coman Ioan
Fica Simona, Micluția Ioana, Mogoș Voichița, Poiană Cătălina
Tudose Florin, Vasile Diana

STRUCTURĂ EVENIMENT:
• Întâlnirea cu experții
• Mese rotunde
• Ateliere interactive
• State of the art lectures

• Postere științifice orale
• Simpozioane satelit
• Conferințe invitate – ale ESSM, ale Societăților afiliate, etc.

INFORMAŢII UTILE:
Lucrările științifice vor fi prezentate sub formă de POSTERE ORALE de aproximativ 4 slide-uri,
ce vor fi susținute în secțiunile de comunicări – 4 minute prezentare, 2 minute discuții.
Acestea vor fi jurizate de o comisie care va acorda “Premiul Eusebiu Zbranca” pentru cea mai
interesantă comunicare. Rezumatele lucrărilor vor avea următoarea structură: titlu, autor/autori,
afilierea profesională, rezumat în limba română și în limba engleză, maxim 250 cuvinte, fără
prescurtări neexplicate, fără figuri sau tabele, font: Arial 12.
Manifestarea va fi creditată de Colegiul Medicilor cu credite EMC.

Taxe de participare

Până pe 5 aprilie

On site

Membri AMSR cu cotizația platită/2012

400 lei

550 lei

Medici specialiști, Psihologi

550 lei

650 lei

Medici de familie

450 lei

550 lei

Rezidenți*

250 lei

250 lei

Studenți**

250 lei

250 lei

Medici seniori

250 lei

250 lei

AMSR 2013

Comitet de organizare

*În baza documentelor care atestă acest statut, vizate la zi;
**La facultăți de medicină sau psihologie, în baza carnetului de student vizat la zi.

CONTACT:

office@amsr.ro
Camelia Lățea +40 21 252 6553
Integrator de servicii:
Vantour
Tel: +40 21 210 5570;
Fax: +40 21 210 1529

25 MARTIE - data limită de transmitere a rezumatelor
5 APRILIE - data limită de transmitere a formularului de
înscriere și a taxei de participare
5 APRILIE - comunicarea programului final pe www.amsr.ro

Formular de înscriere disponibil pe www.amsr.ro

www.amsr.ro
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agenda

Medicina sexualităţii – AGENDA 2013
15 World Congress on Human Reproduction
Perioada: 13 - 16 martie 2013
Locația: Veneția, Italia
Website: www.humanrep2013.com
Contact: marketing@btcongress.com

16th National Congress of Andrology, Sexual
and Reproductive Medicine
Perioada: 25 - 27 aprilie 2013
Locația: Pamplona, Spania
Website: www.asesa.org
Contact: secretariatecnica@asesa.org

28th Annual EAU Congress
Perioada: 15 - 19 martie 2013
Locația: Milano, Italia
Website: www.eaumilan2013.org
Contact: info@eaumilan2013.org

15th European Congress of Endocrinology
Perioada: 27 aprilie - 1 mai 2013
Locația: Copenhaga, Danemarca
Website: www.ece2013.org
Contact: ece2013@endocrinology.org

Reproductive Medicine and Beyond
Perioada: 4 - 6 aprilie 2013
Locația: Sevillia, Spania
Website: www.comtecmed.com/ivi/2013
Contact: ivi@comtecmed.com

The American Urological Association Annual
Meeting
Perioada: 4 - 8 Mai 2013
Locația: San-Diega, SUA
Website: www.aua2013.org
Contact: customerservice@AUAnet.org

A XIII-a Conferință Națională de Medicina
Sexualității
Perioada: 12 - 14 aprilie 2013
Locația: Hotel Caro, București
Website: www.amsr.ro
Contact: office@amsr.ro

Al 39-lea Congres Naţional al Societăţii
Române de Diabet, Nutriţie şi Boli
Metabolice
Perioada: 22 - 25 mai 2013
Locația: Hotel Ramada, Sibiu
Website: www.societate-diabet.ro
Contact: pr@sanatateapress.ro

2013 Pacific Coast Reproductive Society
Annual Meeting
Perioada: 17 - 21 aprilie 2013
Locația: Indian Well, CA, USA
Website: www.pcrsonline.org
Contact: info@pcrsonline.org

10th National Andrology Meeting
Perioada: 29 mai – 1 iunie 2013
Locația: Bodrum, Turcia
Website: www.androloji2013.org
Contact: androloji@figur.net

th

The 5th Pan Arab Congress of Sexual Health
Perioada: 18 - 20 aprilie 2013
Locația: Dubai, UAE
Website: www.passm.org/Dubai2013/Welcome.
html
Contact: a.zakaria@charisma.com.eg
The 8th Eurasian Andrology Summit
Perioada: 20 - 21 aprilie 2013
Locația: Budapesta, Ungaria
Website: www.eurasianandrologysummit.org
Contact: androloji@androloji.org.tr
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International Symposium on Prostate,
Androgens and Men’s Sexual Health
Perioada: 21 - 23 iunie 2013
Locația: Berlin, Germania
Website: http://www.issmessm2013.org
Contact: berlin2013@issm.info

16th CONGRESS OF THE EUROPEAN
SOCIETY FOR SEXUAL MEDICINE
joint by the 14th Congress of the
European Federation of Sexology
29 January – 1 February 2014 l Istanbul, Turkey
www.essm.org l www.europeansexology.com

FIRST
ANNOUNCEMENT

www.amsr.ro

Hosted by: The Turkish Society of Andrology
The Turkish Association for Cognitive and Behavioral Psychotherapies

www.amsr.ro
www.amsr.ro

www.san-sex.ro

