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EDITORIAL

2011 - Complex sau complicat?!
Conferința noastră de anul acesta, de la Cluj, a fost o reușită totală datorită echipei locale, în care Dr. Lică Coca,
Dr. Ioana Micluția și Dr. Nelu Coman au dat tonul succesului științific și relațional.
În acest an ciudat, asociația a reușit să mai progreseze puțin prin acreditarea ISSN a revistei noastre, ce a apărut
și-n cu totul alt format, dar numai atât nu este suficient, trebuie să reușim să o facem să se mențină la 3 apariții
anuale, cum ne-am angajat.
De ce 2011 – complex sau complicat, pentru că în acest an critic economico-financiar și piața farmaceutică a
suferit schimbări, a expirat patentul sildenafil (Viagra) și au apărut genericele de sildenafil și de asemenea, în lume
s-a lansat vardenafil (Levitra) orodispersabil.
De asemenea, terapia cu unde de șoc, inițial utilizată în litiază (ESWL) își face loc timid în disfuncția erectilă
(ESWT) și indurația plastică de corpi cavernoși.
Toate acestea, pe fondul regulilor tot mai stricte ce guvernează domeniul medicofarmaceutic pretutindeni, în
contextul recesiunii și al scăderii costurilor sociale.
În ceea ce privește viitorul, trebuie să sperăm atât personal, cât și pentru AMSR care, anul viitor, încearcă
organizarea Conferinței anuale în perioada 20-21-22 aprilie la Centrul de Conferințe Hotel Crowne Plaza.
Având în vedere că este numărul 3/2011, deși complicatul/complexul an 2011 nu s-a sfârșit, vă doresc sărbători
fericite și un an nou mai bun.

Nicolae Calomfirescu
Preşedinte A.M.S.R.
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articol

Noutăţi în tratamentul chirurgical al
bolii Peyronie şi priapismului
Prof. Dr. Ateş Kadioğlu

Profesor de Urologie
Șef al Secției de Andrologie, Departamentul de Urologie, Universitatea din Istanbul

Ateş Kadioğlu s-a născut în Istanbul, în 1959.
A absolvit Facultatea de Medicină din Istanbul,
Universitatea Istanbul în 1983. A fost apoi rezident și
asistent universitar la aceeași facultate până în 1990.
A devenit conferențiar în 1994 și profesor în 2000. A
fost Președintele Societății Turce de Andrologie. În
prezent este șef al Secției de Andrologie din cadrul
Departamentului de Urologie al Facultății de Medicină
din Istanbul și vicepreședinte al Asociației Turce de
Urologie. Este lector și cercetător în domeniul medicinei
sexualității și infertilității. Dr. Kadioğlu este autor a 74
articole originale apărute în publicații revizuite și a primit
612 citări. Domeniul său principal de interes este orientat
spre cercetările despre boala Peyronie (PD) și varicocel.
Este membru al ESSM, EAU, AUA, ISSM, ISSWSH
și ASRM. Este referent pentru European Urology și a
fost referent pentru Sexual Medicine. A fost membru
al comitetului de fiziopatologie al FSD și coordonator
al comitetului de priapism în cadrul celei de-a doua,
respectiv a treia Comisie de Consultație Internațională
privind Funcția Erectilă și Sexuală.
În cadrul celei de-a XI-a Conferințe A.M.S.R., Prof.
Ateş Kadioğlu, în calitatea sa de Președinte al Societății
Turce de Andrologie, a prezentat lucrarea Noutăţi în
tratamentul bolii Peyronie şi priapism. Primită cu
interes de participanţi, Conferinţa societăţilor ESSM a
constituit o prezentare a celor mai noi tehnici chirurgicale
în terapia bolii Peyronie (BP) şi a abordării prin tehnici
urologice invazive a priapismului.
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Corecția chirurgicală constituie standardul de aur
al tratamentului BP, având cele mai sigure și susținute
rezultate în corectarea anomaliilor de formă peniană.
Intervenția chirurgicală trebuie avută în vedere numai
după stabilizarea afecțiunii (adică, la 12 luni de la debutul
bolii sau odată ce anomalia de formă s-a stabilizat și
durerea s-a redus de cel puțin 3 luni, preferabil 6 luni)
sau în cazul scurtării sau deformării severe a penisului, ce
provoacă dificultăți în penetrare, sau dacă este prezentă
o placă calcifiată, sau după un tratament conservativ
eșuat, sau atunci când pacientul dorește un rezultat
definitiv. Opțiunea chirurgicală de tratament disponibilă
pentru BP presupune diverse tehnici ce pot fi împărțite
în două categorii principale: 1- Tehnici chirurgicale
reconstructive bazate fie pe scurtarea părților convexe,
fie pe prelungirea părților concave ale TA, prin incizia sau
extirparea plăcii și utilizând diferite tipuri de grefe pentru
acoperirea defectului. 2- Implantul de proteză peniană
cu sau fără proceduri adiționale precum remodelare,
plicaturare sau grefare.
Procedurile de scurtare a tunicii albuginea sunt
ideale la pacienții care au funcție erectilă bună, curbatură
peniană mai mică de 60˚ și o probabilitate de scurtare
peniană post intervenție cu mai puțin de 20%. Procedurile
de alungire a penisului prin grefare sunt indicate în
cazurile de scurtare severă a penisului, curbaturi mai mari
de 60˚ și anomalii de formă proeminente. Printre grefele
de material autolog, vena safenă și tunica albuginea sunt
frecvent utilizate; în același timp pericardul bovin sau cel
prelevat de la cadavru, precum submucoasa de intestin
subțire cu 4 straturi (SIS) constituie allo sau xenogrefe
cu rezultate promițătoare. Până atunci, implantarea unei
proteze peniene constituie procedura standard pentru
bărbații cu disfuncție erectilă (DE) care nu răspund la
tratamentul conservator. Dacă, după implant, curbatura
peniană persistentă este mai mică de 30˚, nu mai este
necesar alt tratament; în schimb, dacă este mai mare de 30˚,
îndreptarea penisului se va obține prin modelare manuală.
Alte proceduri suplimentare, cum ar fi plicaturarea
peniană sau procedura Nesbit pot fi utilizate în cazul
în care modelarea după implantul de proteză peniană
nu corectează anomalia de formă. Însă, dacă rezultatul
inciziei determină un defect al tunicii mai mare de 2 cm,
se recomandă transplant autolog de fascie din mușchii
drepți, allogrefă din pericard sau SIS, pentru reducerea
riscului de contracturi recurente sau de hernie a cilindrului

Priapismul reprezintă o erecție completă sau parțială
cu durata mai mare de 4 ore, după stimularea sexuală și
orgasm, sau în absența stimulării sexuale. Există trei tipuri
de priapism: ischemic, non-ischemic și de sechestrare.
Se recomandă intervenție chirurgicală pentru priapismul
ischemic după eșuarea metodelor de tipul aspirațiilor
peniene repetate și injecțiilor cu simpatomimetice sau
dacă în urma acestor manevre au apărut reacții adverse
cardiovasculare semnificative.
Comitetul ISSM (opinia expertului) a stabilit că șuntul
este recomandat pentru forme de priapism care durează
≤ 72 ore. Scopul acestei intervenții chirurgicale este
oxigenarea mușchilor netezi din corpii cavernoși (CCSM).
Obiectivul șuntului în cazul priapismului ischemic
este de a restabili fluxul sanguin din corpii cavernoși, prin
crearea unei căi de drenaj către gland, corpul spongios
sau direct spre o venă. Procedurile de șunt se împart în
4 grupuri: șunt percutanat distal (Winter, Ebbehoj, Lue),
șunt distal deschis (Al-Ghorab, Burnett), șunt proximal
deschis (Quackles, Sacher), în vena safenă (Grayhack),
în vena dorsală superficială sau profundă (Barry). Șuntul
cavernoglandular (corpoglandular) ar trebui să constituie
prima alegere, deoarece este cel mai ușor de realizat și
presupune cele mai puține complicații.
Aceste proceduri de șunt pot fi realizate cu un ac
mare pentru biopsie (Winter) sau cu un bisturiu (Ebbehøj)
ce se inseră percutanat până la nivelul glandului. De
asemenea, poate fi realizat prin extirparea unei părți
din tunica albuginea la capătul corpilor cavernoși
(Al-Ghorab). S-a raportat, de asemenea, o tehnică
chirurgicală recentă ce facilitează evacuarea sângelui,
prin introducerea retrogradă a unui dilatator la nivelul
corpului cavernos printr-o fereastră obținută prin excizia
tunicii în regiunea distală a corpului cavernos după
practicarea inciziei transglandulare. Șuntul proximal prin
procedurile Quackels sau Grayhack se justifică atunci
când procedurile de șuntare distală au eșuat. În timp ce
procedurile de șunt deschis prezintă un risc mai mare
de persistență a permeabilizării, nu există date pentru
a putea compara șunturile percutanate cu cele distale
deschise; chirurgul trebuie să aleagă tehnica ce îi este
cea mai familiară. În cazul în care un șunt distal eșuează,

se recomandă efectuarea unui șunt proximal.
Cel mai frecvent șunt proximal este șuntul unilateral,
descris de Quackles în 1964. Șuntul dintre corpul
cavernos și corpul spongios (CC – CS) necesită o
abordare trans-scrotală sau perineală. Nu există date care
să compare șunturile bilaterale (Sacher) și unilaterale CC
- CS. De obicei, șunturile bilaterale sunt eșalonate; partea
dreaptă și partea stângă sunt separate de cel puțin 1 cm,
pentru minimizarea riscului de strictură uretrală în punctul de
comunicare CC-CS. În cazul în care șuntul proximal eșuează,
se poate opta pentru un by-pass la nivelul venei safene sau
pentru o procedură la nivelul venei dorsale profunde.

articol

de protezare. A fost raportată o nouă abordare ce constă
în incizia transcorporeală (TCI) urmată de implantul unei
proteze peniene la pacienții BP cu DE refractară. TCI este
o intervenție endoscopică, minim invazivă, pentru incizia
plăcii situată înainte de corpii cavernoși. Această tehnică
este realizată în punctul de maximă deformare, pentru
îndreptarea și alungirea penisului, înainte de calibrarea
corpilor cavernoși, permițând implantarea unei proteze
mai lungi într-un penis drept, fără a mai fi necesară
mobilizarea NVB sau o incizie suplimentară. După TCI,
ambii corpi ajung la aceeași lungime, cu o creștere medie
de 2,5 cm (11,9%) în partea dreaptă și 1,9 cm (9,1%)
în stânga. Toți pacienții au fost mulțumiți de rezultatul
intervenției chirurgicale și niciunul dintre ei nu a raportat
deficit de sensibilitate sau curbatură reziduală.

Șuntul T reprezintă o nouă abordare în tratamentul
priapismului ischemic care este refractar la injecțiile
intracavernoase cu medicamente alfa-agoniste și în
cazul priapismului ischemic cu o durată > 3 zile. Tehnica
se realizează prin plasarea verticală a unei lame de 10, de
la gland la corpii cavernoși, la 4 mm distanță de meatul
uretral pentru a preveni leziunile uretrale; după rotirea
la 90°, lama este înlăturată, în urma acestei manevre
rămânând o zonă de șunt de 50 mm2.
Procedura de tunelizare face parte din tehnicile de
șunt pentru priapismul care durează mai mult de 3 zile, și
ultilizează dilatator 20 Fr și Hegar 7/8, pentru crearea unui
tunel în corpii cavernoși.
La bărbații cu priapism ischemic cu o durată > 36
ore, sau cu eșec la diferitele intervenții, disfuncția erectilă
severă este inevitabilă. Se poate lua în considerare
protezarea peniană în cazurile de priapism ischemic
nerezolvate. Complicațiile asociate acestei din urmă
soluții sunt semnificative, însă întârzierea protezării pune
probleme din punct de vedere tehnic din cauza fibrozei
corpilor, iar rezultatele pot fi compromise din cauza
scurtării penisului. Pacientul trebuie informat cu privire la
riscurile implantului imediat.
Managementul inițial al priapismului cu debit mare
este conservativ. Embolizarea arterială selectivă este
recomandată în priapismul non-ischemic la pacienții care
necesită tratament. Embolizarea cu materiale temporare
sau permanente poate provoca DE. Rata de succes a
embolizării este mare, deși rata recurenței este de 3040%. Nu există studii comparative între metoda de
cateterizare selectivă a arterei rușinoase și tehnicile de
embolizare. Atunci când angioembolizarea eșuează sau
este contraindicată, se recomandă ligaturarea chirurgicală.

www.amsr.ro
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A devenit o tradiţie ca Asociaţia pentru Medicina
Sexualităţii din România (AMSR) să organizeze anual
o conferinţă naţională, ocazie cu care medici din
diverse specialităţi clinice, împreună cu psihologi,
psihanalişti sau psihoterapeuţi, să se reunească sub
cupola unor “pasiuni” comune: sexologia, consilierea
relaţiei intime de cuplu şi medicina sexualităţii. Afiliată
la European Society of Sexual Medicine (ESSM) din
anul 2005, AMSR (înfiinţată în 2000 sub denumirea de
Asociaţia Română pentru Disfuncţia Erectilă – ARDE)
este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi
nonprofit, multidisciplinară, academică şi ştiinţifică
dedicată studierii funcţiilor şi disfuncţiilor sexuale
masculine, feminine şi de cuplu.

metabolisme (I. Coman, D. Porav-Hodade), sinteză
a riscului de disfuncţie erectilă reprezentat de actul
medical în sine (evaluare, farmacoterapie, terapii
invazive, monitorizare insuficientă etc.); Spune-mi ce
mănânci ca să-ţi spun ce funcţie erectilă ai (V. Coca),
analiză a datelor din lectură referitoare la relaţia dintre
alimentaţie sau componentele culinare şi riscul de
disfuncţie erectilă; Rolul actual al ecografiei peniene
în diagnosticul disfuncţiei erectile (Z. Spârchez),
prezentare ilustrată sugestiv cu imagini de ecografie
Doppler a artelor cavernoase în diverse tehnici, cu
aprecierea prognostică a importanţei acestei forme
de evaluare; Factori de rezilienţă la femeile cu traume
sexuale (Diana L. Vasile), o analiză a potenţialului şi a
metodelor de psihoterapie, recuperare şi resocializare
a femeilor abuzate sexual; Învăţământul postuniversitar
în sexologie în România (Ioana Micluţia), prezentare
care a trecut în revistă metodologia cursului masteral
în sexologie şi a argumentat oportunitatea acestei
forme de învăţământ pentru specialiştii cu preocupări
în medicina sexualităţii; Sexul şi criza (Fl. Tudose),
o sinteză a relaţiei dintre factorii socio-economici
cu deprecierea calităţii vieţii materiale şi riscul de
tulburare a funcţiei sexuale şi/sau a relaţiei de cuplu.

După un periplu de zece ani prin diverse centre
din ţară, cea de a XI-a Conferinţă de Medicina
Sexualităţii cu participare internaţională s-a
desfăşurat între 8 şi 10 aprilie 2011, la Cluj-Napoca,
vechea civitas princeps a Transilvaniei.
Programul ştiinţific al conferinţei naţionale a
cuprins trei sesiuni de comunicări ştiinţifice, patru
ateliere interactive de lucru, trei conferinţe invitate,
două sesiuni de cursuri paralele, o sesiune de postere
şi două simpozioane-satelit. La acestea s-a adăugat
prelegerea susţinută, prin tradiţie, de preşedintele
conferinţei.
Valoarea programului ştiinţific a fost girată şi de
participanţi de certă valoare academică: Prof. Dr.
Ioana Micluţia , Prof. Dr. Ioan Coman, Prof. Dr. Viorel
Coman, Prof. Dr. Voichiţa Mogoş, Prof. Dr. Florin
Tudose, Prof. Asoc. Dr. Nicolae Calomfirescu, Conf.
Dr. Simona Negreş, Conf. Psih. Dr. Diana Lucia Vasile,
Dr. Dana Stoian, Psih. Dr. Augustin Cambosie, Psih.
Dr. Ştefania Miclea ş.a.

A urmat ceremonia de deschidere oficială
a lucrărilor conferinţei, care după tradiţionalele
mesaje a continuat cu sesiunea dedicată conferinţei
preşedintelui, în cadrul căreia a avut loc prezentarea
Dr. Vasile Coca – Disfuncţia erectilă ambientală,
conţinând date din literatură referitoare la tulburările
de performanţă erectilă şi funcţie reproductivă apărute
ca urmare a acţiunii nemijlocite a unor factori poluanţi
din mediul înconjurător, după expunere prelungită,
profesională sau accidentală.

Sesiunea “Expert Lecture” a deschis seria
de prezentări ştiinţifice şi a conţinut următoarele
prezentări: Disfuncţia erectilă iatrogenă: cauze şi

Comunicarea LUTS, Sexualitatea, Cuplul, a Prof.
Asoc. Dr. N. Calomfirescu, a avut ca subiect interrelaţia
dintre simptomologia urinară joasă, disconfortul indus
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cronică de eveniment

Specialităţi diferite, o preocupare
comună. Medicina sexualităţii
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de aceasta în cadrul actului sexual şi tulburarea relaţiei
de cuplu. Au fost analizate şi modalităţile moderne
de tratament ale LUTS, în aşa fel încât ambientul
intimităţii cuplului să poată fi restabilit.
În cadrul conferinţei invitate care a urmat, Prof. Dr.
Viorel Bucuraş a prezentat personalitatea ştiinţifică
a Prof. Dr. Juza Chen, preşedintele Societăţii din
Israel, membru în Comitetul Ştiinţific al ESSM, care
a prezentat, în continuare, lucrarea Disfuncţii sexuale
feminine – tulburări de libidou, în care a analizat
etiopatogeneza şi tratamentul tulburărilor prin
diminuarea dorinţei sexuale la femei.

În încheierea primei zile, în cadrul unui simpozionsatelit moderat de Prof. Asoc. Dr. N. Calomfirescu –
Parametrii de eficacitate a terapiei cu PDE 5 inhibitori,
reprezentanţi ai acestei clase de medicamente au
fost evaluaţi de Prof. Dr. Voichiţa Mogoş, Prof. Dr. I.
Coman şi Prof. Dr. V. Bucuraş.
A urmat ziua “plină” a conferinţei, care a debutat
cu două Cursuri paralele, desfăşurate în ambele săli
şi în acelaşi interval orar. Temele abordate au fost:
Aspecte clinice în ejacularea precoce (R. Mihalca,
Simona Fica), Terapia cu testosteron la bărbatul
vârstnic, raţiuni şi beneficii (Voichiţa Mogoş), Update
în diferenţierea sexuală normală şi patologică la sexul
masculin (C. Georgescu) şi respectiv: De la caz la
caz în abordarea DE (C. Belinski), Excesul ponderal:
impact asupra sexualităţii cuplurilor tinere (Dana
Stoian), Psihologie pentru medici (A. Cambosie).
Cu toate că ora de program a fost una matinală,
subiectele prezente au suscitat interes pentru un
număr apreciabil de participanţi, interes exprimat
şi prin discuţiile ulterioare pe marginea tematicii
cursurilor.

www.amsr.ro

Un moment important al congresului l-a constituit
Conferinţa societăţilor ESSM, în care Prof. Ateş
Kadioğlu, președintele Societăţii Turce de Andrologie,
a prezentat lucrarea Noutăţi în tratamentul bolii
Peyronie şi priapism. Primită cu interes de participanţi,
conferinţa a constituit o punere la punct cu cele mai
noi tehnici de chirurgie în terapia bolii Peyronie, ca
şi cu abordarea prin tehnici invazive de urologie a
tratamentului priapismului. Reputat urolog, membru
în consiliul ESSM, autor a numeroaselor articole în
literatura internaţională de specialitate, Prof. Dr. Ateş
Kadioğlu este în acelaşi timp şi un specialist de prim
rang în chirurgia urologică andrologică, împărtăşirea
experienţei sale în acest domeniu fiind aşteptată şi
urmărită cu interes.
Cele două ateliere interactive care au completat
programul au conţinut interesante subiecte de
dezbatere: Beneficiile terapiei injectabile cu
testosteron: viziune interdisciplinară (N. Calomfirescu,
V. Coca); Diferenţa început/prezent în terapia DE
(A. Cambosie, Simona Negreş, N. Calomfirescu);
Comunicare medic-pacient, o problemă permanentă
(B. Grosu); Psihoterapia – complement sau alternativă
a terapiei somatice (A. Cambosie, Anca Donţu,
Cătălina Drăgulănescu, Cristina Dinu, Genoveva
Teleki). Abordarea unui stil deschis de prezentare,
sub forma unui cvasi-dialog cu participanţii din sală,
a contribuit la o mai activă implicare a auditoriului prin
comentarii şi completări pertinente. Această metodă
sperăm să constituie un bun precedent pe care să-l
valorificăm şi în viitor.

A urmat Conferinţa ESSM,
susţinută de Dr.
Béatrice Cuzin, membră a comitetului executiv ESSM,
şefa Secţiei de Andrologie din Departamentul de
Urologie şi Transplant Renal al Spitalului “E. Herriot”
din Lyon, Franţa. Preşedinte al Congresului ESSM din
2009, membră a mai multor comitete internaţionale
de consens în disfuncţia erectilă, membră a boardului
editorial al unor importante reviste medicale de
profil precum Journal of Sexual Medicine, Sexology
and Sexual (European Journal of Sexology and
Sexual Health) şi a unor prestigioase organizaţii
internaţionale, a susţinut o prezentare despre relaţia

materialului ştiinţific prezentat. Sunt încredinţat că, pe
acest fond, acordarea premiului AMSR pentru lucrarea
Evaluarea disfuncţiilor sexuale la pacienţii oncologici
trataţi prin chimioterapie, radioterapie şi/sau chirurgie
oncologică – Carmen Ţintilă, Bogdan Ţintilă, Ioana
Micluţia, de la Clinica Psihiatrie III Cluj-Napoca, a fost
o recunoaştere obiectivă a aportului ştiinţific original
adus de cercetarea respectivă.
În continuare, participanţii au fost incitaţi de
prezentarea Stimularea sănătăţii la pacienţii cu
tulburări sexuale a Dianei Vasile, în care personalitatea
pacientului a fost disecată psihanalitic în trei structuri
autonome: bolnavul, sănătosul şi luptătorul. Este
o adevărată artă să ştii, ca investigator şi apoi ca
terapeut, cui din cei trei te adresezi preponderent, în
funcţie de moment. Pentru că, dacă nu eşti capabil
s-o faci, conlucrarea cu psihologul creşte enorm
beneficiul clinic pentru persoana în cauză.

Simpozionul-satelit Rolul preferinţei în terapia
disfuncţiei erectile, în cadrul căruia Diana Lucia Vasile
şi N. Calomfirescu au “dialogat” din perspectiva
psihologului şi a urologului pe tema orientării
pacienţilor din punct de vedere subiectiv, partenerial,
farmacologic sau către una sau alta din formele de
tratament medicamentos pentru disfuncţia erectilă,
a ajuns la concluzia că eficacitatea unui preparat
din această categorie este percepută, atât de către
medic, cât şi de pacient, şi prin prisma duratei sale
de acţiune.

Două sesiuni de comunicări au încheiat programul
ştiinţific al conferinţei. Prima a avut ca subiect de
dezbatere veriga neuropată şi patogeneza disfuncţiei
erectile. Vasile Coca a prezentat DE neurogenă:
beneficiile clinice ale farmacoterapiei patogenetice.
O serie de medicamente din categoria produselor
cu efect neurotrop (benfotiamina şi acidul α-lipoic)
s-au dovedit astfel utile ca tratament asociat la
administrarea prealabilă a unor inhibitori de PDE
5 sau/şi substituţia testosteronică. Prezentarea a
descris o serie de mecanisme prin care sistemul
nervos controlează funcţia erectilă, precum factorii
de risc inductori de disfuncţie erectilă neurogenă.
Cea de-a doua sesiune a cuprins trei prezentări: Rolul
medicului de familie în screeningul şi managementul
disfuncţiei erectile (I. Coman, C. Manea), Determinanţi
ai întâlnirilor erotice (Ioana Micluţia) şi Partenerii din
umbră ai disfuncţiilor sexuale (Ştefania Miclea).
Decernarea Premiului “Eusebiu Zbranca” al AMSR
D-nei Dr. Carmen Ţintilă şi colab., urmată de concluziile
formulate de preşedinte AMSR şi de anunţul viitoarei
conferinţe (19-22 aprilie 2012, Bucureşti), au incheiat
programul acestei reuniuni.

Adunarea generală a AMSR a deschis cea de-a
treia zi a lucrărilor. Sesiunea de postere a trezit un
interes deosebit, dovedindu-se un real succes prin
larga posibilitate de dezbatere ştiinţifică pe care a
indus-o. Se pare că discuţia directă pe marginea
prezentării subiectului, metodei şi rezultatelor,
împreună cu asistenţa, a antrenat o extrem de
constructivă atitudine. O evaluare “neoficială” pe care
am întreprins-o după încheierea sesiunii a relevat
valoarea absolută a acestui mod de abordare a

cronică de eveniment

disfuncţie erectilă-ejaculare precoce din perspectiva
etipatogenetică versus cea de aglomerare comorbidă.
Sugestii terapeutice şi priorități în tratamentul acestor
forme de disfuncţie sexuală masculină, au constituit
de asemenea subiecte dezbătute în conferinţa
doamnei doctor.

Dr. Vasile COCA,
Preşedintele Conferinţei AMSR 2011
Preluat din Viaţa Medicală, nr. 16, Aprilie 2011
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interviu

Realizări şi realităţi...

...Prof. Asoc. Dr. Nicolae Calomfirescu, preşedintele AMSR, despre noutăţile manifestării din 2011, dar şi
despre reuşitele şi provocările medicinii sexualității din România.
- Domnule profesor, care au fost coordonatele
esenţiale ale celei de-a XI-a ediţii a Conferinţei Naţionale
de Medicină a Sexualităţii?
- Întâi de toate, această conferinţă, cu care păşim
în al doilea deceniu de existenţă profesională, este
prima care n-a avut o temă prestabilită, ceea ce a fost
un experiment pentru noi. Am considerat benefic ca
asociaţia noastră interdisciplinară şi nehegeminică să
se elibereze de figuri impuse, aşa ca am trecut de figuri
libere, ceea ce a dat libertate mai mare de contribuţie.
Un subiect abordat pentru prima oară la AMSR a fost
comunicarea medic-pacient pe probleme de sexualitate.
Tot în premieră s-a vorbit despre algoritmul terapeutic în
cazul indeciziei de gen la bărbaţi, cei care au modificări
de identitate sexuală. L-am invitat special pe dl. Prof. Dr.
Juza Chen, din Israel, să vorbească despre scăderea
dorinţei sexuale la femeie. Iar la această conferinţă,
partea de psihologie, cea relaţională, de comunicare
a primit mai multă atenţie, pentru că în relaţia medicpsiholog există momentan o prăpastie, iar noi dorim să
încurajăm cooperarea, să creăm echipe. Preşedintele
echipei din acest an, dl. Dr. Vasile Coca, a ţinut o
prezentare deosebită, bazată pe o muncă de cercetare
excepţională, despre disfuncţia erectilă ambientală,
adică DE cauzată de tot ce ne înconjoară. Concluziile
sunt dezastruoase, în fiecare secundă murim câte puţin
prin ceea ce bem, mâncăm, respirăm, deci să nu ne
mirăm că avem cancere şi infertilitate. Pentru prima
oară, comunicările ştiinţifice n-au mai fost verbale,
ci sub formă de postere, lucru prin care am vrut să
încurajăm rigurozitatea. O noutate de altă natură este
că începând cu această ediţie, premiul AMSR, decernat
anual, va purta numele regretatului profesor Eusebiu
Zbranca. Profesorul Zbranca a fost un mare sprijinitor al
sexologiei si al AMSR, s-a luptat ca sexologia să apară
ca specialitate pentru endocrinologi, ginecologi, urologi,
iar odată cu trecerea sa în eternitate, am constatat că
prin acest gen îi aducem un omagiu potrivit.
- Care ar fi caracteristicile pacientului român cu
disfuncţii sexuale?
- Problema sexualităţii este peste tot una ruşinoasă,
care intră foarte uşor în zona folclorului şi al derizoriului,
iar amestecul genitalului cu urinarul este dintotdeauna
deranjant. Dar chiar şi-n această privinţă ne deosebim
de alte naţiuni. Una este să stai de vorbă despre acest
subiect cu un francez şi alta cu un român, iar lucrul
acesta rezultă şi din consumul de produse de curăţenie,
şi din dimensiunea reţelei de apă curentă la suta de mii
de locuitori. România are întâi de toate nişte probleme
structurale, care duc la neglijenţă din partea cetăţenilor
şi din privinţa sexualităţii. În plus, la noi totul se vinde pe
baza unor sexisme ieftine, de prost gust, care blochează
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adevăratele probleme, adevăratele dezbateri.
- Această abundenţă a sexului în mass-media nu
creşte măcar gradul de informare şi de deschidere al
românilor pe acest subiect?
- Prea mut sex consumat prin ziare sau pe ecran
devine culpabilizant, inhibitor, creează standard şi
aşteptări false. La nivel colocvial, al bancurilor, românul
este foarte deschis, dar la nivel personal este închis,
de aceea, când are o problemă, el preferă să meargă
direct la farmacie, nu la medic care-l întreabă despre
erecţie, ejaculare, numărul de contacte etc. Suntem
într-o fază de superficialitate relaţională care frizează
lipsa de informare, la noi, oamenii nici nu cunosc cum
funcţionează, cum sunt alcătuiţi. Pentru bărbaţi, de
pildă, sexualitatea este un lucru care trebuie să meargă
tot timpul maxim, ceea ce-i fals. Iar la medic, pacientul
vine în căutarea unui tratament, a unei pastile, când de
multe ori problema lui nu este organică, ci relaţională,
pentru care are nevoie de consiliere.
- Ce s-a schimbat totuşi în bine în aceşti 11 ani de
activitate a asociaţiei?
- Lucrurile s-au îmbunătăţit mai ales în privinţa
medicilor, în sensul că tot mai mulţi medici, mai ales
tineri, îşi întreabă pacienţii despre aceste probleme,
ceea ce-i foarte bine. Populaţia însă este manipulată
de tabloidele pline de sexism ieftin, care nu educă. Este
nevoie de un efort transgeneraţional de educaţie, cu
informaţie corect structurată pentru toate nivelurile, de
la şcoala elementară până la facultate. Iar un astfel de
program ar trebui să se desfăşoare vreo 10 ani ca să
putem vedea rezultatele peste 15.
Dr. Mihail CĂLIN
Preluat din Viaţa Medicală, nr. 16, Aprilie 2011
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noiembrie 2009 - iunie 2010 la care s-a aplicat pentru
prima dată chimioterapie, respectiv radioterapie
sau chirurgie pentru neoplasm de sân, col uterin și
prostată. Fiecare pacient a răspuns unor chestionare
de evaluare a vieții sexuale (Indexul Internațional al
Funcției Erectile - IIEF, Indexul de Funcționare Sexuală
Feminină - FSFI) și de depresie (Scala de Depresie
Montgomery și Asberg) iniţial, la o lună, trei luni și
șase luni.

Anul acesta, premiul A.M.S.R a purtat numele unui
mare sprijinitor al sexologiei și al asociației, Dl. Prof. Dr.
EUSEBIU ZBRANCA, plecat dintre noi în 2010. Premiul
a fost acordat pentru cea mai bună lucrare științifică şi
constă în taxă de participare şi cazare gratuită la cea
de-a XII-a Conferinţă Naţională a A.M.S.R. (București
2012) pentru primul autor. Câştigătorea, Carmen
Țintilă, a fost anunţată la Ceremonia de decernare a
premiilor.

Rezultate. La pacienții cu carcinom prostatic,
satisfacția actului sexual și satisfacția generală au fost
superioare la șase luni. La pacientele cu neoplasm
mamar, dorința sexuală și excitația au fost parametrii
cei mai inﬂuențați de tratamentul oncologic. Pacientele
cu carcinom de col uterin au prezentat postoperator
tulburări de lubrefiere și act sexual mai dureros, dar au
avut cea mai bună recuperare din punctul de vedere
al depresiei.
Concluzii. La 6 luni după prostatectomie radicală,
pacienții au avut o bună recuperare a funcției sexuale,
iar lipsa ejaculării nu a inﬂuențat obținerea orgasmului
sau satisfacția actului sexual. Pacientele supuse
mastectomiei radicale au suferit o deteriorare a funcției
sexuale și a statusului psihic pe tot parcursul studiului.
Statusul sexual al pacientelor operate de carcinom de
col uterin se îmbunătățește odată cu vindecarea fizică
și psihică, majoritatea reluându-și activitatea sexuală
la 3 luni postoperator, funcția sexuală neatingând însă
la 6 luni nivelul inițial.

premiul AMSR

Premiul “Eusebiu Zbranca”

Lucrarea “Evaluarea disfuncțiilor sexuale la
pacienții oncologici tratați prin chimioterapie,
radioterapie și/sau chirurgie oncologică”, susținută
de către Carmen Țintilă, a fost realizată cu sprijinul
Dr. Ioana Micluția din cadrul Clinicii de Psihiatrie
Cluj-Napoca, Dr. Bogdan Țintilă și Bogdan Petruț de
la Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ioan Chiricuță” ClujNapoca.
Scopul studiului. Scopul lucrării este evaluarea
efectelor tratamentului chirurgical, a chimioterapiei
și radioterapiei asupra vieții sexuale a pacientului
oncologic și cuantificarea simptomelor depresive care
apar.
Material și metodă. 36 pacienți internați în
Institutul Oncologic “Ion Chiricuță” în perioada
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Ejacularea prematură
Ce este ejacularea prematură?
Ejacularea prematură descrie situaţia în care
un bărbat ejaculează prea devreme. Uneori
acest lucru se întâmplă chiar înainte de apariţia
oricărei stimulări directe. Numai gândul la o
situaţie stimulantă din punct de vedere sexual
poate declanşa ejacularea. Totuşi, este mult mai
obişnuit ca ejacularea să apară ori în timpul, ori
la scurt timp după penetrare.
Cât de devreme înseamnă prea devreme?
Aceasta este o problemă comună care
afectează cel puţin unul din fiecare zece bărbaţi.
Din păcate, numai 10% dintre cei suferinzi
primesc de fapt tratament. Numărul bărbaţilor
care suferă de disfuncţie erectilă creşte odată cu
vârsta.
Cât de des întâlnită este ejacularea
prematură?
Ejacularea prematură este una dintre cele
mai răspândite probleme sexuale care afectează
bărbaţii. Majoritatea bărbaţilor vor trece printr-o
situaţie de ejaculare prematură la un anumit
moment în timp. Poate deveni o problemă
când această situaţie se repetă în majoritatea
situaţiilor de natură sexuală. Studiile au arătat
că este ea este extrem de prevalentă în cadrul
tuturor grupurilor socio-economice şi mai mult
de 40% dintre bărbaţi sunt afectaţi.
La ce vârstă apare ejacularea prematură?
Ejacularea prematură poate apărea la orice
vârstă şi în orice circumstanţă, dar este mai des
întâlnită la tineri. Apariţia ejaculării premature
este mai strâns legată de noutatea experienţei
sexuale (parteneră nouă sau situaţie diferită)
decât de vârsta bărbatului.
Ce cauzează ejacularea prematură?
Există unele condiţii care pot interfera procesul
ejaculator, ca de exemplu modificările prostatei,
arteroscleroza, diabetul şi tulburările neurologice.
Dar majoritatea cazurilor sunt cauzate de nereuşita
de a controla reacţia de ejaculare.
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Primii pionieri ai studiilor de sexualitate
credeau că experienţele sexuale timpurii erau
foarte importante în conturarea unor viitoare
obiceiuri de ejaculare. Ei credeau că din cauza
nervozităţii iniţiale şi grabei, experienţele
sexuale timpurii vor “programa” un tipar învăţat
de ejaculare rapidă şi în viitor (o formă de
condiţionare negativă). Locurile şi circumstanţele
nepotrivite, de exemplu banchetele din spate ale
maşinilor, frica de a fi descoperiţi de cineva şi
aventurile de o noapte, pot contribui la stabilirea
unui tipar de ejaculare rapidă.
Evenimentele psihosociale care pot contribui
la ejacularea prematură includ:
• Boala partenerului
• Stresul ocupaţional/ stresul financiar/
serviciul în schimburi

		

• Problemele familiale/ rudele în vârstă/ 		
doliul/ copiii
• Vina/ orientările sexuale
• Lipsa de experienţă/ oportunitatea
• Condiţiile de trai sărăcăcioase/ 			
supraaglomerarea
• Anxietatea legată de performanţă/ teama 		
de nereuşită/ aşteptările
• Lipsa abilităților sexuale/ interpersonale
Un motiv obişnuit al ejaculării premature este
reprezentat de tulburările din cadrul unei relaţii.
Unele dintre componentele stresului relaţional
sunt: parteneri solicitanţi din punct de vedere
sexual, aşteptări nerealiste, nevoi şi dorinţe
discrepante într-o relaţie, insatisfacţia, lipsa de
comunicare şi de încredere, aventurile, partenere
care au şi ele o disfuncţie sexuală, precum şi
o dorinţă exagerată de a satisface partenera.
Remarcile depreciative făcute la timpul respectiv
tind să înrăutăţească lucrurile şi pot duce la un
ciclu de eşecuri şi nelinişti.

Pasul 1: Începeţi gradual stimularea
penisului, oprindu-vă chiar înainte de a ejacula.
Pasul 2: Odihniţi-vă, opriţi stimularea pentru
30 – 60 secunde.
Pasul 3: Reîncepeţi stimularea penisului,
oprind sau reducând stimularea până când
probabilitatea de a ejacula a trecut.
Pasul 4: Repetaţi paşii de mai sus de patru
sau cinci ori, până începeţi să recunoaşteţi
punctul de ejaculare. Apoi lasaţi ejacularea să
aibă loc.

posibilitatea unui transfer al anestezicului în
corpul partenerei, reducând astfel senzaţiile de
plăcere. Dacă vă decideţi să achiziţionaţi un astfel
de spray, este indicată folosirea prezervativului.

articol

Cum pot depăşi ejacularea prematură?
Mulţi bărbaţi pot fi ajutaţi să întârzie ejacularea,
utilizând metode de auto-ajutor, dar unii pot avea
nevoie de ajutorul unui cadru specializat. Discută
întotdeauna problema mai întâi cu partenera
pentru a descoperi care sunt nevoile şi dorinţele
sale. O metodă simplă de auto-ajutor care poate
fi eficientă se numeşte “tehnica stop/ start”.
Aceasta poate fi realizată fie singur, fie împreună
cu partenera, după cum preferi.

Dar dacă nu pot depăși singur problema?
Nu au fost încă autorizate medicamente
pentru
tratamentul
ejaculării
premature.
Indicaţiile sugerează că unele anti-depresive
pot fi de ajutor în unele cazuri, dar ele necesită
evaluări suplimentare. Dacă medicaţia este o
formă opţională de terapie, ar trebui prescrisă
în combinaţie cu terapia sexuală tradiţională.
Cuplurile consideră ca fiind foarte dificilă
abordarea subiectului faţă de specialişti, dar
medicul tău generalist poate să te pună în
legătură cu un terapeut pe probleme sexuale.
Măsurile de precauţie ale serviciilor naţionale
de sănătate în cazul pacienţilor care suferă de
ejaculare prematură sunt în cel mai bun caz
simple improvizaţii.
Preluare de pe www.san-sex.ro

Această tehnică de masturbare poate fi
modificată pentru actul sexual, şi este numită
tehnica strângerii. Partenera strânge ferm
penisul la baza sa. Folosiţi degetul mare şi
arătătorul şi strângeţi imediat înainte de a se
produce ejacularea. Senzaţia de ejaculare
iminentă va ceda. Poate exista o reducere
în gradul de rigiditate a erecţiei, până când
stimularea reîncepe. Este necesar un devotament
considerabil din partea cuplului pentru ca aceste
tehnici să aibă o şansă de succes.
Spray-urile pentru întârzierea ejaculării
chiar funcţionează?
Nu există nimic care să sugereze că ele
chiar funcţionează, dar nici contrariul. Sprayurile pentru întârzierea ejaculării, care sunt nişte
anestezice locale, pot reduce sensibilitatea
vârfului penisului, dar pot interfera cu
recunoaşterea ejaculării. Există de asemenea
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Active Surviellance for Low Risk Prostate Cancer
Conference
Perioada: 12-13 ianuarie 2012
Locaţia: Rotterdam, The Netherlands
Website: www.eso.net
Contact: prostate@eso.net
European Urology Forum 2012
Perioada: 04-07 februarie 2012
Locaţia: Davos, Austria
Website: davos2012.uroweb.org/
Contact: esudavos@congressconsultants.com
SMFM 32 Annual Meeting – Society of Maternal – Fetal
Medicine
Perioada: 06-11 februarie 2012
Locaţia: Dallas, USA
Website: https://www.smfm.org/Annual%20Meeting%20
Page.cfm?ht=me
Contact: smfm@smfm.org

A XII-a Conferinţă Naţională
de Medicina Sexualităţii
Perioada: 20-22 aprilie 2012
Locaţia: Bucureşti, România
Website: http://www.amsr.ro/

agenda

Medicina sexualităţii – AGENDA 2012

Contact: office@amsr.ro

nd

12th Meeting of the International Society for the Study of
Women’s Sexual Health (ISSWSH)
Perioada: 19-22 februarie 2012
Locaţia: Israel, Ierusalim
Website: www.isswsh.org
Contact: isswsh@wjweiser.com
27th Annual Congress of the European Association of
Urology (EAU)
Perioada: 24-28 februarie 2012
Locaţia: Paris, Franţa
Website: www.eauparis2012. org
Contact: info@congressconsultants.com
Al 15-lea Congres Mondial de Endocrinologie
Ginecologică
Perioada: 7-10 martie 2012
Locaţia: Florenţa, Italia.
Website: http://www.isge2012.com/
Contact: isge2012@btcongress.com
SGI 2012 Annual Scientific Meeting – Improving Women’s
Health through Personalized Medicine
Perioada: 21-24 martie 2012
Locaţia: San Diego, California USA
Website: http://www.sgionline.org/
Contact: sgiava@aol.com
9th European Congress on Menopause and Andropause –
EMAS 2012
Perioada: 28-31 martie 2012
Locaţia: Atena, Grecia
Website: http://www2.kenes.com/emas/pages/home.aspx
Contact: emas@kenes.com

15th International Congress of Endocrinology and
14th European Congress of Endocrinology
Perioada: 5-9 mai 2012
Locaţia: Florenţa, Italia
Website: http://www.ice-ece2012.com/
Contact: ice-ece2012@bioscientifica.com
22nd European Congress of Obstetrics and Gynaecology
(EBCOG)
Perioada: 09-12 mai 2012
Locaţia: Tallinn, Estonia
Website: http://www.ebcog.org/
The 15th Congress on Controversies in Obstetrics,
Gynecology and Infertility (COGI)
Perioada: 10-13 mai 2012
Locaţia: Barcelona, Spania
Website: http://www.congressmed.com/cogichina/
Contact: bmjd@congressmed.com
The American Urological Association Annual Meeting
Perioada: 19-23 mai 2012
Locaţia: Atlanta, GA USA
Website: http://www.aua2012. org
Contact: Registration@AUAnet.org
Al 38-lea Congres Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli
Metabolice
Perioada: 23-26 mai 2012
Locaţia: Sibiu, România
Website: http://www.soc-rom-diabet.ro/manifestari.php
Contact: office@congress-master.ro
12th Congress of the European Society of Contraception
and Reproductive Health
Perioada: 20-23 iunie 2012
Locaţia: Atena, Grecia
Website: http://www.escrh.eu/
Contact: info@escrh.eu
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A XII-a Conferinţă Naţională
de Medicina Sexualităţii

FEDERA}IA ROMÅN~
DE PSIHOTERAPIE

cu Participare Internaţională

20-22 aprilie 2012,
Centrul de Conferinţe Hotel
Crowne Plaza

Preşedintele Conferinţei:
Dr. CĂTĂLIN BELINSKI

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII, ACCESAȚI:

www.amsr.ro
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ANUNŢ PRELIMINAR

Gazda conferinței A.M.S.R. din acest an, va fi Dl. Dr. Cătălin Belinski.
PROGRAM:
Locul de desfășurare: Centrul de Conferințe Hotel Crowne Plaza - Bld. Poligrafiei, Nr.1, București.


Întâlnirea cu experții



Mese rotunde



Ateliere interactive



State of the art lectures



Postere științifice



Simpozioane satelit



Conferințe invitate – ale ESSM, ale Societăților afiliate, etc.

AMSR 2012

Invitaţie AMSR 2012

INFORMAŢII UTILE:
Lucrările științifice vor fi prezentate sub formă de POSTER – format A0 (841x1189 mm).
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,
Arial 12.
Manifestarea va fi creditată de Colegiul Medicilor cu credite EMC.

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

IMPORTANT:
15 MARTIE – data limită de transmitere a rezumatelor

www.amsr.ro
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