


TEMATICĂ

Cercetare fundamental` în domeniul sexologiei

Fiziologia func]iei sexuale    
Imagistic` cerebral`

Hormoni, neurotransmi]`tori [i sexualitate
Epidemiologie

Probleme psihosociale

Disfunc]iile sexuale

Disfunc]iile sexuale feminine
Disfunc]iile sexuale masculine

Disfunc]iile sexuale ale cuplului

Aspecte medicale ale sexualit`]ii

 Probleme ale s`n`t`]ii reproducerii   
Urologie, andrologie, ginecologie, 

   endocrinologie, oncologie, cardiologie, 
   neurologie, psihiatrie, reumatologie
Tulbur`ri de alimenta]ie, obezitate

Diabetul zaharat [i sindromul metabolic
Sexualitatea [i handicapurile

Infertilitate

Aspecte chirurgicale

   Chirurgia penian` [i vulvar`, implanturile [i
   protezele peniene, interven]iile chirurgicale [i

   func]ia / disfunc]ia sexual`, chirurgia estetic` [i 
sexualitatea

Farmacologie

Nout`]i în farmacoterapia disfunc]iei erectile (DE)
Tratamentul farmacologic al DE, ejacul`rii precoce,      
disfunc]iilor sexuale feminine
Tratamentul hormonal în menopauz` [i andropauz`
Tratamentul farmacologic al tulbur`rilor mentale
[i al disfunc]iilor sexuale

Bolile cu transmitere sexual` (BTS)

Epidemiologie
HIV, SIDA, BTS [i sexualitatea
Consilierea persoanelor cu HIV, SIDA

Abord`ri psihologice [i modele integrative

Consiliere [i psihoterapie sexual`
Managementul integrat al disfunc]iilor sexuale
Infoline [i internet
Terapia de cuplu
Probleme ale partenerului [i terapiile sexuale

Cuplul [i sexualitatea

Satisfac]ia sexual` [i pl`cerea
Sexualitate, intimitate [i dragoste
Cuplul vârstnic
Sexualitatea în cupluri mixte

Aspecte etice [i culturale ale sexualit`]ii

Studii culturale în sexualitate
Religia [i sexualitatea
Sexologia, politica [i aspectele legislative
Sexualitatea [i drepturile omului

S`n`tatea sexual`: preven]ie [i promovare

Planning familial [i contracep]ie
Educa]ie [i comunicare
Mass-media [i s`n`tatea sexual`
Activitatea sexual` în diferite etape ale vie]ii: copil`rie, 
adolescen]`, atitudini sexuale, cunoa[tere [i comportament,
etapa vârstnic`, dezvoltarea identit`]ii sexuale [i 
rolul s`u cultural
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Povestea oraşului născut din ape

De departe se aud valurile. Råsuflarea ¡i se taie de cum descoperi 
cå pa¿ii înghit sunetul muzicii valurilor, precum corzile viorii sau 
clapele pianului notele de pe portativ. ºi-ai închipuit vreodatå cå po¡i 
dansa pe valuri? E¿ti simplul ¿i unicul compozitor al muzicii pe care 
o ascul¡i ¿i, fårå îndoialå, ai puterea så-¡i dai frâu liber imagina¡iei. 
Un pas ¿i încå unul te conduc în inima ora¿ului. 
Drinago, a¿a cum apare într-o veche descriere geograficå, ora¿ul
numit aståzi Bråila ni se descoperå pe malul stâng al Dunårii. 
Povestea spune cå ora¿ul are o vechime de mai mult de 5000 de ani. 
În secolele IV ¿i III î. Hr., pe terasa înaltå a Dunårii, a fost atestatå o 
puternicå a¿ezare geticå ce între¡inea legåturi cu grecii. Popula¡ia 
româneascå începe så fie men¡ionatå din secolele X-XI. Pove¿tile 
din acele vremuri amintesc de bunåtatea ¿i cinstea oamenilor de prin 
pår¡ile locului, cåci aici au locuit, deopotrivå, neamuri de tot 
felul: români, greci, turci, bulgari, ru¿i, evrei. 
Cronicarul bizantin Laonic Chalcocondil caracteriza Bråila ca 
fiind „ora¿ul dacilor, în care fac un comer¡ mai mare decât în 
toate ora¿ele ¡årii”, iar un velier, stema ora¿ului Bråila, a 
devenit simbolul comer¡ului. Ora¿ul a fost atestat 
documentar acum 640 ani, când domnitorul ºårii Române¿ti 
Vlaicu I a oferit comercian¡ilor din Bra¿ov privilegiul de a-¿i 
vinde mårfurile în Bråila.
Aflatå intermitent sub ocupa¡ie turceascå, a¿ezarea a 
fost pe rând supuså asediului de cåtre Walerand de Wavrin 
(1445), ªtefan cel Mare, Ioan Vodå cel Cumplit (1547). Dupå 
pacea de la Adrianopol, dupå aproape trei secole, Bråila revine 
la ºara Româneascå. Începând cu secolul al XIX-lea, ora¿ul 
trece printr-o perioadå înfloritoare - pavaj ¿i felinare pe stråzi, 
farmacii, sta¡ie meteo, spital militar, înfiin¡area unor tipografii, 
deschiderea unei ¿coli de fete ¿i construirea 
cåilor ferate ¿i a mai multor fabrici.
Acum pa¿ii ni se îndreaptå pe drumuri noi, 
dezmierdate în continuare de “Valurile 
Dunårii”, mult mai moderne, prin cartiere 
precum Bråili¡a, Nedelcu Chercea sau Vidin, 
cåci vorba lui Barba Iani, din Bråila “Chirei 
Chiralina” a lui Panait Istrati: “Nu-i a¿a, 
Stavarache, cå påmântul e ve¿nic frumos?” 
Dar pentru cå båtrânul ceas din centru n-a 
obosit ¿i ne aratå cå trebuie så ne gråbim, 
închei låsându-vå pe dumneavoastrå så 
descoperi¡i realitatea - mult mai bogatå decât o 
pot cuprinde aceste rânduri.
ªi pentru cå în Bråila din pove¿ti, gustul 
cuvintelor despre amor î¿i gåsea farmecul ascuns 
timid, doar sugerat, acum a venit timpul så vorbim 
aici despre „Sånåtatea sexualå – factori de risc”.
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