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administrările 
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Fără evenimente 
adverse noi sau 
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Conversie  
simplă și directă 
de la XEPLION®  
la TREVICTA®1

Unic Durabil Predictibil Comod

O cafea alături de prieteni

TrevicTa® este singurul tratament pentru schizofrenie cu  
doar 4 administrări pe an , oferind pacienților  
dumneavoastră timp pentru lucrurile importante din viață.

Referințele și Rezumatul abreviat al caracteristicilor produsului TREVICTA le găsiți la pagina 
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”Sexologia este o ramură a sistemelor sanitare dezvoltate în ca- 
re nu mai este o problemă să pui diagnosticul și să salvezi viața 
pacientului, ci îți pui problema cu privire la ce va face acest pacient 
mai târziu dacă are cardiopatie ischemică sau hiperplazie benignă 
de prostată și a făcut o rezecție transuretrală. Este o medicină 
modernă, care nu se oprește doar la salvarea vieții pacientului, 
ci merge mai departe. Eu sunt mândru că în România, de 17 
ani, există o conferință de medicina sexualității. Acest lucru arată 
că am atins un anumit nivel de dezvoltare a sistemului nostru 
medical și că ne putem preocupa și de aceste lucruri. Conferința 
noastră este una multidisciplinară, bucurându-ne de prezența mai 
multor specialități medicale și a psihologilor. În ceea ce privește 
temele abordate în acest an, am prezentat și dezbătut subiecte 

ginecologice, plecând de la endometrioză, educație sexuală la 
adolescente, inclusiv studiul tuberculului genital, dispareunie, 
disfuncții sexuale feminine. Am continuat cu patologia urologică 
- hiperplazia prostatică, disfuncții vezicale, cancer de prostată -, 
cu patologia endocrinologică, dar și cu subiecte legate de diabet, 
risc cardiovascular, teme psihiatrice, abordare psihologică. Am 
abordat cam tot ce intră în segmentul de medicină sexuală. De 
asemenea, am adus în atenția publicului nostru ultimele noutăți 
din ghiduri și aspecte legate de cele mai noi terapii. Pe de altă 
parte, unii colegi de-ai noștri au venit cu propria cazuistică și 
au dezbătut-o împreună cu noi în cadrul sesiunilor științifice. Pot 
spune că ne-am înscris în abordarea de ultimă oră și sunt foarte 
mulțumit. Am avut și o prezență foarte activă, medici din toate 
specialitățile, iar feedback-urile au fost bune”, a declarat într-un 
interviu acordat revistei Medical Business, Dr. Radu Mihalca, 
Președintele celei de-a XVII-a ediții a Conferinței Naționale de 
Medicina Sexualității.

”În 2017, conferința a fost organizată la Poiana  Brașov, un 
prim element de noutate, iar acest lucru a reprezentat foarte mult. 
S-a schimbat organizarea, s-a schimbat maniera de promovare 
și toate acestea s-au reflectat în numărul mare de înscriși și de 
participanți. Este practic un „REDIVIVUS” AMSR 2017. Confe-
rința a fost deosebită și datorită diversității temelor expuse. A 
fost un segment foarte serios ginecologic, ceea ce a însemnat 
o altă notă aparte a AMSR din acest an. AMSR 2017 reprezintă  
un progres științific relațional. A fost o surpriză și pentru mine 
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A XVII-a Conferință Națională de Medicina Sexualității
cu participare internaţională

În perioada 27-29 octombrie, specialiști din diferite arii terapeutice, interconectate 
cu domeniul medicinei sexualității, dar și un număr impresionant de psihologi s-au 
reunit, pentru al XVII-lea an, în cadrul Conferinței Naționale de Medicina Sexualității, 
desfășurată în 2017 la Poiana Brașov. Diversitatea temelor abordate și noutățile din 
domeniu aduse în atenția participanților au stârnit interesul acestora, fapt care a 
facilitat existența dialogurilor dintre speakeri, moderatori și medicii prezenți în sala 
de conferință, interactivitatea fiind una dintre componentele de bază ale conferinței. 
Prezența mai multor specialități la manifestarea științifică a subliniat încă o dată 
faptul că echipa multidisciplinară joacă un rol esențial în abordarea terapeutică 
a pacientului. Manifestarea științifică, organizată de Asociația pentru Medicina 
Sexualității din România (AMSR) și creditată cu 16 puncte de educație medicală 
continuă pentru medici și 8 pentru psihologi, a înregistrat un real succes, reunind 
peste 150 de participanți și 33 de speakeri din țară și din străinătate.

Dr. Radu Mihalca



pentru că în debutul prezentării pe care am avut-o, ”Anamneza 
disfuncțiilor sexuale – o cutie a Pandorei”, am pus întrebări în 
sistem televoting și am constatat că în sală era un public care 
acordă mai mult timp discuției cu pacienții, că încearcă să facă 
și să lucreze în echipe, ceea ce demonstrează că s-a schimbat 
ceva”, a menționat Prof. Dr. Nicolae Calomfirescu.

”Participanții conferinței din acest an au fost urologi, ginecologi, 
endocrinologi, diabetologi, psihologi și fiecare a abordat tematica 
preferată. De aici pleacă și particularitatea AMSR-ului. Grupul 
Asociației pentru Medicina Sexualității din România este foarte 
eterogen. Noi vedem care sunt cele mai importante aspecte 
din domeniul fiecăruia, interacționăm, dezbatem, colaborăm și 
învățăm unii de la alții astfel încât să le putem oferi pacienți-
lor noștri abordarea cea mai corectă. Drept dovadă, în cadrul 
sesiunilor s-au adresat întrebări, iar cei prezenți au venit să 
învețe și să împartă experiența lor celorlalți. Vorbim, așadar, și de 
interactivitate, iar acest aspect pot spune că este specific AMSR-

ului”, a subliniat Dr. Cătălin Belinski, Președintele Asociației pen-
tru Medicina Sexualității din România.

”Echipa multidisciplinară este foarte importantă. Sexologia este o 
ramură care este puțin diferită, aș zice, deoarece este o specialitate 
unde accentul se pune mai puțin pe salvarea vieții pacientului și 
mai mult pe calitatea vieții acestuia. Plecând de la acest aspect, 
niciunul dintre noi nu are posibilitatea să se ocupe de calitatea 
vieții pacientului în totalitate. Adică eu, ca endocrinolog, nu o să 
mă ocup niciodată de partea ginecologică. Un ginecolog nu o 
să se ocupe niciodată de partea psihiatrică, de depresie etc. Și 
atunci, prin natura însăși a sexologiei, acest lucru presupune mai 
multe specialități, o echipă”, a declarat Dr. Radu Mihalca cu privire 
la importanța echipei multidisciplinare.

Invitați de renume internațional prezenți la manifestarea 
științifică

În cadrul Conferinței Naționale de Medicina Sexualității a fost or-
ganizată și cea de-a XII-a ediție a Conferinței Societății Europe- 
ne de Medicina Sexualității, unde invitatul special a fost Dr. Mijal 
Luria, Președintele Societății Israeliene de Medicina Sexualității, 
terapeut certificat și medic ginecolog-obstetrician. Dr. Mijal Luria 
a colaborat în proiecte de cercetare, atât locale cât și internațio-
nale, și este cercetător asociat onorific la Universitatea British 
Columbia, Departamentul de Psihiatrie. Din punct de vedere al ac- 
tivității clinice, Dr. Luria se preocupă de tratamentul cuplurilor și 
persoanelor cu probleme sexuale, acordând o atenție specială bu-
năstării sexuale a femeii.  
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