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Mergem mai departe...
Unul din proiectele propuse repetat în staff-ul A.M.S.R. [i de
membrii Asocia]iei a fost apari]ia unui buletin informativ sau chiar
a unei reviste despre medicina sexualit`]ii.
Dup` 5 ani de la înfiin]are [i la un an de la afilierea la European
Society for Sexual Medicine (E.S.S.M) \n ianuarie 2005, acest
proiect menit s` aduc` îmbun`t`]irea comunic`rii între membrii
Asocia]iei, demareaz`.
Este normal ca acest proiect s` urmeze dup` cinci reuniuni
anuale reu[ite [i trei campanii de informare a popula]iei (2003,
2004, 2005), deoarece profilul multidisciplinar al A.M.S.R. s-a
conturat bine, iar prezen]a noastr` profesional` începe s` se fac`
sim]it`.
Structura [i formatul buletinului nu sunt fixe, rigide [i se vor
adapta în func]ie de sugestiile primite, de nevoi [i costuri [i mai
ales de contribu]ia [tiin]ific` a fiec`ruia dintre membrii Asocia]iei.
Sper c` deja a]i observat unele modific`ri ale site-ului nostru
www.amsr.ro, inclusiv apari]ia listei membrilor Asocia]iei. Criteriile
de includere au fost, deocamdat`, reprezentate de completarea
adeziunii [i plata cotiza]iei pe 2005.
Acest buletin informativ se va distribui gratuit membrilor
A.M.S.R. [i se va publica ulterior [i pe site, în dorin]a de a cre[te
coeziunea [i for]a profesional-[tiin]ific` a celor implica]i în medicina
sexualit`]ii.
V` reamintesc c` a VI-a Conferin]` Na]ional` a A.M.S.R. va
avea loc la Bucure[ti în perioada 2325 martie 2006, iar tema sa
va fi Informa]ie [i educa]ie în sexualitate, obiectiv pe care îl are
[i nou-n`scutul buletin informativ.
Îi dorim succes, apari]ii multe, tiraj mare [i ... mergem mai
departe spre alte proiecte!
Dr. Nicolae Calomfirescu
Urolog, Sexolog
Pre[edinte al A.M.S.R.

Sexualitatea în complexitate
Psiholog Dr. Aurora Liiceanu

editorial

Preocuparea actual` pentru sexualitate [i
s`n`tatea sexual` are
loc într-un context în
care schimb`rile de
atitudine, atât a medicilor, a speciali[tilor din
alte domenii, tradi]ional
nu atât de evident legate
de sexualitate, cât [i a
publicului larg sunt
evidente. Prezentul ne
aduce în aten]ie o
percep]ie dinamic`, din în ce mai complicat`
asupra sexualit`]ii umane.
OMS define[te s`n`tatea sexual` drept o
stare de bine, fizic`, emo]ional`, mental` [i
sexual` referitoare la sexualitate. Este o defini]ie
larg`, care dep`[e[te simpla acceptare a
disfunc]iei sexuale, fiind adecvat` ideal la modelul
recent centrat pe pacient [i pe starea lui de bine.
{tim c` intimitatea sexual` este pozitiv
asociat` [i adesea strâns legat` de rela]iile
satisf`c`toare [i de stabilitatea cuplului. {tim, de
asemenea, c` problemele sexuale au un impact
negativ asupra calit`]ii vie]ii [i asupra st`rii
emo]ionale, indiferent de factorul vârst`.
Într-o perspectiv` mai îngust`, exper]ii
definesc s`n`tatea sexual` prin utilizarea unor
concepte ca absen]a bolilor cu transmitere
sexual`, inclusiv HIV [i ca cel de stare de bine
[i stil de via]`.
Revenind la defini]ia OMS, s`n`tatea sexual`
nu înseamn`, deci, absen]a bolii, adisfunc]ionalit`]ii sau infirmitatea, ci rela]ii sexuale în care pl`cerea
[i siguran]a s` fie acompaniate de lipsa coerci]iei,
a discrimin`rii sau a violen]ei.
Se constat`, în prezent, un evident efort de
a nu medicaliza s`n`tatea sexual`, deoarece
acest lucru ar înt`ri dihotomia normal versus
anormal, atât de discutat`. Trebuie în]eles faptul
c` sexualitatea este un fenomen complex, care
nu poate fi definit numai în termeni biomedicali.
Abord`ri socio-culturale, inter-culturale, în care
\[i fac loc concepte ca valorile, aspira]iile,
tabu-urile, credin]ele, etnicitatea etc. sunt din ce
în ce mai prezente în abordarea sexualit`]ii.
Poate c` acest lucru este cel mai bine
perceput de c`tre medicii de familie, care se

confrunt` cu date
biomedicale contextualizate în func]ie de
pacient [i de valorile societale, de grup.
Sexualitatea este,
indubitabil, o parte important` a s`n`t`]ii, a
confortului existen]ial,
activitatea sexual` satisf`c`toare fiind asociat`
cu s`n`tatea, fericirea [i
calitatea vie]ii.
Pentru a pune sexualitatea într-o nou`
paradigm` este necesar`
nu numai în]elegerea
complexit`]ii interac]iunii
între organic [i psihogen,
la nivelul corpului medical,
dar [i educarea pacien]ilor, a publicului larg
pentru a con[tientiza atât
rolul sexualit`]ii în starea
de bine, cât [i renun]area
la confuzii, ezit`ri, prejudec`]i, percep]ii eronate,
pentru a stabili o comunicare real` cu speciali[tii.
Acest lucru înseamn` o
cultur` a sexualit`]ii,
bazat` pe informa]ie [i
deschidere.
Într-o lume dinamic`,
globalizat`, în care realit`]ile se complic` prin
determin`ri reciproce [i interdependen]a, ca cea
în care tr`im, noi perspective [i provoc`ri apar
atât pentru speciali[ti din diferite domenii, focalizate
sau tangente la sexualitate, cât [i pentru publicul
larg. În acest context distan]a mental` între
speciali[ti din diferite domenii, între medici [i nonmedici, ca [i cea între pacient [i specialist, devine
esen]ial` în comunicare.
Orice progres în cunoa[tere provoac` [i
deschide noi perspective, dar oblig` totodat` la
o informare cât mai larg` [i la nevoia de schimb.
Iat` de ce, ast`zi, rela]ia corppsihic cap`t` noi
valen]e, apropiind comunit`]i profesionale diferite,
între care grani]ele devin fluide [i îmbog`]ind
astfel percep]ii profesionale alt`dat` într-un raport
de coexisten]` dificil`.

3

4

|n perioada 9-15 februarie 2005 s-a
desf`[urat cea de-a treia edi]ie a
S`pt`mânii de Informare pentru S`n`tate
Sexual`.
Mesajul principal al campaniei a fost
libertate / sexualitate / s`n`tate, f`când
referire la:
 libertatea de comunicare, aspect
important pentru rezolvarea pe cale
medical` a dificult`]ilor care pot ap`rea
în via]a de cuplu;
 sexualitate f`r` prejudec`]i, de cele
mai multe ori prejudec`]ile fiind o barier`
\n calea unei rela]ii sexuale armonioase
[i pentru g`sirea unor solu]ii în caz de
impas;
 s`n`tate în rela]ia de cuplu; oricare
ar fi natura problemelor, este necesar`
informarea, iar aceasta se poate realiza
prin sfatul medicului specialist, sexolog
sau psiholog.
Ca [i în anii preceden]i ac]iunile principale au fost distribui]ia de afi[e în farmacii din toat` ]ara,
înfiin]area unui infoline [i site-ul dedicat
acestui eveniment
www.san-sex2005.ro.
De asemenea, \n
aceast` perioad` au
fost distribuite materiale informative
cuplurilor cu vârsta
peste 35 de ani aflate
la spectacolele de
teatru din Bucure[ti.
Ac]iunile ini]iate în
cadrul campaniei au
avut ca scop cre[tere
accesibilit`]ii pentru

to]i cei interesa]i de problemele de
s`n`tate sexual` la informa]ie, precum
[i oferirea posibilit`]ii .de a adresa întreb`ri
unui medic, în ambele situa]ii (info-line [i
site) identitatea adresantului r`mânând
anonim`.
Atât prin linia telefonic` cât [i prin
formularul on-line am fost chestiona]i de
un num`r mare de persoane, femei [i
b`rba]i, în special tineri, despre disfunc]ia
erectil`, ejacularea precoce [i infertilitate,
despre afec]iunile genito-urinare (herpes
genital, balanite, fimoz`, chist ovarian,
fibrom uterin), despre terapia de cuplu.
Multe întreb`ri s-au axat pe afec]iunile
asociate disfunc]iei erectile: diabetul
zaharat, depresie, hipercolesterolemie,
HBP, afec]iuni cardiace, endocrine, HTA,
fumat, stres.
Num`rul mare de apelan]i,
onestitatea în expunerea problemelor sub
umbrela anonimatului, r`spunsul prompt,
îndrumarea pacien]ilor spre medicul
sexolog [i impactul semnificativ asupra
publicului au fost coordonatele principale
ale ac]iunii.
S`n`tatea sexual` [i o via]` sexual`
în limitele normalit`]ii sunt aspecte care
]in de cuplu. Din acest motiv, ambii
parteneri trebuie încuraja]i s` caute
suportul specializat necesar pentru
rezolvarea problemelor legate de
s`n`tatea sexual`.
Dr. Monica Dragomir,
Dr. C`t`lin Belinski

Cuplul - cheia sexualit`]ii
Via]a Medical`, 28 Octombrie 2005
Ast`zi se deschid, la Sinaia, lucr`rile
celei de-a V-a Conferin]e Na]ionale de
Medicina Sexualit`]ii, a c`rei tem`
principal` este Cuplul - cheia sexualit`tii,
eveniment la care s`pt`mânalul Via]a
medical` este partener media în
exclusivitate. Reuniunea este organizat`
de Asocia]ia pentru Medicina Sexualit`]ii
din România (A.M.S.R.) - continuatoare
a ini]iativei ARDE (Asocia]ia Român`
pentru Disfunc]ia Erectil`) - care a extins
spectrul preocup`rilor printr-o abordare
multidisiplinar` a problematicii foarte
complexe a Medicinii sexualit`]ii. Detalii
despre aceasta reuniune am primit de la
dr. N. Calomfirescu.
De la pre[edintele AMSR, am aflat
c` Asocia]ia condus` de d-sul î[i propune
s` r`spund` nevoii publicului larg, în
general, [i a lumii medicale, în special,
de informa]ii valabile [i echidistante în
aceast` problematic`, ale c`rei impact
social [i implica]ii în via]a de zi cu zi sunt
extrem de importante. În plus, AMSR nu
se adreseaz` numai sexologilor, ci oric`rui
medic care dore[te s`-[i clarifice unele
no]iuni: fiecare are ceva de înv`]at.
Tr`s`tura cardinal` a manifes`rii o
constituie multidisciplinaritatea - una
adev`rat` [i nu doar la nivel declarativ,
abordarea func]iei sexuale normale/patologice f`cându-se prin prisma
unui num`r mare de specialit`]i: Urologie,
Ginecologie, Endocrinologie, Psihiatrie,
Psihologie, Medicina de laborator,
Medicina de familie etc. În plus, tematicile
generoase [i faptul c` moderatorii meselor
rotunde [i ai atelierelor provin din mai
multe domenii de interes ale Medicinii
sexualit`]ii creeaz` premizele unor
dezbateri captivante, din care cei prezen]i
nu pot avea decât de câ[tigat. Printre

nout`]ile preg`tite anul acesta de c`tre
organizatori pentru participan]ii la a V-a
Conferin]` Na]ional` de Medicina
Sexualit`]ii se num`r` [i o serie de cursuri
realizate de exper]i: Psihologia
disfunc]iilor feminine (psiholog dr.
Augustin Cambosie), Endocrinopatiile [i
disfunc]iile cuplului sexual (conf. dr.
Carmen Georgescu), Cuplul [i
psihopatologia (prof. dr. Florin Tudose).
Chiar dac` Medicina sexualit`]ii se
afl` înc` la început, prin sfera de
activitate l`rgit`, care include întregul
spectru al tulbur`rilor de sexualitate, ca
[i prin progresul permanent înregistrat
în domeniu, aceast` orientare integrat`
vine astfel ca o recunoa[tere a
importan]ei pe care o via]` de cuplu
echilibrat` o are pentru buna func]ionare
a individului [i, nu în ultimul rând, ca o
solu]ie.
Manifestarea, la
care sunt a[tepta]i
s` participe to]i
medicii interesa]i,
indiferent de specialitate, este prezidat` anul acesta de
dl. Conf. dr. Ion
Coman. Vom reveni
într-un num`r viitor
cu concluziile celei
de-a V-a Conferin]e
Na]ionale de Medicina Sexualit`]ii.

info

info

Despre campania
S`pt`mâna de informare pentru s`n`tate sexual` 2005

Dr. Aurel E. Marin
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A.M.S.R. - 5 ani
Prezent [i viitor în medicina sexualit`]ii

eveniment

Via]a Medical`, nr.44, 4 noiembrie 2005
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Într-o societate în care problemele
de sexualitate fiziologic` sau patologic`
au fost (prea) mult` vreme dac` nu
neglijate, m`car
evitate, îndep`rtate din prim-plan,
într-o societate în
care, nu de pu]ine
ori, falsa pudoare
face ca pacien]ii
s` nu caute ajutor
de specialitate
pentru diversele
disfunc]ii sexuale,
f`r` a mai pune la
socoteal` medici care din acelea[i
considerente nu acord` o importan]`
deosebit` acestor probleme, într-o
astfel de societate este nevoie, mai
mult decât oriunde, de surse de
informare credibile [i de solu]ii în
abordarea cât mai complet` [i mai
realist` a pacien]ilor cu disfunc]ii
sexuale. Apare astfel firesc [i necesar
un amplu eveniment precum cel
organizat de
c`tre Asocia]ia pentru
Medicina Sexualit`]ii din
R o m â n i a
(A.M.S.R.) în
urm` cu o
s`pt`mân` la
Sinaia  a V-a
Conferin]`
Na]ional` de
Medicina Sexualit`]ii, cu tema
principal` Cuplul - cheia sexualit`]ii, eveniment la care
s`pt`mânalul Via]a medical` a fost
partener media în exclusivitate.
Caracterizat` organizatoric printr-o
viziune comprehensiv` [i un ritm de
desf`[urare alert, manifestarea a atras
anul acesta în jur de 250 de participan]i
din toat` ]ara, dintr-o palet` larg` de
specialit`]i medicale [i conexe medicinii:
urologi, endocrinologi, psihiatri,

psihologi, diabetologi, chirurgi
generali[ti, giecologi, interni[ti, medici
de familie/generali[ti, speciali[ti în
imagistic`, medici
de laborator etc.
Demn de semnalat
este [i num`rul
mare de medici
tineri prezen]i la
aceast` întrunire
[tiin]ific`, semn cert
al actualit`]ii
problematicii dezb`tute.
Programul [tiin]ific
al Conferin]ei AMSR V a reflectat întru
totul nevoia abord`rii multidisciplinare
a sexualit`]ii, în special a cuplului. De
la state of the art lectures precum
Parafiliile (prof. Doina Coman),
Sindromul uretral cronic la femeie
(dr. M. Manu), Controlul
farmacologic al volumului prostatic
(dr. N. Calomfirescu) sau Insuficien]a
renal` cronic` [i disfunc]ia erectil`
(conf. dr. E. Mo]a) la atelierele
Prostata - patologie masculin`
permanent` (conf. Dr. V. Bucura[,
dr. N. Calomfirescu, dr. Adriana
Hristea), Infertilitatea în cuplu (dr.
C`t`lina Poian`, biolog dr. Mona Matei,
dr. Nicolae Calomfirescu) [i nu numai,
toate lucr`rile prezentate s-au
circumscris ideii de inter / multidisciplinaritate, cu subiecte de un larg
interes pentru cei prezen]i.
De o aten]ie deosebit` s-au
bucurat [i mesele rotunde, cu teme
diverse, axate pe sexualitatea cuplului:
Normalizarea vie]ii de cuplu  o
realitate, Terapia androgenic` în
cuplu, Disfunc]ia erectil` [i
calitatea vie]ii de cuplu, Chirurgia
reconstitutiv` genital`, care au
constituit bune prilejuri de împ`rt`[ire
a experien]ei cu colegii mai tineri [i cu
medicii din toat` ]ara pentru
personalit`]ile din lumea medical` care
au participat.

Pe lâng` dou` sesiuni de comunic`ri [tiin]ifice, în cadrul celei de a
V-a Conferin]e Na]ionale de Medicina
Sexualit`]ii s-au desf`[urat - în premier`
- [i cursurile sus]inute de psiholog dr. A.
Cambosie (Psihologia disfunc]iilor
sexuale feminine), conf. dr. Carmen
Georgescu (Endocrinopatiile [i
disfunc]iile cuplului sexual) [i prof. dr.
Fl. Tudose (Cuplul [i psihopatologia).
Anul acesta, premiul AMSR pentru
cea mai interesant` lucrare a fost acordat
unui tân`r urolog, dr. Daniel PoravHodade, pentru lucrarea Corela]ia
disfunc]iei erectile - LUTS în popula]ia
masculin` cu vârsta peste 50 de ani,
un studiu recent care a analizat 3.103
pacien]i inclu[i într-un program de
screening al cancerului prostatic.

Bilan]ul celei de-a V-a Conferin]e
Na]ionale de Medicina Sexualit`]ii este
unul pozitiv, evenimentul fiind un
important pas înainte pentru Sexologia
din România [i, totodat`, o adev`rat`
provocare pentru organizatori, aceea de
a ridica în continuare [tacheta,la viitoarea
Conferin]` AMSR VI.

Mesajele celei de-a V-a Conferin]e Na]ionale A.M.S.R.

A V-a Conferin]` Na]ional` de Medicina
Sexualit`]ii a transmis mai multe mesaje
importante:

de s`n`tate public`, probleme care
trebuie atacate frontal pentru a
prezerva fertilitatea popula]iei;

 s-au conturat colective care se ocup` de
medicina sexualit`]ii în diferite centre
universitare [i din care fac parte urologi,
endocrinologi, ginecologi, psihiatri,
psihologi, fapt extrem de important pentru
pacien]i;

 trebuie s` ne ocup`m de lucruri
pe cât de banale pe atât de des
ignorate: educa]ie, informa]ie, s`pun,
prezervativ [i altele, care s` îmbun`t`]easc` s`n`tatea general` a popula]iei,
pentru c` în special categoriile fertile sunt
expuse la cele mai mari riscuri;

 s-a eviden]iat faptul c` dorin]a de
informare exist` [i c` activitatea A.M.S.R.
este apreciat` [i de interes, un lucru bun
pentru toat` lumea medical` [i mai ales
pentru popula]ia general`, întrucât medicii
vor putea aborda mai corect [i mai integrat
pacien]ii;
 exist` o necesitate acut` ca to]i cei
implica]i, f`r` excep]ii, s` se alinieze la
standardele de investigare [i tratament
care se impun pentru o corect` abordare
a infertilit`]ii;
 cifrele furnizate de statistici ne arat` c`
România se confrunt` cu grave probleme

 prin larga participare, precum [i prin
num`rul mare de noi membri A.M.S.R., ne
este clar c` activitatea noastr` trebuie s`
continue, iar diferen]ele importante din
formarea medical` a fiec`ruia creeaz` în
fapt o deschidere a medicinii sexualit`]ii
c`tre interdisciplinaritate, care vine astfel
în \ntâmpinarea nevoii de echip`
multidisciplinar`;
 centrul echipei interdisciplinare nu este
urologic, [i nici medical, ci este pacientul
/ pacienta [i cuplul!
Dr. Aurel E. Marin
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Câ[tig`torul premiului pentru cea mai bun` comunicare
la a V-a Conferin]` AMSR
dr. Dan Porav-Hodade

Corela]ia disfunc]ie erectil` - LUTS

comunic`ri

 în popula]ia masculin` cu vârsta peste 50 de ani

Daniel Porav-Hodade, Nicolae
Cri[an, Bogdan Feciche, Zoltan
Attila Mihaly, Ioan Coman
Spitalul Clinic Municipal
Cluj-Napoca, Sec]ia Clinic` de
Urologie
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Obiectiv. Stabilirea unei posibile
corela]ii între disfunc]ia erectil` [i
LUTS la pacientul peste 50 de ani.
Material [i metod`. În serviciul
nostru, în perioada 01 martie-30
septembrie 2005 a fost ini]iat un
program de screening al cancerului
prostatic. Un num`r de 3103 b`rba]i
peste 50 de ani au intrat în acest
program. Concomitent, ace[ti pacien]i
au completat, pe lâng` IPSS, QoL, [i
testul IIEF. Completarea corect` a
acestui test a constituit criteriul
obligatoriu de includere în studiu.
Rezultate. Din num`rul total de
3103 pacien]i, 2363 (76,18%) au dorit
s` participe la screeningul disfunc]iei
erectile [i 2069 (87,6%) din cei 2363
au completat testul IIEF corect. Dintre
ace[tia, 820 (39,64%) au avut vârste
între 50-59 ani (Lotul A), 856 (41,38%)
au fost între 60-69 ani (Lotul B), 363
(17,57%) între 70-79 ani (Lotul C) [i
30 (1,41%) între 80 - 88 ani (Lotul D).
În cadrul lotului A:
 61 de pacien]i (7,5%) au prezentat
disfunc]ie erectil` sever` (IIEF mediu
17,2), IPSS mediu 10,5;
 151 de pacien]i (18,4%) au avut
disfunc]ie erectil` medie (IIEF mediu
18,4), IPSS mediu 12,3;
 414 pacien]i (50,5%) au avut
disfunc]ie erectil` u[oar` (IIEF mediu
51,1), IPSS mediu 10,7;
 194 de pacien]i (23,6%) nu au
prezentat disfunc]ie erectil` (IIEF
mediu 65,1), IPSS mediu 7,03.
În lotul B:
 94 de pacien]i (11%) au fost
diagnostica]i cu disfunc]ie erectil`
sever` (IIEF mediu 18,4), IPSS mediu
13,4;
 247 de pacien]i (28,9%) au avut
disfunc]ie erectil` medie (IIEF mediu

29), IPSS mediu 11,8;
 disfunc]ie erectil` u[oar` au avut
422 de pacien]i (49,3%) (IIEF mediu
44,8) cu IPSS mediu 11,2;
 f`r` disfunc]ie erectil` au fost 93 de
pacien]i (10,8%) (IIEF mediu 60), IPSS
mediu 9,73.
În cadrul lotului C:
 157 de pacien]i (43,2%) au prezentat
disfunc]ie erectil` sever` (IIEF
mediu=15,9), cu IPSS mediu de 13,8;
 117 pacien]i (32,2%) au avut
disfunc]ie erectil` medie (IIEF mediu
30,7), IPSS mediu 13,7;
 disfunc]ie erectil` u[oar` au avut
80 de pacien]i (22%) (IIEF mediu 47,7)
cu IPSS mediu 11,3;
 numai 9 pacien]i (2,6%) nu au
prezentat disfunc]ie erectil` (IIEF
mediu 62,5), IPSS mediu 6,75.
În lotul D:
 22 de pacien]i (73,3%) au fost
diagnostica]i cu disfunc]ie erectil`
sever` (IIEF mediu 15,63), IPSS mediu
17,5;
 4 pacien]i (13,4%) au avut disfunc]ie
erectil` medie (IIEF mediu 37), IPSS
mediu 16,81;
 disfunc]ie erectil` u[oar` au avut 4
pacien]i (13,3%) (IIEF mediu 53) cu
IPSS mediu 8.
 Nici un pacient nu fost f`r` disfunc]ie
erectil`.
Concluzii. Gradul disfunc]iei
erectile cre[te progresiv cu vârsta, se
coreleaz` strâns cu LUTS [i este direct
propor]ional` cu LUTS.
Pentru pacien]ii care nu doresc s`
completeze testul [i pentru cei care
au o capacitate mai redus` de
în]elegere a IIEF-15, un test simplificat
poate intra în discu]ie.

Necesitatea campaniilor de informare adresate popula]iei
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European
Sexual
Awareness Event  sub acest
nume a fost anun]at` ini]iativa
ESSM [i ESDA (European
Sexual Dysfunction Alliance), în
2003. Cele dou` organiza]ii au
lansat mai multor ]`ri invita]ia de
a participa la realizarea unei
campanii/eveniment paneuropene de promovare a s`n`t`]ii sexuale, campanie adresat`
popula]iei generale, dar în
special grupului de popula]ie cu
vârsta peste 35 de ani. Mesajul
campaniei? Unul simplu:
afectarea s`n`t`]ii sexuale este
o problem` care are solu]ii
medicale. România, prin ARDE,
a r`spuns DA acestei invita]ii,
al`turi de alte 14 ]`ri, preluând
[i adaptând mesajul transmis de
organizatorii europeni. În 2003,
mai precis între 9-14 februarie,
campania dezvoltat` de A.R.D.E.
a cuprins ac]iuni care au inclus
o conferin]` de pres`, ale c`rei
ecouri s-au materializat în
numeroase articole de pres`,
distribu]ia în policlinici, cabinete
medicale, spitale [i farmacii din
întreaga ]ar` de volante [i afi[e
(realizate cu sprijinul oraganizatorilor [i distribuite cu sprijinul
companiilor farma-ceutice), mai
multe interven]ii radio [i TV ale
speciali[tilor români în probleme
de s`n`tate sexual` [i
difuzarea pe postul
2003
na]ional de televiziune
a unui spot social
realizat \n România.
Sus]inând necesitatea unor ac]iuni care
s` vin` în întâmpinarea dorin]ei de informare a popula]iei
]`rii noastre, ARDE
(recent transformat` în
AMSR) a r`spuns înc`
o dat` pozitiv campaniei în 2004. Desf`[urat` sub acela[i patronaj european al ESSM [i ESDA, edi]ia a
doua a S`pt`mânii de Informare [i Educare
pentru S`n`tate Sexual`, a preluat imaginea
[i mesajul european: Ai probleme în via]a
sexual`? Ascult` sfatul medicului! Al`turi de
mijloacele deja tradi]ionale de r`spândire a
mesajului campaniei (conferin]a de pres`,
distribu]ia de volante [i afi[e, articole în pres`),
pentru îmbun`t`]irea rela]iei medic-pacient, a

fost ini]iat
2004
un info-line,
o linie telefonic` apelabil` din
toat` ]ara,
la care cei
interesa]i
puteau primi informa]ii direct de
la un medic. În plus,
cu sprijinul
Funda]iei
Nicu Alifantis, a fost
editat un
CD cu melodii de dragoste, CD
care a fost
ulterior distribuiîn foaierele s`lilor de teatru [i
de oper` din Bucure[ti cuplurilor cu vârsta
peste 35 de ani.
Tot cu aceast` ocazie a fost lansat [i siteul web dedicat evenimentului: www.sansex2004.ro . La cea de-a doua doua edi]ie
a campaniei s-au implicat [i membrii
A.M.S.R. din alte ora[e, precum Ia[i, ClujNapoca, Timi[oara, Târgu-Mure[, Bra[ov,
Ploie[ti, Drobeta Turnu-Severin. Num`rul
mare de apeluri telefonice [i de acces`ri ale
site-ului web au constituit un feedback care a
demonstrat înc` o dat`, dac` mai era necesar,
nevoia de informare corect`, avizat`, a
popula]iei din România, indiferent de vârst` [i
de sex.
Poate de aceea, de[i dificil` din punctul
de vedere al sus]inerii logistice, A.M.S.R. a
decis continuarea tradi]iei [i a ini]iat [i cea
de-a treia edi]ie a S`pt`mânii de Informare
pentru S`n`tate Sexual`, 9-15 februarie 2005,
al c`rei mesaj a fost: Libertate / Sexualitate /
S`n`tate  Te prive[te.
Nevoia de informare [i de educare a
popula]iei în domeniul s`-n`t`]ii sex-uale este
de acum un
adev`r deja
confirmat, iar
campaniile
desf`[urate
în ]ara noastr` în ultimii
ani au demonstrat-o. {i 2005
atunci?...

www.amsr.ro
Pe lânga informa]iile
cu caracter general (obiect
de activitate, scop, obiective, evenimente), site-ul
permite accesarea unor
articole [tiin]ifice, venind
astfel în întâmpinarea
speciali[tilor cu informa]ii
aplicate din domeniul de
interes.
Site-ul nu se adreseaz` doar medicilor, sec]iunea «Întreab` specialsitul» adresându-se
publicului larg, oferindu-i
acestuia posibilitatea de a
cere informa]ii unui specialist.

www.san-sex.ro
Deoarece problematica sexualit`]ii nu
este ceva ce trebuie ascuns, evitat, disimulat,
ca fiind ru[inos [i jenant, A.M.S.R [i-a propus
ca, în afar` de informarea profesioni[tilor,
s` sprijine profesional - [tiin]ific site-ul
www.san-sex.ro prin care s` informeze
publicul larg.
www.san-sex.ro este un proiect
educa]ional al A.M.S.R. care s-a n`scut în
urma celor trei campanii de informare ce au
fost organizate în 2003, 2004 [i 2005 cu
prilejul zilei \ndr`gosti]ilor, s`rb`torit` de Sf.
Valentin, cu titlul S`pt`mâna de educare [i
informare în sexualitate. Primele dou`
campanii (2003 [i 2004) au fost organizate
în context paneuropean, iar cea de a treia
(2005) numai na]ional.
Ini]iativele mai sus amintite au fost
concepute în format de campanie media,
fiind organizate conferin]e de pres`, s-au
distribuit flutura[i, a func]ionat o linie
telefonic`, au fost postate afi[e \n farmacii
cu logo-ul evenimentului, iar site-ul san-sex
a fost activ în aceea[i perioad`.
Pornind de la analiza evenimentelor, a
acces`rii site-ului [i a apelurilor telefonice,
precum [i de la rezultatele anchetelor
statistice efectuate în 2004 [i 2005, staff-ul
A.M.S.R. a considerat obligatorie demararea
acestui proiect www.san-sex.ro  activ
permanent.

În acest scop, A.M.S.R a
solicitat sprijinul [i suportul
[tiin]ific al European Sexual
Disfunction Alliance (E.S.D.A)
[i al E.S.S.M, în dorin]a de a
realiza informarea publicului
într-un context [i la un
standard european.
Acest site
va oferi informa]ii pentru
a-i ajuta pe
cei interesa]i
în identificarea [i l`murirea unor probleme din domeniul sexualit`]ii, dar nu
va \nlocui prezentarea la
medic sau la
psiholog pentru solu]ia terapeutic` necesar`.
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10 ani de E.S.S.M
Al VIIIlea Congres ESSM

4 - 7 Decembrie Copenhaga, Danemarca

În anul 2005, Danemarca a
s`rb`torit 200 de ani de la
na[terea lui Hans Christian
Andersen, unul din simbolurile
na]ionale daneze, autorul multor
povestiri de neuitat (Mica siren`,
Feti]a cu chibrituri
etc).
La sfâr[itul
anului omagial
Andersen, tot la
Copenhaga a
avut loc al VIIIlea Congres
Interna]ional
ESSM
în
perioada 4 - 6
decembrie,
ocazie cu care sa celebrat a X-a
aniversare de la
înfiin]area societ`]ii în 1995,
când a avut loc
prima reuniune la
Porto Carras, în
Grecia.
Ini]ial actuala
E.S.S.M s-a
numit E.S.I.R 
European Society for Impotence
Research, dar dezvoltarea domeniului medicinii
sexualit`]ii a impus aceast` schimbare. Cel
de-al VIII - lea Congres E.S.S.M. a fost
organizat la Bella Center un ansamblu de
reuniuni [i expozi]ii, cu arhitectur` modern`
care nu cople[e[te din exterior, dar
impresioneaz` în interior prin multiplele facilit`]i:
s`li mari de 2000 de locuri, s`li medii [i mici,
restaurante, s`li de expozi]ie [i oaze de
verdea]`, ceea ce face ca orice reuniune s`
aib` infrastructura necesar` [i succesul tehnic
garantat.
Congresul aniversar E.S.S.M. s-a bucurat
de o participare de circa 2300 de medici de
diferite specialit`]i, iar prin temele abordate a
acoperit cu generozitate largul domeniu al
medicinii sexualit`]ii.
Cursurile, conferin]ele, state of the art, mesele
rotunde, atelierele, sesiunile de comunic`ri,
simpozioanele de firm` [i prânzurile de lucru
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au oferit tot atâtea posibilit`]i de înv`]are sau
perfec]ionare în domeniul medicinii sexualit`]ii.
Reuniunea, de[i aniversar`, nu a avut deloc
aer festiv, ci,ca întotdeauna, unul de lucru
eficient, economicos, rentabil, cu mese luate
la pungu]e [i pe fug`, iar în contextul unui
nivel [tiin]ific ridicat
s-a creat un nou
standard ce trebuie
urmat.
Singurele elemente de s`rb`toare au fost câ]iva
brazi falnici, împodobi]i de Cr`ciun
situa]i în Bella
Center, str`zi decorate de iarn` [i
parcul Tivoli deschis
[i g`tit special
pentru Cr`ciun. |n
rest disciplin`,
respectul ordinii [i
munc`.
La reuniune a
participat [i o mic`
delega]ie român`
(Prof. Bumbu Ghe.,
Conf. Coman Ion,
Dr. Iconaru Virgil,
Dr. Coca Vasile, Dr. Babu Lauren]iu, Prof.
Persu Stelian,Dr. Pentelei Maria [i subsemnatul) a c`rei prezen]` a fost posibil`
datorit` sprijinului firmelor Eli Lilly [i Pfizer. În
afar` de prezen]a fizic` la lucr`ri, trei dintre
cei prezen]i (Dr. Coca, Conf. Coman, Dr.
Iconaru) au avut [i contribu]ii [tiin]ifice cu 6
postere. Din p`cate, în compara]ie cu
prezen]ele din Turcia, Ungaria, Polonia, Rusia,
prezen]a româneasc` a fost mai modest`, dar
cum orice început este greu, a[tept`m.
Urm`torul Congres E.S.S.M. va avea loc
la Viena (ceva mai aproape de noi) în perioada
4-6 decembrie 2006 [i deja o serie de informa]ii despre organizare se pot g`si pe
www.essm.org.
P.S. Nu uita]i, în 2005 A.M.S.R. a împlinit 5
ani de activitate, marca]i prin reuniunea de la
Sinaia, New Montana.
Dr. Nicolae Calomfirescu

MEDICINA SEXUALIT~}II - AGENDA 2006
Aspecte chirurgicale [i medicale în Medicina
Sexualit`]ii (curs)
5 - 8 Februarie Tucson, AZ, Statele Unite
registration@auanet.org
Web site: www.auanet.org
Actualit`]i în Medicina Sexualit`]ii 2006
24 - 25 Februarie The Fairmont Waterfront Hotel 900
Canada Place Way Vancouver, BC
Canadacongress@venuewest.com
Web site: www.venuewest.com/annual/crsm
Abstract deadline: 15 Decembrie 2005
Prima Conferin]` cu tema Medicina Sexual` la
Femei
2 - 4 Martie The Westin Mission Hills Resort Palm
Springs CA USA congress@venuewest.com
Web site: www.venuewest.com/2006/fsm
Conferin]a Anual` a Societ`]ii pentru Studiul
S`n`t`]ii Sexuale a Femeii (ISSWSH)
9 - 12 Martie Marriott Lisabona, Portugalia
Web site: www.isswsh.org
Abstract deadline: 2 Decembrie 2005
A 6-a Conferin]` Na]ional` a Asocia]iei pentru
Medicina Sexualit`]ii din România
23 - 25 Martie Bucure[ti, www.amsr.ro
Abstract deadline: 10 Martie 2006

SMSNA \n cadrul Congresului Anual
al Asocia]iei Americane de Urologie
Mai, Atlanta, Georgia
Web site: www.aua2006.org
Al 8lea Congres al Federa]iei
Europene de Sexologie
4 - 8 Iunie Praga, Republica Ceh` Prague
Congress Centre, Trida 5. kvetna,
140 21 Praha 4efs2006@guarant.cz
Web site: www.efs2006.org
Abstract deadline: 15 Februarie 2006
Conferin]a Anual` a Academiei
Interna]ionale de Studii privind
Sexualitatea
Olanda losulliv@aecom.yu.edu
Web site: www.iasr.org
Al 12-lea Congres Mondial al Societ`]ii
Interna]ionale pentru Medicina
Sexualit`]ii (ISSM)
17 - 21 Septembrie Cairo, Egipt
office@issm2006.info
Web site: www.issm2006.info
Abstract deadline: 15 Mai 2006

Al 21-lea Congres al Asocia]iei Europene de
Urologie
5 - 8 Aprilie Paris, Fran]a
info@congressconsultants.com
Web site: www.eauparis2006.org

Al 2-lea Forum Asia-Pacific despre
Andrologie (2nd APFA)
Octombrie Shanghai, China
www.conference.ac.cn/apfa
Web site: www.asiaandro.com/2APFA
Abstract deadline: 30 Iunie 2006

Conferin]a Anual` având ca tem` Disfunc]iile
Sexuale
6 - 9 Aprilie Millennium Hotel Queenstown, Noua
Zealand` marg@conferenceteam.co.nz
Web site: www.conferenceteam.co.nz/sexualdysfunction
Abstract deadline: 1 Decembrie 2005

Al 28-lea Congres al Societ`]ii
Interna]ionale de Urologie
Noiembrie, Cape Town, Africa de Sud
siu2006@siu-urology.org
Web site: www.siu2006.com
Abstract deadline: 14 Aprilie 2006

Invita]ie la Viena
"{tiin]` [i pl`cere - sub acest titlu a fost lansat`
invita]ia la cel de-al 9-lea Congres al European
Society for Sexual Medicin (ESSM) de c`tre
Siegfried Meryn, pre[edinte al congresului ESSM2006 [i Francesco Montorsi, pre[edinte al ESSM,
congres ce va avea loc în perioada 3-6 Decembrie
2006, la Viena.
Tematica anun]at` a congresului include
dezbateri, mese rotunde, sesiuni moderate, cursuri
de instruire, cursuri postuniversitare [i se adreseaz`
unui public medical variat: oameni de [tiin]` [i cercet`tori, urologi, speciali[ti în medicina sexualit`]ii,

medici generali[ti sau medici de familie.
Printre temele propuse se num`r`: disfunc]ia
erectil`, tulbur`rile de ejaculare, hormonii în
medicina sexualit`]ii, factorii de risc ai disfunc]iilor
sexuale, epidemiologie [i profilaxie, psihodinamic`
[i consiliere sexual`, bolile cu transmitere sexual`,
educa]ie [i comunicare etc.
Pentru mai multe detalii privind tematicile
abordate [i condi]iile de participare, pute]i vizita
site-ul dedicat acestui eveniment la adresa
www.essm.org
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