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În editorialul ultimului număr din 2007 al buletinului informativ
al A.M.S.R, am relatat despre propunerea ca locaţie de Congres
E.S.S.M pentru 2010 a “iubitei noastre capitale”.
Proiectul nostru, validat de către E.S.S.M şi CPO HANSER, a fost
prezentat tehnic în cadrul Adunării Generale a E.S.S.M, alături de
celelalte candidate: Milano, Malaga şi Moscova.
Cu această ocazie am constatat că propunerea A.M.S.R a fost
făcut` corect din punct de vedere tehnic şi, din punct de vedere procedural, s-a situat practic la egalitate cu Milano, fiind urmată de Malaga
şi de Moscova.
În final, în Adunarea Generală s-a discutat necesitatea de a organiza Congresul E.S.S.M şi în ţările central-est europene. Decizia
ad-hoc a fost să se voteze E.S.S.M 2010 numai între Bucureşti şi
Moscova.
Ceea ce s-a şi făcut.
Scorul a fost de 36-12 pentru Bucureşti!!!
O victorie muncită, dar frumoasă.
Este extraordinar, căci, în noiembrie 2010, vom putea sărbători
zece ani de activitate a A.M.S.R găzduind Congresul European de
Medicina Sexualităţii.
La această victorie au contribuit şi cei 16 colegi membri A.M.S.R/
E.S.S.M prezenţi la Adunarea Generală a E.S.S.M şi care, prin votul
lor, au ajutat la finalizarea acestui proiect ce ne obligă şi mai mult.
Pe această cale, le mulţumesc atât lor, cât şi celorlalţi care au
participat la construirea proiectului.
Prof. Asoc. Dr.
Nicolae Calomfirescu
Preşedinte A.M.S.R.

Psihosexualitate. De ce ?
Conferinţa anuală a A.M.S.R a ajuns în 2008 la
cea de-a VIII-a ediţie şi poate părea surprinzătoare
alegerea temei principale – PSIHOSEXUALITATEA corelată cu disfuncţiile sexuale.
De ce a fost aleasă această temă? Răspunsul
este extrem de simplu: pentru că trebuie!
În practica noastră cotidiană (indiferent de
specialitatea medicală în care activăm), avem de
a face cu elemente “psiho”. Aş merge chiar mai
departe (şi cred că nu greşesc) şi aş spune că în
viaţa de zi cu zi elementele derivate din, corelate
cu şi dependente de psihologie domină comunicarea, comportamentul, relaţionarea, etc.
Calitatea vieţii fiecăruia dintre noi, în parte,
dar şi în cuplu, grup, colectivitate, depinde mult de
elementele psiho.
Familia de cuvinte derivate din psiho este
mare şi domeniul pe care îl acoperă vast, dar,
din păcate, la nivel individual problematica este o
mare şi apăsătoare necunoscută.
Fiecare pacient care se prezintă la cabinet
sau la spital cu o problemă de sănătate are probleme de psihoemoţionalitate relaţională şi de comunicare, cel mai frecvent etichetate ca emotivitate, timiditate, inhibiţie. Reacţia faţă de problemă,
boală, medic, consultaţie, este principial aceeaşi,
însă materializarea este variată, în funcţie de
gravitatea problemei: boală grea sau problemă
jenantă, ruşinoasă.
Sunt cunoscute problemele de sănătate despre care se discută greu. Între ele, pe un loc important se găsesc problemele legate de erecţie,
impotenţă, disfuncţie sexuală (la bărbat, femeie,
cuplu), viol, boli cu transmitere sexuală, etc.
Din păcate, absolvenţii facultăţilor de medicină
nu au pregătire de psihologie, fie ea şi numai
legată de practica medicală.
Se spune că medicul bun vindecă şi numai cu
vorba. Problema este cine şi cum ne învaţă să vorbim bine şi eficient în relaţia cu pacientul.
Am convingerea că, în cele mai multe situaţii,
atunci când consultă, diagnostichează şi tratează,
lumea medicală relaţionează cu boala, nu cu bolnavul.
Pacienţii fac tot mai multe analize şi examene
de specialitate pentru boală, dar nimeni nu mai are
timp suficient să discute cu OMUL aflat dincolo de
bolnav. Devenim din ce în ce mai supraspecializaţi,
iar relaţia medic-pacient se “scheletizează”.
Obişnuit cu acest mod de gândire şi de
acţiune, absolventul facultăţii de medicină poate
greşi abordând problemele de sexualitate normală
sau patologică.

Pacientul vine la medic în căutarea
cauzei organice a disfuncţiei sexuale,
care de foarte multe ori nu există, şi
sperând într-un tratament minunat
vindecător. Pacientul speră şi crede cu
putere.
De multe ori, în practica mea,
l-am dezamăgit pe omul cu disfuncţie
negăsind acea cauză organică (adică o
boală oarecare), pe care el şi-o dorea
ca pe o izbăvire.
În momentul în care se pronunţă
temutul “termen” de psihologic (sau
psihoemoţional, psihosexual), lucrurile
se complică, comunicarea se închide,
iar reacţia subiectului variază.
Confundând cutia craniană cu
complicatul psihic, el e convins că “nu
e din cap”.
În momentul în care, în loc de pastila minune, i se vorbeşte de cuplu,
relaţie, comunicare, psihosexualitate,
etc. şi i se recomandă să discute cu
un psiholog despre problemele sale,
apare o altă problemă. Prompt, el ştie
cum să se descurce singur, pentru că
psihologul nu poate să-i spună nimic.
Fals. Cât despre psihoterapie - nici
vorbă.
Concluzie. Ce are el este de la
stres şi va lua măsuri. Noroc cu stresul, căci altfel, ce ne făceam?
Nu ştim, nu putem sau, uneori,
nu vrem să recunoaştem că elementul “psi” este inclus în întreaga noastră
viaţă, sănătoasă sau afectată.
Cred sincer că TOATE disfuncţiile sexuale includ o
componentă, mai mare sau mai mică, psihoemoţională. Boala
metabolică, vasculară, endocrină, urologică, etc. apare ulterior, se
suprapune şi alterează şi alte sectoare de psihoemoţionalitate.
În urma inventarierii acestor elemente s-a decis tema principală
a AMSR VIII, Braşov, 6-8 aprilie şi lărgirea topicilor de bază ale reuniunii, creând posibilitatea ca cei interesaţi să afle cât mai multe
pentru a-şi ajuta mai eficient pacienţii.
Sunt convins că AMSR 2008 va fi o reuşită, deoarece are
toate atuurile necesare.
Să-i urăm succes!
Prof. Asoc. Dr.
Nicolae Calomfirescu
Preşedinte A.M.S.R.
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office@amsr.ro sau
El va putea fi accesat pe pagina de web a A.M.S.R. la
adresa www.amsr.ro.

Lucrările celei de-a VIII Conferinţe Naţionale
a A.M.S.R. se vor desfăşura la Hotel ARO,
Braşov.
Integratorul de servicii de cazare şi transport
VANTOUR,
021 210 55 70; 210 74 54 sau
vantour@clicknet.ro
Pentru informaţii suplimentare
Camelia Lăţea
Tel/Fax: 021-252 65 53
Mobil: 0720 11 84 68

Data limită de plată

10 martie 2008 – termenul limită de plată a taxei
reduse de participare
15 martie 2008 – termenul de expediere a rezumatelor lucrărilor pentru AMSR VIII
1 aprilie 2008 – comunicarea programului de
susţinere a lucrărilor selecţionate

Pre[edintele Conferin]ei
Psiholog Dr. Augustin Cambosie

Înainte de 15 martie 2008

După 15 martie 2008

Membrii AMSR
cu cotizaţia pe 2007 pl`tit`

250 RON

350 RON

Non-membrii AMSR

400 RON

600 RON

Însoţitori

150 RON

200 RON

Rezidenţi (în limita a 50 locuri)

150 RON

150 RON

Medici pensionari

120 RON

120 RON

Studen]i medicin`/psihologie
cu carnetul vizat la zi

50 RON \n limita a 50 de locuri

INVITATII NOSTRI
Carlo BETTOCCI (Italia) - ESSM

Dr. Juza CHEN (Israel) - ESSM

Prof. Dr. Mircea SIGAL (Israel)

Dr. Stamatis PAPAHARITOU (Grecia) - ESDA
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6-8 aprilie 2008 - BRAŞOV

JURNAL DE CONGRES – ESSM 2007, LISABONA
Am avut satisfacţia, norocul şi bucuria de a participa la cel de-al 10-lea Congres al Societăţii Europene
pentru Medicina Sexualităţii (ESSM).
Am spus satisfacţia pentru că participarea românească la acest congres a fost cea mai
importantă de până acum, fiind prezenţi 50 de medici
şi psihologi din România, ceea ce dovedeşte deschiderea tot mai largă a lumii medicale româneşti către
medicina sexualităţii. Cred că mult mai importantă
decât prezenţa fizică a medicilor români a fost
prezenţa lor ştiinţifică: 13 lucrări fiind acceptate de
Comitetul Ştiinţific al Congresului, ceea ce constituie, cu siguranţă, încă un record pentru noi. Lucrările
aparţin unor colective cu preocupări constante în domeniu din Bucureşti, Timişoara, Cluj şi Iaşi, centre extrem de active şi în cadrul Asocia]iei pentru Medicina
Sexualităţii din România (A.M.S.R.).
Norocul, pentru că orice medic interesat de medicina sexualităţii nu se poate simţi decât norocos

atunci când participă la Congresul European de profil,
în compania celor mai cunoscuţi medici din domeniu,
pe care, de data asta, îi poate nu doar asculta la cursurile de profil şi state of the art lectures, dar îi poate
aborda, întreba şi poate discuta cu ei în pauzele Congresului.
Bucuroşi am fost cu toţii atunci când A.M.S.R. a
fost desemnată să găzduiască Congresul European
de Medicina Sexualităţii din anul 2010, lucru asupra
căruia voi reveni mai târziu.
Congresul ESSM, ajuns anul acesta la ediţie
aniversară, a fost găzduit de capitala Portugaliei,
Lisabona, în perioada 25-28 noiembrie. Locul de
desfăşurare ales, Centrul de Congrese, este situat
într-un cartier istoric al oraşului – Belem/Alcantara pe malul râului Tagus.
La reuniune au participat 2.122 de specialişti din
întreaga lume (majoritatea europeni, dar şi delegaţi
din SUA, Canada, Brazilia, Coreea sau Africa de Sud).
Ceremonia de deschidere a avut loc duminică, 25 noiembrie, începând cu ora 18 şi a cuprins discursurile

de bun venit ale Preşedintelui ESSM,
Preşedintelui Congresului, Redactorului {ef al revistei Societăţii, precum şi
înmânarea Diplomelor de Excelenţă.
Momentele oficiale au fost urmate de un
mini concert fado – faimosul stil muzical
portughez, numit şi blues-ul portughez.
Programul ştiinţific a fost extrem de
bogat, cuprinzând state of the art lectures, mese rotunde, sesiuni interactive,
dezbateri, cursuri de instruire, sesiuni
de prezentare a posterelor, sesiuni video şi simpozioane satelit ale companiilor
farmaceutice prezente la eveniment.
Programul Congresului a cuprins
şi şapte cursuri, cu tematici diferite:
noţiuni de bază referitoare la disfuncţia
erectilă, sănătatea sexuală a femeii,
terapia de substituţie cu testosteron,
abordarea psihoterapeutică a ejaculării
precoce, tratamentul disfuncţiei erectile
la pacienţii activi sexual şi noţiuni chirurgicale referitoare la protezarea peniană.
Sesiunile de postere au fost împărţite
în 5 secţiuni: sănătatea sexuală a femeii,
farmacologie şi hormoni, fiziologie şi
fiziopatologie, chirurgie, boala Peyronie
şi priapismul şi aspecte generale în medicina sexualităţii, factori de risc şi epidemiologie.
La Adunarea Generală a ESSM,
care a analizat activitatea ultimului an, a
fost ales un nou comitet director şi s-a
ales locul de desfăşurare al Congresului European din 2010. Bucureştiul a
fost unul dintre oraşele care au candidat pentru organizarea acestui congres,
alături de Milano, Moscova şi Malaga. Candidatura Bucureştiului
a fost prezentată de Prof. Asoc. Dr. Nicolae Calomfirescu,
Preşedintele A.M.S.R. şi coordonatorul acestui proiect, care a
reuşit să îmbine un dosar extrem de minuţios pregătit cu talentul de orator.

(continuare \n pagina 8)
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În urma votului membrilor ESSM,
A.M.S.R., respectiv Bucureşti, a fost ales
ca organizator al Congresului European
din 2010. Am fost cu toţii bucuroşi, mândri,
fericiţi, împliniţi, atât cei care au lucrat direct
la realizarea acestui proiect, cât şi ceilalţi
participanţi români.
Şi asta nu doar
pentru că este pentru prima oară când congresul se organizează într-o ţară din estul
Europei, ci şi pentru că ESSM a considerat
că A.M.S.R. are maturitatea şi capacitatea
necesară găzduirii unui asemenea congres,
în anul în care A.M.S.R. sărbătoreşte 10 ani
de activitate şi 5 ani de la afilierea la ESSM.
Aşadar, Congresul ESSM de la Lisabona a reprezentat un prilej de a ne îmbogăţi
cunoştinţele profesionale, de a cunoaşte

oameni noi, de a încheia unele proiecte şi
de a demara altele noi. A fost un moment
care ne-a dovedit că muncind şi sperând
împreună vom fi mai puternici şi vom putea
realiza proiecte la care altădată doar visam.
Dr. Cătălin Belinski
Secretar A.M.S.R.

Lista lucrărilor româneşti acceptate
şi prezentate la Congresul European de la Lisabona:
1. Evaluarea ecografică a protecţiei endoteliale indusă de folosirea îndelungată
a tadalafilului la pacienţii diabetici cu disfuncţie erectilă
V. Coca, S. Pop, I. Coman, M.C. Coca, N. Hâncu
2. Hiperglicemia în cadrul sindromului metabolic – factor predictiv al disfuncţiei
erectile la pacienţii cu diabet zaharat tip 2
V. Coca, D. Porav, M.C. Coca, N. Hâncu
3. Factori de risc asociaţi ai disfuncţiei erectile la bărbatul cu diabet zaharat
Simona Fica, N. Calomfirescu, O. Georgescu, M. Ursache, A. Reghina,
S. Florea, M. Grigorescu
4. Sindromul metabolic – cauză de disfuncţie erectilă
G. Niţă, C. Perşu, S. Bancu, V. Cauni, P. Geavlete
5. Evaluarea vieţii sexuale la pacienţii urologici de sex masculin
C. Belinski, A. Manu Marin, M. Neamţu,
C. Neicuţescu, Elena Vesa, N. Calomfirescu
6. Evaluarea vieţii sexuale la femeile în post-menopauză folosind anamneza,
evaluarea clinică şi FSFI
Dana Bucuraş, C. Bucuraş, D. Grigoraş
7. Reflectarea propriei imagini la pacienţii cu disfuncţie sexuală
E. Zbranca, I. Goţcă, V. Mogoş, C. Cristea, V.Mocanu
8. Abces penian şi fistul` uretro-cutanată după injecţie intracavernoasă: diagnostic şi tratament
V. Iconaru, V. Voinescu, M. Mureşan, A. Ateia, D. Hristea, S. Perşu
9. Screening-ul disfuncţiei erectile: primul pas în detectarea unei patologii mai severe
D. Porav, N. Crişan, B. Feciche, Z. Mihaly, B. Jalaizadeh, B. Petruţ, I. Coman
10. Evaluarea vieţii sexuale folosind FSFI la pacientele cu probleme ginecologice şi urologice
C. Belinski, E. Popa, M. Crişan, A. Manu Marin, E. Vesa, N. Calomfirescu
11. Practici sexuale inovative la pacienţii cu boli mentale
G. Niţă, D. Petrişor, N. Gheorghe, M. Răzvan, G. Bogdan
12. Adolescenţii despre ei înşişi: un studiu despre informaţiile adolescenţilor asupra sexualităţii
E. Zbranca, V. Mogoş, C. Moldovan, I. Goţcă
13. Sarcina şi fimoza
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P. Geavlete, G. Niţă, M. Răzvan, G. Bogdan
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Şi ei sunt pacienţii noştri
D’ale venerologiei
De dimineaţa până seara, într-un serviciu de venerologie nu ai timp să te plictiseşti.
Oricât ai fi de versat, rămâi uimit de bolile văzute şi de situaţiile tragi-comice în care
au fost contactate.
Bărbaţii care-mi intră în cabinet pentru boli ale organului genital se referă la acesta
în funcţie de cât îi duce mintea, pregătirea şi umorul.
Am auzit deci spunându-i-se: “chestia cu pricina”, “dânsa”, dar şi “dânsul”,
“cocoşelul”, “organ”, “cuc”, “tulumbă”, “Spirache”, “penics”, “mătărângă”, “partea
ruşinoasă”, “ciocan”, “puţă”, iar în gura unuia foarte şmecher – “Suliman Paşa”!
Dar unul i-a întrecut pe toţi. Cel puţin la prima vedere, părea să nu fie nebun.
Un brunet, bine proporţionat, 23 de ani, lăcătuş mecanic. Că nu-l ducea prea
mult capul, era evident. Nu-i căsătorit, nu a avut prea multe experienţe sexuale, nu
are urmaşi. Mi-a spus textual: “Aici este cabinetul unde se operează de testicule?
Mie vreau să mi le scoateţi!”
M-am uitat lung la el, crezând că nu am înţeles bine.
“Pe bune, nu glumesc! Vreau să mă operaţi, scăpându-mă de ele.”
“De amândouă?” l-am întrebat eu zâmbind. “Da”.
La toate argumentele mele logice - asta după ce l-am examinat, găsindu-l absolut
normal pe acolo - mi-a răspuns invariabil: “M-am plictisit de ele, că mă incomodează
la mers!”
Cum să scap eu de beleaua asta? Era de psihiatrie.
Până la urmă, l-am trimis şi la un chirurg.
La plecare mi-a spus: “Nu vă fac de râs. Dau oricât, numai să iasă o treabă ca
lumea!”…

Dr. Viorel Pătraşcu
Preluat din Viaţa Medicală, nr. 45, 9 noiembrie 2007
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Al 9-lea Congres al
Federaţiei Europene de Sexologie se va desfăşura în perioada 13-17 aprilie 2008 la Roma
şi va avea ca temă “Terapie,
prevenţie şi promovarea stării
de bine sexuale”. Organizatorii
doresc ca această manifestare
să constituie o oportunitate pentru schimbul şi îmbunătăţirea
nivelului de informaţie ştiinţifică
privind sexualitatea masculină
şi feminină.
În condiţiile în care conceptul modern al Sexologiei se
naşte acum 100 de ani, iar datele
ştiinţifice adunate în această
perioadă au permis înţelegerea
fiziologiei răspunsului sexual şi,
în ultima decadă, perfecţionarea
metodelor de diagnostic şi de
tratament, noile idei şi modele
de evaluare şi de tratament
ale problemelor sexuale, ivite
ca urmare a unei abordări de
tip holistic, sunt acum în slujba menţinerii şi a promovării
sănătăţii sexuale.
Prin tematicile ce vor fi abordate – cercetare fundamentală în sexologie,
disfuncţiile sexuale, aspecte medicale ale sexualităţii, farmacologie, soluţii medicale pentru starea de bine sexuală, boli cu transmitere sexuală, cuplul şi sexualitatea, etc. – întâlnirea se doreşte a fi o ocazie pentru un adevărat schimb de opinii
între specialişti europeni şi internaţionali.

(continuare în pagina 17)
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MEDICINA SEXUALITĂŢII – AGENDA 2008
International Society for the Study of Women Sexual
Health (ISSWSH) Meeting
21-24 februarie 2008, San Diego, California, SUA
The Westin Horton Plaza
Contact: info@isswsh.org
http://www.isswsh.org/meetings/
The 6th World Congress on the Aging Male
21-24 februarie 2008, Tampa, Florida, SUA
Contact: aging@kenes.com
http://www.kenes.com/aging-congress/
20th EBCOG European Congress of Obstetrics
and Gynaecology
4-8 martie 2008, Lisabona, Portugalia
www.mundiconvenius.pt/2008/ebcog
23rd Annual EAU Congress
26-29 martie 2008, Milano, Italia
Contact: info@congressconsultants.com
http://www.eaumilan2008.org/

9th Congress of the European Federation
of Sexology
13-17 aprilie 2008, Roma, Italia
Contact: efs2008@aimgroup.it
http://www.efs2008.com/homeeng.htm
The 2008 Meeting of The International
Academy of Sex Research
9-12 iulie 2008, Leuven, Belgia
contact: osulliv@unb.ca, http://www.iasr.org
5th European Congress of Andrology
26-28 noiembrie 2008, Roma, Italia
http://www.andrology2008.com/
Joint Congress of the European and
International Societies for Sexual Medicine
7-11 decembrie 2008, Expo–Bruxelles,
Belgia
Contact: essm@cpo-hanser.de, http://www.
issmessm2008.info/

A VIII-a Conferinţă Naţională de Medicina Sexualităţii
6-8 aprilie 2008, Braşov, România
Contact: office@amsr.ro
www.amsr.ro

(continuare din pagina 12)
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www.san-sex.ro
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