AMAN}I PE VIA}~

Interviu cu prof. dr. Nicolae Calomfirescu
Pre[edintele Asocia]iei pentru Medicina Sexualit`]ii

„Despre sexualitate
se spune pu]in

[i se tace mult“
Dr. Nicolae Calomfirescu este medic
sexolog, pre[edintele Asocia]iei pentru
Medicina Sexualit`]ii din România. Am
vorbit cu domnia sa despre cuplul pe
termen lung, secretele unei sexualit`]i
\nplinite pân` la... n ani, cu umor [i
\n]elegere.
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Poate rezista dorin]a sexual` \n
cuplu [i dup` mai mult timp?

NICOLAE CALOMFIRESCU:
R`spunsul este „da“. Este da, dar cu
multe „dar“-uri. Punctul meu de vedere
nu este chiar de psiholog. Ca medic
androlog, am \nv`]at c` toate bolile
aparatului urinar [i genital trebuie ope
rate. Fals. Ele \ntâi trebuie diagnosticate,
apoi tratate; opera]iile trebuie f`cute
acolo unde nu se mai poate. Opera]ia
sau interven]ia chirurgical` reprezint`
pentru mul]i profesioni[ti e[ecul preten]iei c` orice tratament este corect [i a[a
mai departe. |n Fran]a am descoperit
altceva. Acolo, urologul \l \ntreab` pe
pacient: „Cum faci pipi?“ [i automat \l

mai \ntreab`: „Dar cu dragostea cum
stai?“, „Cu via]a sexual` cum stai?“
Revenind la \ntrebarea ini]ial`, ca simplu
urolog nu pot s` v` r`spund cum se
poate men]ine dorin]a erotic` \n cuplu.
Dar ca sexolog, [i [tiind fenomenul cum
este, pot s`-]i r`spund. Este posibil.
Sexualitatea noastr`, a tuturor fiin]elor
bipede, este, \n propor]ie covâr[itoare,
psihologic`. Boala, pana sexual`, vine din
social, din cultural, din pecuniar... Boala
vine din orice: din frigider, din magazin,
din num`rul de E-uri, dintr-un tratament
f`cut aiurea... La mine, oamenii vin cu fel
de fel de probleme. |n general, fiind specializat \n disfunc]ii sexuale masculine,
am mai mult b`rba]i. Dup` care vin
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Presupune inteligen]`, a[ zice...

| Exact. Inteligen]` a unui

anumit tip de rela]ie. Comunicare. Am
b`rba]i care nu au avut via]`
sexual` rela]ional` [i r`mân \n faza de
masturbare. N-au identitate sexual`
pân` la 37 de ani, ce dorin]` erotic`
or avea? Unde este dorin]a lor
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ac]iuni cu participare. Totul se constru
ie[te.

|ntr-o rela]ie compromis` emo-

| ]ional, cu multe conflicte [i

copii [i bani lips` [i a[a mai departe, e posibil ca doi oameni s` se
reg`seasc` rela]ional [i erotic?
Da, e posibil. Dar au nevoie s`-[i lase
problema [i s` restarteze pornind de
la o chestie. Dar, dac` au o problem`
care \i \nnegre[te, \i am`r`[te, e greu de
dat restart. Am, de exemplu, o poveste
foarte frumoas` de cuplu, un domn [i o
doamn`. Doamna a fost pacienta mea,
cu ni[te chestii extrem de complicate. Se
vedea c` ]in la ei. Ei erau totu[i \n vârst`.
Doamna avea vreo 50 [i ceva de ani, cu
probleme de cancer la sân, cu chisturi
\ntre intestin [i vezic` [i a[a mai departe.
{i se vedea \n ochii ei c` are pentru el
toat` dragostea din lume. Era o atrac]ie [i o dorin]` de a fi \mpreun`
deasupra tuturor chestiilor sexuale, erau
\ntr-o situa]ie comunica]ional`,
\ntr-un nivel, dac` vre]i, ideatic, chimic,
orice altceva. Sexual, nu era posibil. Dar
dorin]a erotic` face parte din dorin]a de
via]`. Sunt oameni care [i-au asumat o
dorin]` sexual` nongenital`. Exist` atât
de multe variante [i varia]ii ale sexualit`]ii... Dorin]a erotic` face parte din dorin]a de a tr`i frumos, din savoir vivre.
De aici face parte. Dac` prive[ti via]a
sexual` ca pe un scop de a avea cât mai
mul]i parteneri, nu, asta nu.

O problem` de sexualitate masculin` o implic` [i pe femeie.

Atunci când vine copilul, [i este ca o pan`
ce despic` [i separ`, el este ca o barier` \ntre
mam` [i tat`.
de a ie[i din izolare [i de a rela]iona cu
cineva? Ei nu au dorin]a de a rela]iona,
dorin]ele lor fac parte din acele covalen]e pe care cineva le deschide pentru a
colabora cu altcineva. Sunt cupluri
care se r`cesc mai repede. Sunt cupluri
\n care dorin]a erotic`, dorin]a
sexual` se pierde din cauza faptului
c` stau patru persoane \ntr-o camer`
de 20 de mp. Atât timp cât ai \n spa]iu
mic o mam` [i un copil, nu mai ai dorin]`
erotic`, este inhibat`! Se castreaz`
[i ea, se castreaz` [i el! Nici m`car
nu au imagina]ia s` se \ntâlneasc` undeva, s` se reg`seasc` altfel [i s` comunice altfel decât \n cei 20 de
metri p`tra]i.

Deci, practic, dumneavoastr`, ca

| sexolog, \i \nv`]a]i ni[te chestii
de rela]ionare, nu de sexologie.

Da, nu mai exist` acea rela]ionare care
\]i d` deschidere. Sunt din ce \n ce mai
\nchi[i [i mai izola]i oamenii, tot mai
mul]i celibatari. Con[tient sau incon
[tient. Una dintre chestiile care a separat
cuplul este afacerea de familie. Asocia]ia
familial`. Ei se ceart` tot timpul, c` n-au
f`cut aia, n-au f`cut aia, [i se v`d apoi
seara, când trebuie s` fie \n alte condi]ii.

Oamenii mai [tiu c` e necesar

| efortul pentru cuplu, pentru o
rela]ie, pentru sexualitate?

Cuplul este o \ntreprindere bazat` pe

Românii au ni[te idei cam ciu-

| date despre sex...
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la mine cupluri, cupluri cu probleme
de fertilitate, subiect pentru care vin mai
u[or. Pentru probleme de sexualitate
vin foarte greu. Pentru c` \ntotdeauna,
\ntr-un cuplu, despre sexualitate se
spune pu]in [i se tace mult. Iar dorin]a erotic` la un moment dat este cea
care \i p`r`se[te, din cauza frecu[urilor [i
certurilor din cuplu, indiferent de cuplu.
Atrac]ia, dorin]a erotic` este o chestie
foarte fragil` [i extrem de greu de definit. Am doi tineri, oameni la 29-30
de ani, care sunt \n vârful psiho-neuroendocrin [i care sunt \mpreun` de patru
sau cinci ani, [i au observat c` \n ultimele
luni de zile au avut rela]ii sexuale extrem
de rare [i extrem de plate. Nu platonice,
plate. Când ea a venit la mine, v`zând
c` fac [i sexologie, a zis: „Cred c` prietenul meu are o problem`“.
Discutând cu fiecare \n parte, el nu avea
nicio problem`. Nu alt` partener`, nu
alte preocup`ri, atâta doar c` el era avid
de munc`. El era \n top management
[i st`tea [i muncea cu fundul pe scaun
toat` ziua. Asta era problema.
Ea se \ngrijea de felul \n care arat`, de
cum se exprim` verbal [i non-verbal,
era implicat` \n hot`râri [i decizii, iar
când ajungeau unul lâng` altul, exista
o perioad` refractar` de comunicare.
{i atunci, dorin]a lor erotic` s-a \nchis.
Dorin]a erotic` este acea senza]ie
nel`murit` [i polimorf` care treze[te
dorin]a de a fi cu persoana respectiv`,
inclusiv sexual. Dar nu exclusiv sexual.
Erotismul presupune o fine]e, un
rafinament...

{i despre copii. „Facem totul pentru
copii!“ Este o tâmpenie. {i familiile tinere
de la noi nu [tiu cum s`-[i pun` lucrurile
pe sertare. Noi suntem so]-so]ie, suntem
p`rin]i, suntem func]ionari la \ntreprinderea lui pe[te [i suntem cu copilul, nu
[tiu ce. Pentru c`, atunci când vine copilul, [i este ca o pan` ce despic` lemnul [i

separ`, când el este ca o barier`
\ntre mam` [i tat`, ne\n]elegând c`
mami [i tati au mai multe valen]e \n care
sunt parteneri, sunt parteneri la
institu]ia financiar`, sunt parteneri la
shopping, \mpart patul \n dou` [i a[a
mai departe, \n momentul \n care unul
pleac` din acel spa]iu de 2 mp, care este
un pat conjugal, apar probleme.

Crede]i c` este vina

| femeilor aici?

Da. {i aici este o problem`. Pentru
c` am pe unul \n consulta]ie care a
fost marginalizat de nevast` pentru
c` sfor`ie. Când l-am \ntrebat dac` a
disp`rut sfor`itul, mi-a zis c` nu, dar
«poate s` sfor`ie lini[tit». {i s-a dus.
Pentru c` \n momentul \n care l-a
respins, s-a izolat. Chestia cu dorin]a
erotic` \n cuplu... dorin]a erotic` trebuie
s` existe \n individ. E ca o floare albastr`
\n om. Cu cât omul munce[te... {ti]i,
eu am participat la multe seminarii de
sexologie \n decursul timpului [i prima
chestie pe care o pierdem când suntem
presa]i este dorin]a de via]`, \n care intr`
[i dorin]a sexual`. Una este dorin]a de
cuplare, „trebuie s` fac un num`r“, [i alta
este dorin]a erotic` \ntr-o rela]ie. Asta
dispare prima. {i le tot spun pacien]ilor
c` psihicul este important. Nu exist`
\ntâi orgasm [i apoi dorin]`. Dumnezeu
când le-a f`cut, le-a pus \ntr-o ordine.

Unii nu au habar de chestiile

| astea. Nu au educa]ie. Educa]ia
sexual` se face destul de deficitar
la [coal`.

Eu, de 10 ani de zile, tot trag de aceast`
meserie [i am f`cut foarte multe lucruri
bune. Dar este insuficient pentru c`, de
departe, din urm`, venim f`r` s` [tim
cum func]ion`m. Eu cred c` se poate
primi o educa]ie prin media, dar deja
e prea târziu. Media e deja intoxicat`.
Nu s-a creat o a[teptare pentru astfel

de informa]ii. S-a creat un site care se
nume[te sansex.ro. Acum 3 ani. Este cu
materiale date de o asocia]ie european`
adresat` pacientului, Europe Sexual
Disability Alliance. Numai c` una este
adresarea medical`, c` sexualitatea este
o func]ie care face parte din organism,
chiar dac` face parte din condi]ionalul
optativ. C` nu este „s` m`nânc“, ci este
„a[ dori s` am o rela]ie sexual` pozitiv`“.
Nu este imperativ. {i atunci, nefiind
vital`, este l`sat` ultima. C` via]a este
ridicol de simpl` \n rela]iile ei de baz`.
Problema e de psihic. Oamenii au o
sexualitate care face parte din psihic, nu
din biologic.

Este [i un fapt cultural...

| Da, pornim de la ideea c` disfunc]iile

sexuale sunt psihice, organice sau mixte.
Psihice, \n primul rând, [i dup` aceea –
mixte. Organice niciodat`. Pentru c` orice
infarct, de exemplu, are o chestie psihic`
la baz`, care trebuie descoperit`. C` unul
are o problem` vascular` [i din cauza ei
nu are erec]ie, este vina psihicului. A venit
unul [i mi-a zis „Domnule, am o problem`
grav`, sexual`“ „Da, domnule.“, „Nu mai
este cum era.“ „Cine, domnule?“, „Domnule, nu [tiu cum \i zice]i dvs., eu \i zic
«membru».“ „Da, domnule, membru de
partid? Care-i problema?“ „{i problema
este grav`.“ „Bun. De la 1 la 10, ce not` \i
dai? “ „9“ „E grav` de 9 puncte? Sau este
atât de grav` c` nu conteaz`? Pentru
c` problema voastr` este de percep]ie.“
Omul \[i neag` problema. Deci, de ce
s` vorbim de dorin]`, când noi nu [tim
cum func]ion`m?! Unii nu [tiu de ce
voteaz`. Totul este o chestie de
percep]ie. Unul mi-a zis c` nu mai dore[te
s` fac` sex. Mi-a zis c` face, dar nu \l
satisface senza]ia. Deci, el era \ntr-o
stratosfer` din asta verbo-adjectivo-substantival`. Totul \i era extern, lui. El nu-[i
asuma rela]ia sexual`, totul era exterior
pentru el. Iar ceea ce m` enerveaz`
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cel mai tare este: „\n]elege]i dumnea
voastr`“ „v` da]i dumneavoastr` seama“...

Ce le spune]i oamenilor care vin

| f`r` s` [tie cum func]ioneaz`?

Asta mi se pare o chestie tipic
româneasc`, c` oamenii dezinvestesc sexualitatea. Li se pare c`
e doar pentru f`cutul de copii....

|

Problema este cum \n]elegem sexualitatea. {ti]i ce traumatiza]i sunt oamenii?
Eu am \nv`]at s` \i \ntreb dac` s-a \ntâmplat ceva, dac` au fost traumatiza]i,
dac` s-au lovit la cap. Am avut o
doamn`, o femeie frumoas`. {i a venit
calm`. 38 de ani. Cu personalitate. A
venit cu o infec]ie urinar`. {i am
\ntrebat-o dac` o afecteaz` din punct
de vedere sexual. Mi-a zis c` ur`[te actul
sexual. Mi-a zis c` are un partener pe
care \l ]ine al`turi de ea, fa]` de care se
comport` absolut normal, nec`s`torit`.
{i mi-a m`rturisit c` are o fat` pe care a
n`scut-o \n urma unui viol. |]i dai seama
de diferen]a dintre aparen]` [i esen]`?
Dintre gard [i ce-i \n`untru? Vorbim de
cuplu? Care cuplu? Doar cei noroco[i
ajung s` aib` un cuplu stabil, \n care s`
construiasc` permanent [i s` se sprijine
reciproc. Cei care au o comunicare nu
neap`rat sexual`. Chiar [i când se ceart`
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„Sexualitatea se construie[te“

[tiu s` ias` din chestia asta. Oameni care
au proiecte, care se aga]` de ceva. „La
anu’, hai s` mergem la b`i.“ Cei care au
o comunicare nu neap`rat verbal`. Cei
care se uit` \n ochii celuilalt [i v`d tot,
care [tiu s` materializeze probleme, s`
caute solu]ii. Pot s` continue. {i dorin]a
sexual` e alta.

Eu cred c` oamenii, cel pu]in

| românii, au o p`rere gre[it` fa]`

de cuplu \n ansamblu. Doar pe plan
social, financiar....

Nu tocmai. Exist` ni[te studii f`cute prin
’90 [i ceva, \n care socialul este unul dintre principalele motive ale form`rii unui
cuplu. Nu doar dorin]a sexual`.

Da, dar se pune problema rezis-

| ten]ei cuplului respectiv.

Asta e altceva. De aici \ncepe inteligen]a...

{tiu românii s` vin` la sexolog?

| Prea pu]in. Eu sunt urolog format la

Fundeni, cum ziceam. Dup` ce am absolvit cursurile, acum 20 de ani, am avut
marea [ans` s` plec \n Fran]a. {i am avut
parte de dou` clinici de urologie \n regiunea Lyon [i de ni[te stagii pe la Paris [i \n
alte zone, unde am v`zut c` ceea ce am
\nv`]at eu la Fundeni reprezint`, hai
s` zic 13% din necesarul cuno[tin-

]elor unui urolog adev`rat. |n Fran]a am
descoperit [i altceva. Am descoperit un
alt sistem,cel \n care directorul de spitale
era sociolog [i f`cuse [coala de studii
economico-sanitare post universitar`
\nc` vreo trei ani de zile, ca s` poat`
s` conduc` un spital. Adic` ceea ce
promov`m noi aici [i acum, ei f`ceau de
mult. Managerul de spital, angajat prin
concurs, proiect [i a[a mai departe. Când
m-am adresat lui cu „Domnule doctor“
mi-a zis: „Nu sunt doctor. Domnule, eu
sunt director“. Atunci mi-am mai dat
seama c` suntem \n lumi paralele pentru
aceea[i problem`. Tot acolo am \nv`]at
c` urologul \l \ntreab` pe pacient: „Cum
faci pipi?“ [i automat \l \ntreab`: „Dar cu
dragostea cum stai?“. Urina curge prin
organul sexual al b`rbatului. Ele sunt le
gate, pentru c` sunt ni[te probleme prea
complexe pentru a fi tratate singure. Iar
dac` el spunea ceva [i, \ntâmpl`tor, la
consulta]ia respectiv`, la domnul doctor
X sau domnul doctor Y era [i doamna, el
ce a \ntreabat? „Dumneavoastr` ce p`rere
ave]i?“ Adic` era vorba de implicarea
celor doi factori din cuplu [i ei nu mai
erau tineri, erau de vreo 65–75 de ani.
Cam la 75 de ani, medicul urolog care
\i d` o pastil` sau \i face ceva, \ntreab`:
„Domnule, dar sexul merge?“ mi s-a p`rut
cumplit de interesant. E drept, un limbaj
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Depinde. Ei au nevoie de un element de
care s` se aga]e. Recomand psihologii.
„V` zic asta ca s` ave]i o implicare activ`
\n problema dumneavoastr`“. Dac` dvs.
a]i venit aici, \nseamn` c` vre]i s` g`si]i o rezolvare. {i eu v-am zis c` nu este
o problem` organic`, este de dorin]`
sexual`. Iar dorin]a erotic` e perceput`
ca ceva care e facultativ. Una e sexul
conjunctural, la serviciu, \n autobuz, sau
unde mai apuc` omul ocazional, [i alta e
sexualitatea construit`. Diferen]a e mare
\ntre „un num`r“, \n a face sex, [i \n avea
o rela]ie de cuplu erotico-sexual`.

pe care nu eram eu preg`tit s`-l \n]eleg.
{i, uite a[a, tiptil, tiptil, am \nv`]at fel de
fel de chestii. Pe unele nici acum nu le
pot aplica \n România. Pentru c` sistemul
nu ]ine. Cred c` foarte mult` lume are
anumite informa]ii, dar nu putem aplica,
nu putem construi ceva, pentru c` e un
zid de netrecut aceast` \nchistare institu]
ional`, administrativ` [i a[a mai departe,
ce ne limiteaz` [i pe tine, \n ceea ce faci, [i
pe mine \n ceea ce fac. Ulterior, venind \n
]ar`, dup` vreo doi ani de zile, [i \ncercând
s` fac ni[te lucruri, am v`zut c` nici nu se
pot aplica. Am devenit, \n ’97 [ef de sec]ie
aici, la „Dimitrie Gerota“, [i \n ’98,
fiind implicat \n lansarea Viagra pe pia]`,
fiindc` am fost participant la cele 3 lans`ri
de pastile: Viagra, Levitra [i Cialis. A, [i
Uprima. Dup` aceea, \n 2000, am \nfiin]at
cu un grup de entuzia[ti o asocia]ie nonguvernamental`, nonprofit care s-a numit
Asocia]ia Român` pentru Disfunc]ia Erectil`, ARDE, era un acronim foarte
c`utat, dup` care ARDE a devenit Asocia]ia pentru Medicina Sexualit`]ii. Adic`
o organiza]ie [tiin]ific`, medical`, multidisciplinar`, \n care s` se vorbeasc` despre
sexualitate [i pentru medici [i cu medici
[i dinspre medici. Dup` aceea, v`zând
c` lucrurile nu merg [i c` andrologia nu
exist` \n România, c` nu exist` andrologi
\n România, c` nu exist` andrologia ca
meserie, atunci, mul]umit` eforturilor
unor endocrinologi, am f`cut sexologie.
{i atunci, f`când sexologie am \n]eles c`
lucrurile trebuie discutate \n toat` lumea,
altfel. Sunt unul dintre pu]inii sexologi care
au scris pe paraf` c` sunt de specializare
sexolog, c` mul]i au f`cut-o, dar sunt
pu]ini care [i-au asumat-o. Asta este o
problem`.

|

De ce? N-ar fi o specializare
c`utat`?

Ba da, dar trebuie s` ai putere s` o faci.
Trebuie s` ai informa]ii s` o faci. Nu

trebuie s` fii \ngust, trebuie s` fii deschis
[i informat. {i presa are aici un rol crucial. Eu m` delectez citind Psychologies,
o citesc din mai multe motive: pentru
c` exista Psychologies [i pe vremea
când eram \n Fran]a. Psychologies era
[i \n camera de a[teptare la profesorii
mei [i \n pauze mai r`sfoiam revista [i
pentru c` eu, la ora actual`, simt nevoia
c` trebuie s` m` dezvolt, s` \n]eleg
lucrurile altfel decât le \n]eleg eu ca
medic. {i asta trebuie s` fac` [i publicul.
Astfel \ncât, la ora actual`, trebuie s` ne
implic`m \n a discuta despre sexualitate,
cuplu, b`rbat cu disfunc]ii.

„Da?“ „Da, sunt probleme mai importante,
traversarea pe ro[u…“ „Sunte]i comic.“
„Nu sunt comic, sunt realist.“ „Am venit
pentru c` noi doi avem o problem`.“,
„Las`, drag`, c`-i spun eu“, zice el. „Tu s`
taci“, zice ea. A[a ceva nu se face. Când
apar chestiile astea \n public, e jale. Pro
blema era alta: fiul. Un tip aflat la Paris,
care face studii \nalte, cum ar fi interferen]a razelor lunii cu galo[ii de gum`, din
punct de vedere istoric. Copilul acesta
are 34 de ani [i nu a avut nicio prieten`.
|n momentul \n care avem o familie victorian`, \n care ea are ciocanul [i nicovala
\n mân`, normal c` nucile lor sunt f`cute
ochiuri române[ti. Mi-a spus c` fiul ei o s`
vin` acas` nu [tiu când [i c` ne invit` pe
amândoi la ea s` discut`m. S` mor... I-am
r`spuns c` dac` trebuie f`cute ni[te consulta]ii, le voi face aici, la cabinet. Apare
fiul. Cu o privire limpede, a[a… Omul, f`r`
dorin]` de via]`. N-avea lumin`-n ochi.
M` uitam la el [i parc` m` uitam la termopan. L-am \ntrebat dac` se masturbeaz`.
Mi-a r`spuns c` da. Apoi l-am \ntrebat
dac` a fost curios, dac` a mers cu 25 de
euro la vreo mândr` \n Place Pigale, s`
vad`: moare… nu moare... Mi-a zis c` nu.
„Chestiile alea carnale \i repugn`“. Iat`
model de familie de oameni cu stare
de la noi [i rela]ii de familie foarte disfunc]ionale.

Cum crede]i c` influen]eaz`

| media imaginea despre sexuali-

tate?

Nu prea. O persoan` care n-are o
imagine real` despre sine [i urm`re[te
celebrit`]ile, pe care le ia de model,
ajunge la concluzia c` n-are sânii nu [tiu
cum, c` n-are nu [tiu ce. Are o frustrare
spunând: „Ce bine arat` asta!“. {i vede c`
persoana respectiv` este „accesat`“ de
diferi]i indivizi, la un moment dat, [i c` se
schimb` partenerii des [i a[a mai departe.
Exist` un grup de persoane care ]ine pagina \ntâi prin fel de fel de abera]ii sexuale,
vestimentare [i a[a mai departe. Aceast`
chestie este una inhibitorie pentru persoana obi[nuit`, care n-are discern`mânt
[i n-are informa]ie. Acum a[ spune c`
suntem o popula]ie f`r` repere [i identit`]i. Din p`cate, suntem surprin[i
nepreg`ti]i de aceast` situa]ie foarte
complex`. F`r` informa]ii. S` v` poves
tesc despre rela]ii de familie [i rela]ia cu
medicul. Imagina]i-v` c` vine la mine un
b`rbat cu probleme de erec]ie. Apare
[i so]ia. Genul „Olga Tudorache“. „Am
venit [i eu.“ „Welcome“, zic eu. „Am venit
s` [tiu [i eu exact care este situa]ia“. „P`i
situa]ia… cancerul este incipient, nu-i nici
o problem`. Poate tr`i cu el 25 de ani.“

Mai mult info, accesând site-urile
www.sansex.ro
www.amsr.ro.

de citit
O carte care vorbe[te cu umor despre
sexualitate, spiritualitate, via]`.
Iluminarea pe \n]elesul pro[tilor,
Anne Cushman, Editura Leda, 2009
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