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A XI-A CONFERINȚĂ DE MEDICINA SEXUALITĂȚII
CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

Dear Colleagues,
My message is not necessarily a scientific one and I didǹ t intended to give it an academic connotation. It comes from my soul and addresses 
to your soul`s warmth emotions and special light. That light, which, unlike the clear but cold scientific light, shrouds, seduces, discovers and 
warms.
Paraphrasing Nash (“...humanity waited 4000 years the discovery of  this pill ...” n.n. Viagra®), I would say that Cluj medicine waited 11 years 
that specialists in sexology and sexual medicine put together their experience, debates and researches on the land of one of  the authentic 
university centers in Europe. Because, in terms of medical science, in Cluj-Napoca have gathered, so far, in succession, all the clinical 
specialties, outside the science about the intimate couple dysfunctions. It had to happen...
And the fact that it is happening in the spring it is magistral, because the spring in Cluj has a special perfume. Its light radiates ethereally and 
luxuriously, and its love seduces, fondles and whispers mysteriously, with a azure ray of the medieval times. And this, most probably because 
,,...there is a special air in Cluj, / Which cannot be expressed in simple words, / Because illustrious shadows from Ardeal / They pass through 
here with crosses and tombs. (...) In Cluj, everything is filled with mystery / Like in an aphorism of a grey rock.” (Adrian Paunescu – Town 
Portrait)
So, thank you because you take the time to join us in the spring of 2011, the year of the initiative, the courage, the aspirations and the ”located” 
projects. Let`s meet together at the table of the knowledge, the research and the learning about the secrets and the cure of love. Let`s do it 
enlightened by the progress of science and taken in tow by the perfume of the parchment perenniality and the longeval traditions of the medical 
school.
Wishing a pleasant stay, I hope you concentrate as much wisdom, which then carry on as a flame, giving to as many of those who need it or 
who need us.

Cluj-Napoca, 2011  Dr. Vasile Coca, MD, MS, SHPh
President of XIth Conference of Sexual Medicine 

of A.M.S.R. with International Participation 

Stimați colegi,
Mesajul meu nu este neapărat unul ştiinţific şi nici nu-şi propune o conotaţie academică.
El porneşte din suflet şi se adresează căldurii, emoţiilor, luminii speciale din sufletul Dvs. 
Acea lumină, care, spre deosebire de lumina lucidă dar rece a ştiinţei, învăluie, ademeneşte, 
descoperă şi încălzeşte.
Parafrazându-l pe Nash („...4000 de ani a aşteptat omenirea apariţia acestei pilule...” n.n. 
Viagra®), aş spune că 11 ani a aşteptat medicina clujană ca specialiştii în sexologie şi medicina 
sexualităţii să-şi reunească experienţa, dezbaterile şi cercetările pe meleagurile unuia din 
autenticele centre universitare din Europa. Pentru că, în materie de ştiinţă medicală, la 
Cluj-Napoca s-au întrunit până acum, succesiv, toate specialităţile clinice, în afara celei care 
abordează disfuncţia relaţiei intime din cuplu. Trebuia să se întâmple...
Şi faptul că se întâmplă primăvara este absolut magistral, pentru că primăvara la Cluj are un 
parfum cu totul deosebit. Lumina ei difuzează diafan şi voluptos, iar iubirea ei îmbie, mângâie, 
sau şopteşte azuriu, misterios, medieval. Şi asta, cel mai probabil, pentru că „... este-n Cluj un 
aer special, / De netranscris în simplele cuvinte, / Că umbrele ilustre din Ardeal / Mai trec pe-
aici cu cruci şi cu morminte. (...) La Cluj sînt toate pline de mister / Ca într-un aforism de piatră 
sură...” (Adrian Păunescu – Portret de oraş)
Ca atare, Vă mulţumesc pentru că Vă faceţi timp să ne fiţi alături în primăvara lui 2011, 
anul iniţiativei, al curajului, al aspiraţiilor şi al proiectelor „aşezate”. Să ne reunim la masa 
cunoaşterii, a cercetării şi a învăţării despre taine sau despre tămăduiri în iubire. S-o facem 
luminaţi de progresul ştiinţei şi călăuziţi de parfumul de perenitate al pergamentelor ars 
medicorum ale vechii tradiţii de şcoală medicală.
Urându-Vă să aveţi un sejur plăcut, Vă doresc să adunaţi cât mai multă înţelepciune, pe care, 
apoi s-o purtaţi flacără mai departe, dăruind-o la cât mai mulţi dintre cei care au nevoie, sau 
vor avea nevoie de noi.

Cluj-Napoca, 2011  Dr. Vasile Coca, MD, MS, SHPh
Preşedinte al celei de a XI-a Conferinţe Naţionale

a AMSR cu Participare Internaţională
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Presidents of National Conferences of Sexual Medicine

2006  Psiholog Dr. Aurora Liiceanu
2007  Conf. Dr. Dan Gaiță
2008  Psiholog Dr. Augustin  Cambosie
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2002  Prof. Dr. Eusebiu Zbranca
2003  Prof. Dr. Voichița Mogoș
2004  Conf. Dr. Simona Fica
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A XI-A CONFERINȚĂ DE MEDICINA SEXUALITĂȚII
CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

DETALII ORGANIZATORICE
Primirea participanţilor
Cea de-a XI-a Conferinţă Naţională de Medicina Sexualităţii cu participare internaţională se desfăşoară în Cluj-Napoca, 
Grand Hotel Napoca, în sălile A şi B, în perioada 8-10 aprilie 2011.

Limba oficială
Limba oficială este româna. Conferinţele ESSM, ale Societăţilor afliliate la ESSM şi Conferinţele
invitate vor fi susţinute în limba engleză.

Înregistrarea participanţilor
Toate materialele Conferinţei se găsesc la Secretariatul Conferinţei, în foaierul sălii A. 
Programul Secretariatului:
- Vineri, 8 aprilie, orele 11.00-18.00
- Sâmbătă, 9 aprilie, orele 08.00-18.00
- Duminică, 10 aprilie, orele 09.00-14.00

Expoziţia medicală
Pe durata Conferinţei se va desfăşura expoziţia medicală pe care vă invităm să o vizitaţi:
- Vineri, 8 aprilie, orele 13.00-19.00
- Sâmbătă, 9 aprilie, orele 08.00-18.30
- Duminică, 10 aprilie, orele 09.00-14.00

Educaţie Medicală Continuă şi Premii
Cea de-a XI-a Conferinţă Naţională de Medicina Sexualităţii cu participare internaţională este creditată cu 18 credite 
EMC. Diplomele de participare vor fi distribuite duminică, 10 aprilie, la Secretariatul Conferinței.

Premiul “Eusebiu Zbranca” va fi acordat pentru cea mai bună lucrare științifică şi va consta în taxă de participare şi 
cazare gratuite la cea de-a XII-a Conferinţă Naţională a A.M.S.R. (București 2012) pentru primul autor. Câştigătorul va fi 
anunţat la Ceremonia de decernare a premiilor, duminică, 10 aprilie, ora 14.30.

Detalii tehnice pentru vorbitori
Pentru lucrările care necesită proiecţie, autorii sunt rugaţi să contacteze secretariatul tehnic cu cel puţin 1 oră înaintea 
începerii sesiunii sau în pauze.

Taxe de participare (on site)
Medici specialişti / psihologi: 600 lei
Medici de familie: 350 lei
Medici rezidenţi / psihologi în pregătire*: 350 lei
Studenţi**: 250 lei
Medici pensionari*** 250 lei
Însoţitori: 250 lei

Taxa de participare se poate plăti la Secretariatul Conferinţei şi include: accesul la toate sesiunile şi la expoziţia 
medicală, materialele Conferinţei, inclusiv Caietul program şi volumul de Rezumate, diploma de participare, accesul la 
cine, prânzuri şi pauzele de cafea. Pentru înscrierile pe parcursul Conferinţei, Comitetul de Organizare nu poate garanta 
primirea tuturor materialelor Conferinţei.

Înscrierile ca membru A.M.S.R.
Se pot face la Secretariatul Conferinţei pe toată durata evenimentului prin completarea formularului de înscriere şi plata 
cotizaţiei pe 2011 în valoare de 150 RON. Vă rugăm să contactaţi Secretariatul Conferinţei pentru mai multe informaţii 
şi detalii.

Logistică şi cazare
Integratorul de servicii al Comitetului de Organizare este SC VANTOUR EXIM SRL. Pentru informaţii legate de cazare, vă 
rugăm să contactaţi agentul Vantour la Secretariatul Conferinţei.
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GENERAL INFORMATION
Conference venue
The XIth National Conference of Sexual Medicine is held in Cluj-Napoca, grand Hotel Napoca, A Hall and B Hall, during the 
8, 9, and 10 of April 2011.

Conference language
The official language of the Conference is Romanian.
The ESSM, ESSM Affiliated Society, and Invited Conferences will be held in English.
Conference registration 
All conference materials and documentation will be available from de conference registration desk located in A Hall’ foyer. 
Opening hours:
- friday, 8 of April, 11.00-18.00 hours,
- Saturday, 9 of April, 08.00-17.00 hours, and
- Sunday, 10 of April, 09.00-14.00 hours.
Medical Exhibition
You are invited to visit the medical exhibition during the entire period of the conference:
- friday, 8 of April, 13.00-19.00 hours,
- Saturday, 9 of April, 08.00-17.00 hours, and
- Sunday, 10 of April, 09.00-14.00 hours.

Continuing Medical Education (CME) and Awards
The XIth National Conference of Sexual Medicine is credited with 18 CME credits. The accreditation diploma will be given 
Sunday, 10 of April, at the Registration desk.
The ”Eusebiu zbranca” Prize will be given to the best paper presented during the Conference. The prize is offered by 
A.M.S.R. and will consist of free registration and accommodation for the XIIth National A.M.S.R. Conference (Bucharest 
2012) for the first author. The winner will be
announced at the Award Ceremony, Sunday 10 of April, 14.30 hour.
Technical details for speakers
for paper who need projection, we kindly ask speakers to contact the technical secretary at least 1 hour prior the pres-
entation or during
session breaks.
Registration fee (on site)
Specialists/Psychologists:             600 ron
family Practitioners:             350 ron
Residents (medicine / psychology)*: 350 ron
Students**:             250 ron
Retired Doctors***:             250 ron
Accompanying Person:             250 ron

Registration fee can be paid at the Registration desk.
Registration fee for the Delegate includes: access to all sessions and to the medical exhibition, conference kit and materi-
als, including program and book of abstracts, accreditation diploma, access to daily dinners and lunches, and coffee 
breaks.
for registrations during the period of the conference A.M.S.R. cannot guarantee all the materials.

A.M.S.R. membership subscription
You can subscribe for A.M.S.R. membership during the Conference at the Registration desk by filling up a subscribing 
form and paying 150 RON as a subscription fee. Please contact the Conference Secretary for further information and 
details.
Logistics and hotel accommodation
The agent of the Organizing Committee is SC VANTOUR EXIM S.R.L.
for any information regarding hotel accommodation please contact the Vantour employee at the Registration desk.
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A XI-A CONFERINȚĂ DE MEDICINA SEXUALITĂȚII
CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ

PROGRAMUL ŞTIINŢIFIC / SCIENTIFIC PROGRAMME

  Vineri, 8 aprilie 2011              Friday, 8 of April 2011

12.00 – 16.00  SESIUNEA/ SESSION “EXPERT LECTURE” 
                        Moderatori / Chairpersons: Coca Vasile, Micluția Ioana 
12.00 – 12.40  Coman Ioan, Porav-Hodade Daniel – “Disfuncția erectilă iatrogenă: cauze și mecanisme” / Iatrogenic erectile dysfunction:   
    causes and mechanisms
12.40 – 13.20  Coca Vasile – “Spune-mi ce mănânci, ca să-ți spun ce funcție erectilă ai” / Tell me what do you eat and I will tell you how  
        yours erections works
13.20 – 14.00  Spârchez Zeno – “Rolul actual al ecografiei peniene în diagnosticul disfuncției erectile” / Current role of penile 
        ultra sonography in the diagnosis of erectile dysfunction
14.00 – 14.40  Vasile Diana Lucia – “Factori de reziliență la femeile cu traume sexuale” / Resilience factors in women with sexual trauma
14.40 – 15.20  Micluția Ioana – “Învățământul postuniversitar în sexologie din România” / Postgraduate education in sexology in Romania
15.20 – 16.00  Tudose Florin – “Sexul și criza” / Sex and Crisis

16.00 – 16.30  PAUZĂ / COFFEE BREAK

16.30 – 17.00  DESCHIDEREA OFICIALĂ A LUCRĂRILOR /OPENING CEREMONY
17.00 – 17.30  CONFERINȚA PREȘEDINTELUI / THE PRESIDENT`S CONFERENCE    
                        Moderator/ Chairperson: Calomfirescu Nicolae                                                               
                        Coca Vasile - “Disfuncția erectilă ambientală” / Environmental induced erectile dysfunction
17.30 – 18.00  COMUNICARE / LECTURE
                        Moderator / Chairperson: Coman Ioan
                        Calomfirescu Nicolae – “LUTS, Sexualitate, Cuplu” / LUTS, Sexuality, Couple
18.00 – 18.45  CONFERINȚĂ INVITATĂ / INVITED CONFERENCE
                        Moderator / Chairperson: Bucuraș Viorel
                        Juza Chen – Israel -  ”Disfuncții sexuale feminine - tulburări de libidou” / female sexual desire disorders (HSDD)
18.45 – 19.30  SIMPOZION SATELIT – GSK / GSK SYMPOZIUM
                        Moderator / Chairperson: Calomfirescu Nicolae
                        Mogoș Voichița, Coman Ioan, Bucuraș Viorel – ”Parametrii de eficacitate a terapiei cu PDE 5 inhibitori” / Efficacy 
   parameters of therapy with PDE 5 inhibitors

  Sâmbătă, 9 aprilie 2011       Saturday, 9 of April 2011

08:00 – 10:15  CURSURI PARALELE / PARALLEL COURSES
            Sala A/Hall A
                        Moderatori / Chairpersons: Mogoș Voichița, Mihalca Radu
08.00 – 08.45 Mihalca Radu, Fica Simona – “Aspecte clinice în ejacularea precoce” /  Clinical aspects in premature ejaculation
08.45 – 09.30 Mogoș Voichița – “Terapia cu testosteron la bărbatul vârstnic, rațiuni și beneficii” / Testosterone therapy in elderly man,   
        reasons and benefits
09.30 – 10.15  Georgescu Carmen – “Up-date în diferențierea sexuală normală și patologică la sexul masculin” / Up-date in normal and  
    pathological sexual differentiation in males
                        Sala B/Hall B
                        Moderatori / Chairpersons: Stoian Dana, Belinski Cătălin
08.00 – 08.45  Belinski Cătălin – “De la caz la caz în abordarea DE” / Customized approach of ED
08.45 – 09.30  Stoian  Dana – “Excesul ponderal: impact asupra sexualitatii cuplurilor tinere” / Obesity: impact on young couples sexuality
09.30 – 10.15  Cambosie Augustin – “Psihologie pentru medici” / Psychology for doctors

10.15 – 10.45  PAUZĂ / COFFEE BREAK

10.45 – 11.30  CONFERINȚA SOCIETĂȚILOR AFILIATE ESSM / CONFERENCE  OF ESSM AFFILIATED SOCIETIES
                        Moderator / Chairperson: Belinski Cătălin
                        Ateş Kadioğlu -  Societatea Turcă de Andrologie / Turkish Society of Andrology - “Noutăți în tratamentul bolii Peyronie și  
   Priapism” / What is new in the surgical treatment of Peyronie’s disease and Priapism



7www.amsr.ro

XIth NATIONAL CONFERENCE OF SEXUAL MEDICINE
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

                        
11.30 – 12.30  ATELIER INTERACTIV / INTERACTIVE SESSION
                        Moderatori / Chairpersons: Calomfirescu Nicolae, Coca Vasile 
    “Beneficiile terapiei cu testosteron injectabil: viziune interdisciplinară” / The benefits of injectable testosterone therapy:   
                          an interdisciplinary view
                         
12.30 – 13.00  PRÂNZ SANDWICH / LUNCH SANDWICH

13.00 – 17.00  ATELIERE INTERACTIVE / INTERACTIVE SESSIONS
13.00 – 14.00  Moderatori / Chairpersons: Cambosie Augustin, Negreș Simona, Calomfirescu Nicolae
     “Diferența început/prezent în terapia DE” / The difference between start and present  in ED therapy
14.00 – 15.30  Moderator / Chairperson: Grosu Bogdan (TMI)            
    “Comunicarea medic-pacient, o problemă permanentă” / Doctor-patient communication, a persistent problem
15.30 – 17.00  Moderator / Chairperson: Cambosie Augustin
   “Psihoterapia – complement sau alternativă a terapiei somatice” / Psychotherapy - complement or alternative to somatic therapy
    Participă / Participants: Donțu Anca, Drăgulănescu Cătălina, Dinu Cristina, Teleki Genoveva

17.00 – 17.30  PAUZĂ / COFFEE BREAK

17.30 – 18.30  CONFERINȚA ESSM / ESSM CONFERENCE
                        Moderator / Chairperson: Calomfirescu Nicolae
                        Beatrice Cuzin – Franța      
18.30 – 19.30  SIMPOZION SATELIT - LILLY / LILLY SYMPOZIUM
                        Vasile Diana Lucia, Calomfirescu Nicolae -  “Rolul preferinței în terapia disfuncției erectile” / The role of preference in   
   erectile dysfunction therapy
                                           
  Duminică, 10 aprilie 2011        Sunday, 10 of April 2011

08.00 – 08.45 ADUNAREA GENERALĂ AMSR / AMSR MEETING
08.45 – 09.45 SESIUNE VIZIONARE POSTERE / POSTERS SESSION
                        Moderatori / Chairpersons: Coca Vasile, Coman Ioan, Micluția Ioana, Calomfirescu Nicolae 
09.45 – 11.00  ATELIER INTERACTIV / INTERACTIVE SESSION 
                        Moderator / Chairperson: Vasile Diana Lucia                                     
   “Stimularea sănătății la pacienții cu tulburări sexuale” / Health stimulation in patients with sexual disorders
11.00 – 11.30  COMUNICARE / LECTURE
                        Moderator / Chairperson: Mihalca Radu
                        Coca Vasile – “DE neurogenă: beneficiile clinice ale farmacoterapiei patogenetice” / Neurogenic erectile dysfunction:   
   clinical benefit of the pathogenetic therapy 

11.30 – 12.00  PAUZĂ / COFFEE BREAK

12.00 – 13.30  SESIUNE DE COMUNICARE / LECTURE SESSION
                        Moderatori / Chairpersons:  Coca Vasile, Miclea Ștefania
12.00 – 12.30  Coman Ioan – “Rolul medicului de familie în screening-ul și managementul disfuncției erectile” / family practitioners role  
    in screening and management of erectile dysfunction
12.30 – 13.00  Micluția Ioana – “Determinanți ai întâlnirii erotice” / Erotic encounter determinants 
13.00 – 13.30  Miclea Ștefania – “Partenerii din umbră ai disfuncțiilor sexuale” / Shadow partners of sexual dysfunctions 
13.30 – 14.30  SESIUNE INTERACTIVĂ / INTERACTIVE SESSION
                        “Cazuri clinice” / Clinical Cases
                        Participă / Participants:  Coca Vasile, Micluția Ioana, Mogoș Voichița, Miclea Ștefania, Calomfirescu Nicolae, Coman Ioan
14.30 – 15.00  DECERNAREA PREMIILOR / AWARD CEREMONY 
                        Mesaje/ Messages 
                        Concluzii / Conclusions

15.00               ÎNCHIDEREA LUCRĂRILOR / CLOSING REMARKS
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