A VIII-a Conferinţă Naţională de Medicina Sexualităţii
Psihosexualitatea şi disfuncţiile sexuale
PARTICIPARE

6-8 aprilie 2008

office@amsr.ro sau
El va putea fi accesat pe pagina de web a A.M.S.R. la
adresa www.amsr.ro.

CALENDAR

INFORMATII UTILE

30 decembrie 2007 – termenul limită de plată a cotizaţiei
de membru AMSR pe 2007.
Valoarea acesteia este de 100 RON

Lucrările celei de-a VIII-a Conferinţe Naţionale a AMSR
se vor desfăşura la Hotel ARO, Braşov.

Hotel ARO, Bra[ov
TEMATICA

Integratorul de servicii de cazare şi transport
VANTOUR,
021 210 55 70; 210 74 54 sau
vantour@clicknet.ro

15 martie 2008 – termenul limită de plată a taxei reduse
de participare
15 martie 2008 – termenul de expediere a rezumatelor
lucrărilor pentru AMSR VIII

Pentru informaţii suplimentare
Camelia Lăţea – 0720 11 84 68

Aspecte medicale ale sexualităţii
● Probleme ale sănătăţii reproducerii
● Urologie, andrologie, ginecologie, endocrinologie,
oncologie, cardiologie, neurologie, psihiatrie,
reumatologie
● Tulburări de alimentaţie, obezitate
● Diabetul zaharat şi sindromul metabolic
● Sexualitatea şi handicapurile
● Infertilitate
● Aspecte chirurgicale:
Chirurgia peniană şi vulvară, implanturile şi
protezele peniene, intervenţiile chirurgicale şi
funcţia / disfuncţia sexuală, chirurgia estetică şi
sexualitatea
Farmacologie
● Noutăţi în farmacoterapia disfuncţiei erectile (DE)
● Tratamentul farmacologic al DE, ejaculării precoce,
disfuncţiilor sexuale feminine
● Tratamentul hormonal în menopauză şi andropauză
● Tratamentul farmacologic al tulburărilor mentale
şi al disfuncţiilor sexuale

Abordări psihologice şi modele integrative
● Consiliere şi psihoterapie sexuală
● Managementul integrat al disfuncţiilor
sexuale
● Infoline şi internet
● Terapia de cuplu
● Probleme ale partenerului şi terapiile
sexuale
Cuplul şi sexualitatea
● Satisfacţia sexuală şi plăcerea
● Sexualitate, intimitate şi dragoste
● Cuplul vârstnic
● Sexualitatea în cupluri mixte
Aspecte etice şi culturale ale sexualităţii
● Studii culturale în sexualitate
● Religia şi sexualitatea
● Sexologia, politica şi aspectele legislative
● Sexualitatea şi drepturile omului

Data limită de plată

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

PROGRAM PRELIMINAR

Sănătatea sexuală: prevenţie şi promovare
● Planning familial şi contracepţie
● Educaţie şi comunicare
● Mass-media şi sănătatea sexuală
● Activitatea sexuală în diferite etape ale
vieţii: copilărie, adolescenţă, atitudini
sexuale, cunoaştere şi comportament,
etapa vârstnică, dezvoltarea identităţii
sexuale şi rolul său cultural
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● Disfuncţiile sexuale feminine
● Disfuncţiile sexuale masculine
● Disfuncţiile sexuale ale cuplului

TAXE DE PARTICIPARE

Pauz`

Disfuncţiile sexuale

● Epidemiologie
● HIV, SIDA, BTS şi sexualitatea
● Consilierea persoanelor cu HIV, SIDA

Pauz` Pauz`

● Fiziologia funcţiei sexuale
● Imagistică cerebrală
● Hormoni, neurotransmiţători şi sexualitate
● Epidemiologie
● Probleme psihosociale

1 aprilie 2008 – comunicarea programului de susţinere a
lucrărilor selecţionate

Bolile cu transmitere sexuală (BTS)
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Cercetare fundamentală în domeniul sexologiei
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