




















prevalenţa D.E. la persoanele cu D.Z. este mai mare decât la 
populaţia fără diabet
etiopatogeneza D.E. reprezintă cea mai complexă intricare 
de căi patogenetice: endoteliale, neurale, vasculare, hormo-
nale, psihogene
D.E. este un predictor cert al D.Z. şi al bolilor cardiovasculare, 
dar şi al riscului lor evolutiv
D.E. este un factor de alterare a calităţii vieţii persoanei cu 
diabet, scăzându-i acesteia complianţa şi aderenţa şi, prin 
aceasta, alterând managementul clinic al diabetului
existenţa astăzi a mijloacelor de depistare şi de tratament ale 
disfuncţiei erectile, alături de terapia performantă a bolii de 
bază (analogi de insulină, terapie orală de mare eficienţă) şi 
de o bună informare şi consiliere psihologică a pacientului 
sunt garanţii ale succesului terapeutic.

În concluzie putem spune că:
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CINE ? 
Medic sau psiholog interesat de problematica sexualităţii normale
şi patologice.

CUM ?
Prin completarea unui formular de adeziune. 
Prin plata cotizaţiei anuale (cea aferentă anului 2007 este de 100 RON).
                               
DE CE ?
• Publicarea gratuită pe site-ul www.amsr.ro a numelui şi a datelor de       
  contact.

• Primirea gratuită a buletinului informativ al A.M.S.R. – “Medicina    
  Sexualităţii”.

• Reducerea semnificativă a taxelor de participare la reuniunile viitoare   
  (cu condiţia plăţii cotizaţiei anuale).

• Posibilitatea de a deveni membru al grupului de experţi ce răspund 
  periodic la întrebările pacienţilor pe site-ul www.san-sex.ro

ALGORITM

Posibilitatea de a deveni membru E.S.S.M.

Membru A.M.S.R.

CINE ?
Un membru A.M.S.R. cu cotizaţia plătită la zi, interesat de medicina 
sexualităţii şi cu activitate în domeniu.

CUM ?
Cu recomandarea A.M.S.R. (societate naţională afiliată la E.S.S.M.).
Prin plata anuală a unei cotizaţii de 80 EURO / 2007 prin intermediul 
A.M.S.R.

DE CE ?
• Primirea documentaţiei şi informaţiilor E.S.S.M.
• Reducerea taxelor de participare la reuniunile E.S.S.M. şi I.S.S.M.
• Primirea publicaţiei “The journal of Sexual Medicine”.

Notă. Calitatea de membru A.M.S.R. / membru E.S.S.M. nu este 
permanentă, neplata cotizaţiei anuale generează radierea din drepturi, 
iar analiza de evaluare este făcută de Colegiul Director al A.M.S.R. şi 
este automată după 2 ani consecutivi.

Colegiul Director A.M.S.R.
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Pre[edintele Conferin]ei:
Psiholog Dr. Augustin Cambosie

•  Psihologie, psihanaliz` [i psihoterapie \n
   disfunc]iile sexuale

• 
   sexuale

•

•  Varia

15 martie 2008
electronic a rezumatelor pe adresa office@amsr.ro

CALENDAR

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

office@amsr.ro sau 

PARTICIPARE

MEMBRU A.M.S.R.










