I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

2016

Rehabilitacja
seksualna

Termin i miejsce
16.01.2016 r. Hotel Sound Garden, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18

Opis konferencji
Interdyscyplinarna konferencja medyczna poświęcona problematyce pacjentów
cierpiących z powodu chorób somatycznych oraz zaburzeń zdrowia psychicznego,
akcentująca znaczenie seksualności dla jakości życia pacjenta, relacji lekarz–pacjent,
poszanowania potrzeb pacjenta i przywracania radości życia.
W programie m.in.:
• p owiązanie chorób somatycznych, zaburzeń psychicznych i zaburzeń sfery
seksualnej,
• problemy dotyczące leczenia zaburzeń seksualnych w poszczególnych jednostkach
chorobowych,
• praktyczne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów dotyczących zdrowia
seksualnego i przywracania pacjentom radości z życia erotycznego,
• debata na temat wstydu w relacji lekarz-pacjent.
Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz
dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz

Patronat merytoryczny

Patronat medialny
PRZEGLĄD

SEKSUOLOGICZNY
SEXOLOGICAL REVIEW

Seksuologia
Psychiatria
Kardiologia
Endokrynologia

Rejestracja
www.rehabilitacjaseksualna.pl

Onkologia
Urologia
Ginekologia

Seks trzyma nas przy życiu!
REHABILITACJA SEKSUALNA 2016
seksuologia, psychiatria, kardiologia, endokrynologia, onkologia, urologia, ginekologia
8.00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9.00–9.15
OTWARCIE KONFERENCJI
9.15–10.00
WYKŁAD INAUGURACYJNY:
	Przywracanie życia seksualnego pacjentom z problemami onkologicznymi
i niepełnosprawnością fizyczną (dr n. med. Woet Gianotten, Holandia)

1 SESJA
10–11.45

MÓJ PACJENT…
• … miał zawał serca (prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz)
• … ma raka prostaty (prof. dr n. med. Jens Sønksen, Dania)
• … ma depresję (dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz)

11.45–12.00

PRZERWA

2 SESJA
12.00–13.45

SEKS I ŻYCIE Z INNEJ PERSPEKTYWY… (1)
• … po traumatycznych wydarzeniach życiowych
(prof. dr n. med. Goran Arbanas, Chorwacja)
• … na wózku inwalidzkim (dr n. hum. Alicja Długołęcka)
• Kiedy kobieta choruje, czyli jak problemy zdrowotne wpływają na zdrowie
psychiczne i seksualne kobiet (prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek)

13.45–14.45

OBIAD

14.45–15.30	Myślałem, że nic mnie już nie zaskoczy… czyli historie kliniczne wbrew logice
i nauce (prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz)

3 SESJA
15.30–17.15

SEKS I ŻYCIE Z INNEJ PERSPEKTYWY… (2)
• Zaburzenia hormonalne i problemy reprodukcyjne kobiet w przebiegu
chorób somatycznych (dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski)
• Mężczyzna z deficytem testosteronu
(prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński)
• Problemy seksualne pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego
(dr n. med. Piotr Świniarski)

17.15–17.30

PRZERWA

DEBATA
17.30–18.30	LEKARZ NIE PYTA, PACJENT NIE MÓWI
	– czyli o wstydzie w relacjach lekarz-pacjent (prof. dr hab. n. med. Zbigniew
Lew-Starowicz, dr n. hum. Alicja Długołęcka, dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz)

