II edycja Międzynarodowej Konferencji
Rehabilitacja Seksualna 2017

20.10.2017
Hotel Sound Garden
ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa

PROGRAM
KONFERENCJI
Od 7.30
8.50

REJESTRACJA

Otwarcie konferencji
(prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz,
dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz)

9.00 – 9.45
Wykład inauguracyjny
		„Bezpieczny” czy „groźny” pedofil? Pedofilia nie jest równoznaczna z nadużyciem seksualnym
dziecka – jak je odróżnić? /”Safe” or „dangerous” pedophile? Pedophilia is not the same
as child sexual abuse: How to differentiate these phenomena? (dr Jonas Kneer, Niemcy)
9.45 – 11.15

Sesja I: Różnorodny pejzaż seksualności / Sexuality and diversity
• Nowoczesność vs tradycja – seksualność Hindusów / Modernity vs tradition
– Indian sexuality (dr Shalini Andrews, Wielka Brytania)
• Zmiana płci i co dalej? / Sex reassignment and what next?   
(prof. Esben Esther Pirelli Benestad, Norwegia)
• Życie po menopauzie – co oferuje współczesna medycyna i kto z tego korzysta
(prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta)

11.15 – 11.45

Przerwa kawowa, sesja plakatowa

11.45 – 13.00

Sesja II: Otyłość, zdrowie psychiczne i seksualne
• Otyłość w zaburzeniach psychicznych (prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek)
• Leki stosowane w psychiatrii a zdrowie seksualne (dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz)
• Psychospołeczne aspekty otyłości (dr n. med. Robert Kowalczyk)

13.00 – 14.00

Sesja III: Rehabilitacja seksualna wczoraj i dziś
• Historia rozwoju rehabilitacji seksualnej (prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz)
• Rehabilitacja seksualna kobiet z wadami wrodzonymi narządów płciowych
(dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop)
• Inhibitory PDE-5 – 20 lat historii – fakty, mity i nowe perspektywy
(dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz)

14.00 – 15.00 Lunch
15.00 – 16.15

Sesja IV: Seksualność i niepełnosprawność
• Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną (dr hab. n. med. Remigiusz Kijak)
• Seksualność osób z zespołem Aspergera (dr n. hum Izabela Fornalik)
• Orzecznictwo sądowo-seksuologiczne osób z niepełnosprawnością intelektualną
(prof. dr hab. n. med. Maria Beisert)

16.15 – 17.00 Debata: Stygmatyzacja społeczna, medyczna i instytucjonalna seksualności
		
i związków osób chorujących psychicznie
		(prof. zw. dr hab. n. med. Marek Jarema, dr n. med. Tomasz Szafrański,
prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek)
17.00 – 17.30 Przerwa kawowa, sesja plakatowa
17.30 – 18.30

Sesja V: Uczta kinomana
• Seksualność chorujących psychicznie w filmie (prof. Andrzej Czernikiewicz)
• Erotyzm w polskiej kinematografii (dr n. med. Sławomir Jakima)
• Seksualność osób z niepełnosprawnością w filmie (dr n. hum. Alicja Długołęcka)

18.30 – 19.00 Wykład kończący (prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz)
19.00 – 19.15 Zakończenie konferencji

