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AA  pprrooppoossiittoo  ddii  SSeessssuuoollooggiiaa  
SSttaaggiioonnee  22001199    CCiicclloo  ddii  IInnccoonnttrrii  ggrraattuuiittii  

AA  ccuurraa  ddii  SSiillvviiaa  AAllooii,,  PPiieerroo  CCaannttaaffiioo,,  MMiinnaa  RRiieennzzoo  
  

cc//oo  FFoonnddaazziioonnee  CCaarrlloo  MMoolloo  oonnlluuss    --  VViiaa  SSaacccchhii  4422//FF  --  TToorriinnoo  

  

LLaa  FFoonnddaazziioonnee  CCaarrlloo  MMoolloo  oonnlluuss  oossppiittaa  llaa  sseessttaa  eeddiizziioonnee  ddeell  cciicclloo  ddii  iinnccoonnttrrii  ““AA  PPrrooppoossiittoo  ddii  

SSeessssuuoollooggiiaa””  pprroommoossssii  ddaallll’’AASSSSTT  --  AAssssoocciiaazziioonnee  ddeellllaa  SSccuuoollaa  ddii  SSeessssuuoollooggiiaa  ddii  TToorriinnoo  ccoonn  iill  

ppaattrroocciinniioo  ddeellllaa  FFIISSSS  ((FFeeddeerraazziioonnee  IIttaalliiaannaa  ddii  SSeessssuuoollooggiiaa  SScciieennttiiffiiccaa))..  

  
1144  ggeennnnaaiioo  22001199      oorree  2211..0000--2233..0000  

DDootttt..  RRoobbeerrttoo  VVaarrrraassii  

IIll  rriissvveegglliioo  ddeellllaa  ccoosscciieennzzaa  

““IIll  rriissvveegglliioo  ddeellllaa  ccoosscciieennzzaa  èè  iill  nnuuoovvoo  lliibbrroo  ddeell  DDootttt..  RRoobbeerrttoo  VVaarrrraassii,,  ggiinneeccoollooggoo,,  sseessssuuoollooggoo,,  ppssiiccootteerraappeeuuttaa  eedd  

iippnnoottiissttaa,,  iinn  ccuuii  ssii  pprrooppoonnee  uunn  nnuuoovvoo  ppaarraaddiiggmmaa  ppssiiccooddiiaaggnnoossttiiccoo  ee  ppssiiccootteerraappeeuuttiiccoo  ee  lloo  ssii  iilllluussttrraa  ccoonn  uunnaa  sseerriiee  

ddii  ccaassii  cclliinniiccii,,  rraaccccoonnttaattii  nneellllaa  lloorroo  eevvoolluuzziioonnee  ddaallllaa  ddiiaaggnnoossii  aallllaa  tteerraappiiaa  ee  aallllee  sseedduuttee  ddii  iippnnoossii  oollooddiinnaammiiccaa..  

  

44  ffeebbbbrraaiioo  22001199        oorree  2211..0000--2233..0000  

DDootttt..ssssaa    PPaattrriizziiaa  GGuueerrrraa  

LL’’eerroottiissmmoo  ::  uunn’’aarrttee  cchhee  ssii  iimmppaarraa  ??  

LL’’AApppprroocccciioo  SSeessssooccoorrppoorreeoo,,  ffoonnddaattoo  ddaall  PPrrooff..  JJeeaann  YYvveess  DDeessjjaarrddiinnss,,  ppaarrtteennddoo  ddaallllee  NNeeuurroosscciieennzzee  aaiiuuttaa  cciiaassccuunnoo  

aadd  aabbiittaarree  iill  pprroopprriioo  ccoorrppoo  ccoonn  ffiieerreezzzzaa,,  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  ddii  vviibbrraarree  ccoommee  uunnoo  ssttrruummeennttoo  mmuussiiccaallee  nneellll’’eerroottiissmmoo  ee  

nneellll’’aammoorree..  

  

44  mmaarrzzoo  22001199        oorree  2211..0000--2233..0000  

DDootttt..ssssaa    MMiinnaa  RRiieennzzoo  ee  AAvvvv..  AAnnttoonneellllaa  MMaattttiioollii  

LL’’aammoorree  cchhee  nnoonn  ttii  mmeerriittii  ::  llaa  vviioolleennzzaa  ppssiiccoollooggiiccaa,,  llee  ssuuee  ccaarraatttteerriissttiicchhee,,  llee  ssuuee  ccoonnsseegguueennzzee  

LL’’aabbuussoo  ppssiiccoollooggiiccoo  vviissttoo  aattttrraavveerrssoo  llaa  tteessttiimmoonniiaannzzaa  aauuttoobbiiooggrraaffiiccaa  rreessaa  nneell  lliibbrroo  ““LL’’aammoorree  cchhee  nnoonn  ttii  mmeerriittii””..  

IIll  rraaccccoonnttoo  ddii  uunnaa  pprriiggiioonniiaa  sseennttiimmeennttaallee  ddaallll’’iinniizziioo  aallllaa  lliibbeerraazziioonnee,,  cchhee  bbeenn  ddeessccrriivvee  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  

ppssiiccoollooggiicchhee  ddeellllee  ddoonnnnee  aabbuussaattee..  

  

11  aapprriillee  22001199      oorree  2211..0000--2233..0000  

DDootttt..  PPiieettrroo  CCaannttaaffiioo  ee  AAGGEEDDOO  --  AAssssoocciiaazziioonnee  GGeenniittoorrii  ddii  OOmmoosseessssuuaallii  

IIll  ““ccoommiinngg    oouutt””  ::  rriippeerrccuussssiioonnii  ssuullllee  ffaammiigglliiee  ee  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  iinntteerrvveennttoo  

EEsspplliicciittaarree  llaa  pprroopprriiaa  oommoosseessssuuaalliittàà  oo  vvaarriiaannzzaa  ddii  ggeenneerree  iinn  ffaammiigglliiaa  hhaa  ddeellllee  pprrooffoonnddee  rriippeerrccuussssiioonnii  ssuullllee  

ddiinnaammiicchhee  iinnttrraaffaammiilliiaarrii  ee  ffaavvoorriissccee  rreeaazziioonnii  mmoollttoo  ddiivveerrssiiffiiccaattee,,  ssuu  ccuuii  ppoossssoonnoo  iinntteerrvveenniirree  llee  aattttiivviittàà  ffoorrnniittee  

ddaallllee  aassssoocciiaazziioonnii  ffaammiilliiaarrii..  

  

66  mmaaggggiioo  22001199        oorree  2211..0000--2233..0000  

DDootttt..ssssaa  CChhiiaarraa  BBaaiieettttoo  ee  DDootttt..ssssaa  MMaarriiaa  LLuuiissaa  CCaammuurraattii  

BBaammbbiinnii  ccoonn  ssvviilluuppppoo  aattiippiiccoo  ddii  ggeenneerree  ::  iill  ccoonnttrriibbuuttoo  ddeell  llaabboorraattoorriioo  ddii  aarrtteetteerraappiiaa  nneellllaa  pprreevveennzziioonnee  

ddeellllaa  ppssiiccooppaattoollooggiiaa..  

LL’’iiddeennttiittàà  ddii  ggeenneerree  ssii  mmaanniiffeessttaa  aa  ppaarrttiirree  ddaallllaa  pprriimmaa  iinnffaannzziiaa,,  ccoommee  iill  sseennttiimmeennttoo  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  aall  

ccoorrrriissppoonnddeennttee  sseessssoo  bbiioollooggiiccoo,,  mmaa  ssee  cciiòò  nnoonn  aavvvviieennee  ii  bbaammbbiinnii  ssii  iiddeennttiiffiiccaannoo  nneell  ggeenneerree  ooppppoossttoo  oo  

mmaanntteennggoonnoo  ddeeii  ccoonnnnoottaattii  ddii  ggrraannddee  fflluuiiddiittàà,,  ddeeffiinniittaa  ssvviilluuppppoo  aattiippiiccoo  ddii  ggeenneerree  ee  cchhee  ppuuòò  iinntteerrffeerriirree  ccoonn  llaa  

ccrreesscciittaa  ppssiiccoollooggiiccaa  eedd  eessppoorrrree  aadd  uunn  aauummeennttaattoo  rriisscchhiioo  ppssiiccooppaattoollooggiiccoo..  

  

33  ggiiuuggnnoo  22001199        oorree  2211..0000--2233..0000  

DDootttt..  GGiioorrggiioo  DDeell  NNooccee  

EEmmoozziioonnii  eedd  eettiiccaa  nneellllaa  PPrrooccrreeaazziioonnee  MMeeddiiccaallmmeennttee  AAssssiissttiittaa  

LLee  eemmoozziioonnii  cchhee  ssii  pprroovvaannoo  nneellllaa  aattttiivviittàà  ddeellllaa  PPrrooccrreeaazziioonnee  MMeeddiiccaallmmeennttee  AAssssiissttiittaa,,  ii  ppeennssiieerrii  ee  llee  rriifflleessssiioonnii  ssuu  

uunnaa  sseerriiee  ddii  ccaassii  cclliinniiccii  ttrraattttii  ddaa  aannnnii  ddii  aattttiivviittàà  iinn  qquueessttoo  ccaammppoo,,  aanncchhee  aallllaa  lluuccee  ddeellllaa  aattttuuaallee  lleeggiissllaazziioonnee  ssuu  

qquueessttaa  ccoommpplleessssaa  tteemmaattiiccaa..  

  
  

IInnffoo  wwwwww..sssssscc..ttoorriinnoo..iitt//iimmgg//aassssttiinnddeexx..hhttmmll  ee--mmaaiill::  aasssstt..ttoorriinnoo@@yyaahhoooo..ccoomm  

wwwwww..ffoonnddaazziioonneeccaarrlloommoolloo..iitt  ee--mmaaiill::  ccsssseessssuuoollooggiiaacclliinniiccaa@@yyaahhoooo..iitt  
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