
   

                                                                      

 

 

 

 

SSeeggrreetteerriiaa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa::    

BBaarrbbaarraa  RRaavviizzzzaa  ––  tteell..  001111..55880055444444  

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

lluunneeddìì--vveenneerrddìì  oorree  1166..0000--1199..0000  

  
SSeeggrreetteerriiaa  sscciieennttiiffiiccaa::    

ddrr..  PPiieettrroo  CCaannttaaffiioo  --  tteell..  333333..44773344445588  

ddrr..ssssaa  GGiiuusseeppppiinnaa  BBaarrbbeerroo  --  tteell..  333399..11225522666677  

  

CCiicclloo  ddii  iinnccoonnttrrii  ggrraattuuiittii..  EE’’  ggrraaddiittaa  ll’’iissccrriizziioonnee  

                                                       

 

 

  CICLO INCONTRI DIG 

 

        

 

  

                          C/O  FONDAZIONE CARLO MOLO ONLUS 

                         VIA P. SACCHI 42/E, TORINO 

mailto:cssessuologiaclinica@yahoo.it


  

AAnncchhee  qquueesstt’’aannnnoo  llaa  FFoonnddaazziioonnee  ““CCaarrlloo  MMoolloo  OONNLLUUSS””  oorrggaanniizzzzaa  

uunn  cciicclloo  ddii  iinnccoonnttrrii  ddeeddiiccaattii  aallll’’aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  ddii  tteemmii  ee  

pprroobblleemmaattiicchhee  iinneerreennttii  llaa  ccoommpplleessssaa  rreeaallttàà  ddeellllaa  ddiissffoorriiaa  ddii  ggeenneerree..  

GGllii  iinnccoonnttrrii  ––  pprriimmaa  ddii  ttuuttttoo  ddeessttiinnaattii  aadd  uutteennttii  ee  ffaammiilliiaarrii  ––  

rraapppprreesseennttaannoo  aanncchhee  uunn’’ooccccaassiioonnee  ddii  rriifflleessssiioonnee  ee  ddiibbaattttiittoo  ppeerr  ggllii  

ooppeerraattoorrii  ddeell  sseettttoorree  ee  ccuullttoorrii  ddeellllaa  mmaatteerriiaa..  

  

MMaarrtteeddìì  2299  nnoovveemmbbrree  22001111,,  oorree  2200--2222  

LLAA  DDIISSFFOORRIIAA  DDII  GGEENNEERREE  NNEELL  BBAAMMBBIINNOO  EE  NNEELLLL’’AADDOOLLEESSCCEENNTTEE  

CCoooorrddiinnaattoo  ddaallllaa  ddrr..ssssaa  CChhiiaarraa  CCrreessppii  ddeell  CCIIDDIIGGEEMM,,  ll’’iinnccoonnttrroo  aapppprrooffoonnddiirràà  

ggllii  aassppeettttii  ppiiùù  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  ddeellllaa  ddiissffoorriiaa  ddii  ggeenneerree  nneellll’’iinnffaannzziiaa  ee  

nneellll’’aaddoolleesscceennzzaa..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ggllii  aassppeettttii  bbiioollooggiiccii  vveerrrraannnnoo  iilllluussttrraattii  ddaall  

ddrr..  LLaallaa  ((eennddooccrriinnoollooggoo  ee  ppeeddiiaattrraa)),,  qquueellllii  ppssiiccoollooggiiccii  ee  nneeuurrooppssiicchhiiaattrriiccii  

ddaallllaa  ddrr..ssssaa  MMaassssaarraa  ((ppssiiccootteerraappeeuuttaa))  ee  ddaallllaa  ddrr..ssssaa  BBaaiieettttoo  

((nneeuurrooppssiicchhiiaattrraa  iinnffaannttiillee))  ee  llee  iinnddiiccaazziioonnii  ee  lliimmiittii  ddeellllaa  tteerraappiiaa  ffaammiilliiaarree  

ddaallllaa  ddrr..ssssaa  PPeettiivvaa  ((ppssiiccootteerraappeeuuttaa))..  

  

MMaarrtteeddìì  1100  ggeennnnaaiioo  22001122,,  oorree  2200--2222  

LL’’OOUUTTIINNGG  DDAA  EESSPPEERRIIEENNZZAA  PPRRIIVVAATTAA  AADD  EEVVEENNTTOO  MMEEDDIIAATTIICCOO..              
IINNCCOONNTTRROO  CCOONN  GGAABBRRIIEELLEE  BBEELLLLII  

NNeellll’’eeddiizziioonnee  ddeell  22000099  ddeell  ““rreeaalliittyy””  tteelleevviissiivvoo  ““GGrraannddee  FFrraatteelllloo””,,  GGaabbrriieellee  

BBeellllii,,  ggiioovvaannee  ttrraannsseessssuuaallee  FFttMM  mmeettttee  iinn  sscceennaa  iill  pprriimmoo  oouuttiinngg  iinn  ddiirreettttaa  ttvv  

nneellllaa  ssttoorriiaa  ddeellllaa  tteelleevviissiioonnee..  GGaabbrriieellee,,  ooggggii  ooppeerraattoo,,  rraaccccoonnttaa  llaa  ssuuaa  

eessppeerriieennzzaa  ee  iilllluussttrraa  llee  mmoottiivvaazziioonnii  cchhee  lloo  hhaannnnoo  iinnddoottttoo  aa  rreennddeerree  

““ppuubbbblliiccoo””  uunn  mmoommeennttoo  ddii  ccoossìì  iinntteennssaa  rriissoonnaannzzaa  eemmoottiivvaa..  

  

  

MMaarrtteeddìì  1133  mmaarrzzoo  22001122,,  oorree  2200--2222  

WWPPAATTHH  22001111::  II  NNUUOOVVII  SSTTAANNDDAARRDD  DDII  CCUURRAA  

LLaa  WWPPAATTHH  ((WWoorrlldd  PPrrooffeessssiioonnaall  AAssssoocciiaattiioonn  ffoorr  TTrraannssggeennddeerr  HHeeaalltthh))  èè  

uunn''aassssoocciiaazziioonnee  ddii  pprrooffeessssiioonniissttii  cchhee,,  aa  ddiivveerrssoo  ttiittoolloo,,  ssoonnoo  iimmppeeggnnaattii  nneellllaa  

pprroommoozziioonnee  ddii  bbuuoonnee  pprraattiicchhee  ee  ppoolliittiicchhee  aa  ssoosstteeggnnoo  ddeellllaa  ssaalluuttee,,  ddeellllaa  

rriicceerrccaa,,  ddeellll''eedduuccaazziioonnee,,  ddeell  rriissppeettttoo,,  ddeellllaa  ddiiggnniittàà  ee  ddeellll''uugguuaagglliiaannzzaa  ddeellllee  

ppeerrssoonnee  ttrraannsseessssuuaallii,,  ttrraannssggeennddeerr  ee  ddii  ggeenneerree  nnoonn  ccoonnffoorrmmee,,  nneeii  ddiivveerrssii  

ccoonntteessttii  ccuullttuurraallii..  DDaall  11997799,,  aattttrraavveerrssoo  sseeii  rreevviissiioonnii,,  ee''  ssttaattaa  qquueesstt''aannnnoo  

ppuubbbblliiccaattaa  llaa  77^̂  vveerrssiioonnee  ddeeggllii  SSttaannddaarrdd  ddii  CCuurraa  ppeerr  llaa  ssaalluuttee  ddeellllee  ppeerrssoonnee  

TTrraannsseessssuuaallii,,  TTrraannssggeennddeerr    ee  ccoonn  ggeenneerree  nnoonn  ccoonnffoorrmmee..  SSccooppoo  ddeellllaa  sseerraattaa,,  

ccoooorrddiinnaattaa  ddaallllaa  ddrr..ssssaa  VVaalleennttiinnaa  MMiinneecccciiaa  ddeell  CCIIDDIIGGEEMM,,    ssaarràà  ccrreeaarree  uunnaa  

ooccccaassiioonnee  ddii  ssccaammbbiioo  ee  ddii  ccoonnffrroonnttoo  ssuu  qquuaannttoo  ssuuggggeerriittoo  ddaaggllii  ssttaannddaarrdd,,  

aallll''iinntteerrnnoo  ddeell  nnoossttrroo  sstteessssoo  ccoonntteessttoo  pprrooffeessssiioonnaallee  ee  ssoocciioo  ccuullttuurraallee..  

  

MMaarrtteeddìì  88  mmaaggggiioo  22001122,,  oorree  2200--2222  

LLAA  SSEESSSSUUAALLIITTAA’’  DDOOPPOO  LLAA  RRCCSS..  IILL  RRUUOOLLOO  DDEELLLLAA  RRIIAABBIILLIITTAAZZIIOONNEE  
PPEERRIINNEEAALLEE..  IINNCCOONNTTRROO  CCOONN  GGIIOOVVAANNNNAA  GGAARRIIGGLLIIOO  

LL’’oosstteettrriiccaa  GGiioovvaannnnaa  GGaarriigglliioo,,  ““ppiioonniieerree””  iinn  IIttaalliiaa  ddeeggllii  ssttuuddii  ssuullllaa  

ffiissiiooppaattoollooggiiaa  ddeellll’’aarreeaa  ppeerriinneeaallee  ee  ssuullllee  tteeccnniicchhee  ssppeecciiffiicchhee  ddii  

rriiaabbiilliittaazziioonnee,,  hhaa  iinniizziiaattoo  ddaa  cciirrccaa  dduuee  aannnnii  aa  rreeaalliizzzzaarree  iinntteerrvveennttii  

rriiaabbiilliittaattiivvii  ssuullllee  ttrraannsseessssuuaallii  MMttFF  ssoottttooppoossttee  aa  RRCCSS..  IInn  qquueessttaa  sseerraattaa  

iilllluussttrreerràà  ii  rriissuullttaattii  ootttteennuuttii,,  oollttrree  aa  cchhiiaarriirree  llee  rreeaallii  iinnddiiccaazziioonnii  ddeell  ssuuoo  

iinntteerrvveennttoo..  


