


Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής
Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5
Απριλίου 2014, στο Ξενοδοχείο Royal Olympic, στην Αθήνα.

Η Ελληνική Εταιρεία Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης ιδρύθηκε το 1989 και έχει ως
στόχο την προαγωγή της υγείας της γυναίκας, στο δεύτερο ήμισυ της ζωής της. Η Εταιρεία
μας έως σήμερα έχει διοργανώσει πέντε Πανελλήνια Συνέδρια, με ευρεία συμμετοχή
ιατρών και επαγγελματιών υγείας από όλη την Ελλάδα. Επίσης, έχει εκδόσει εγχειρίδιο
κατευθυντήριων οδηγιών για τη χρήση της ορμονικής θεραπείας υποκατάστασης κατά την
κλιμακτήριο και την εμμηνόπαυση, που απευθύνεται σε ιατρούς, και αντίστοιχο
ενημερωτικό βιβλίο, που απευθύνεται στο ευρύ κοινό. 

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής επιτάσσει την εφαρμογή αποτελεσματικών
προληπτικών προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλισθεί η ανάλογη ποιότητα ζωής στην
εμμηνοπαυσιακή γυναίκα. Το συνέδριό μας στοχεύει να καλύψει τους βασικούς τομείς
πρόληψης στη γυναίκα μετά τα 40 έτη: τη διαχείριση του σωματικού βάρους και της καλής
κινητικότητας, την πρόληψη της σαρκοπενίας και την πρόληψη των καρδιαγγειακών
νοσημάτων, της οστεοπόρωσης και της άνοιας. Επιπρόσθετα, στο συνέδριο θα συζητηθούν
τα νεότερα δεδομένα πρόληψης των συνηθέστερων καρκίνων της μετεμμηνοπαυσιακής
γυναίκας και θα αναφερθούν πρακτικές οδηγίες εξατομικευμένης χρήσης τόσο της
ορμονικής θεραπείας, όσο και των εναλλακτικών θεραπειών. 

Η Εταιρεία, έχοντας επίγνωση των οικονομικών δυσκολιών, αποφάσισε να μειώσει
δραστικά το κόστος εγγραφής στο συνέδριο, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες της υγείας
να παρακολουθήσουν τις εργασίες του. Ελπίζουμε να σας έχουμε κοντά μας, στην πολύ
ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωση της Εταιρείας μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Επίτιμος Πρόεδρος Η Πρόεδρος

Γεώργιος Χριστοδουλάκος Ειρήνη Λαμπρινουδάκη

Χαιρετισμός



Κάτοψη Έκθεσης



ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

ΕΓΓΡΑΦΕΣ*

ΕΚΘΕΣΗ**

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ**

Σελίδα Τελικό Πρόγραμμα

Οπισθόφυλλο 2.500,00 €

1η δεξιά 1.600,00 €

2η & 3η εξωφύλλου 1.500,00 €

Εσωτερική σελίδα 1.200,00 €

• Stand (2 X 3 = 6m2) 4.500,00 €

• Δορυφορικό Συμπόσιο 5.000,00 €

• Δορυφορική Διάλεξη 3.000,00 €

• Τσάντες (250 τμχ) 3.000,00 €

• Ένθετο στην τσάντα 1.000,00 €

• Εταιρικό ή προϊοντικό λογότυπο στις σημάνσεις
του χώρου διεξαγωγής του συνεδρίου 1.000,00 €

• Διάλειμμα Καφέ (έκαστο) 1.500,00 €

• Welcome Cocktail 3.000,00 €

Το δικαίωμα εγγραφής περιλαμβάνει:

**Στις παραπάνω τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

* Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%

• Παρακολούθηση του Συνεδρίου
• Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
• Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ 

• Πιστοποιητικό συμμετοχής εφόσον
έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος χρόνος
παρακολούθησης

free spιrιt
G e t t i n g  y o u  t h e r e !

Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας
Τηλ.: 210 6048260, Fax: 210 6047457
Email: alebesi@free-spirit.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
01/11/13 - 28/02/14 01/03/14 - On Site

Ειδικοί Ιατροί 100,00 € 120,00 €

Ειδικευόμενοι Ιατροί 60,00 € 85,00 €

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 50,00 € 75,00 €

Προπτυχιακοί Φοιτητές, Μαίες, Νοσηλευτές ΔΩΡΕΑΝ

Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους


