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ΕΜΑS SCHOOL 2018
Managing ovarian aging in

the context of chronic disease



Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τις 
εργασίες του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κλιμακτηρίου και 
Εμμηνόπαυσης, το οποίο πραγματοποιείται στην Αθήνα, 16-17 
Μαρτίου 2018.

Η ιατρική του σήμερα είναι η ιατρική της εξειδίκευσης και της 
εξατομίκευσης. Κάθε άνθρωπος είναι ιδιαίτερος και διαφορετικός 
όσον αφορά το πρόβλημα για το οποίο απευθύνεται στο γιατρό, 
τα συμπτώματά του, και τις προσδοκίες του για την αντιμετώπιση 
τω θεμάτων υγείας του. Επιπλέον, στο πλαίσιο του «ωφελέειν ή 
μη βλάπτειν» απαιτείται μια ολιστική αντιμετώπιση του ασθενούς 
πέρα από το προεξάρχον σύμπτωμα, με σκοπό να εξασφαλίσουμε 
αποτελεσματική θεραπεία χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες. 

Διαπνεόμενοι από αυτή τη φιλοσοφία, είμαστε ιδιαίτερα 
περήφανοι διότι το φετινό συνέδριο συνδιοργανώνεται με το 

«Σχολείο Εμμηνόπαυσης» της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εμμηνό-
παυσης και Ανδρόπαυσης (European Menopause and Andropause 
Society, EMAS). Στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης, η EMAS οργανώνει ετησίως, πλην των επίσημων 
συνεδρίων της, κλινικά σεμινάρια με παρουσίαση περιπτώσεων 
πάνω σε εξειδικευμένα και συχνά περιπεπλεγμένα θέματα που 
άπτονται της εμμηνόπαυσης, της ορμονικής θεραπείας και 
γενικότερα της διασφάλισης της υγείας μετά την μέση ηλικία. 
Οι σύνεδροι έχουν την δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά 
την διάρκεια των εισηγήσεων, με αποτέλεσμα την ανταλλαγή 
γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των ομιλητών και των συνέδρων.

Ελπίζουμε να σας καλωσορίσουμε στο Συνέδριό μας!

Ειρήνη Λαμπρινουδάκη
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης
Επιστημονική Διευθύντρια, European Menopause and Andropause Society (EMAS). 

•	 Κεφαλαλγία,	ημικρανία	και	μετάβαση	στην	
εμμηνόπαυση

•	 Εμμηνόπαυση	και	αυτοάνοσα	νοσήματα	
•	 Εξατομίκευση	της	ορμονικής	θεραπείας	σε	ασθενείς	

με αυτοάνοσα νοσήματα και χρόνια κεφαλαλγία
•	 Υποβοηθούμενη	αναπαραγωγή	και	εμμηνόπαυση
•	 Νέες	θεραπείες	μετεμμηνοπαυσιακής	οστεοπόρωσης
•	 Ασβέστιο	και	βιταμίνη	D3:	Σε	ποια	γυναίκα,	σε	ποια	

δόση και ποιο σκεύασμα;
•	 Παρακολούθηση	της	γυναίκας	υπό	 

αντι-οστεοκλαστική θεραπεία:  
Συνέχιση, αλλαγή ή διακοπή αγωγής;

•	 Κλινική	αντιπαράθεση:	Αντιοστεοκλαστική	θεραπεία	
κατά την περιεμμηνόπαυση: Ναι ή όχι;

 EMAS Menopause School: Managing ovarian aging 
in the context of chronic disease: Case discussion.

•	 Customizing	menopausal	hormone	therapy	in	the	context	
of bone disease

•	 Customizing	menopausal	hormone	therapy	in	the	context	
of	cardiovascular	disease	and	venous	thromboembolism

•	 Prevention	of	endometrial	and	ovarian	cancer
•	 Customizing	menopausal	hormone	therapy	in	the	context	of	

ovarian, endometrial and breast cancer
•	 Bleeding	problems	in	the	late	reproductive	and	

perimenopausal years
•	 Premenstrual	syndrome	in	the	late	reproductive	and	

perimenopausal years
•	 Genitourinary	syndrome	of	menopause:	hormonal	

management and laser treatment
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Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

Γλώσσα Συνεδρίου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ειδικοί Ιατροί

Ειδικευόμενοι Iατροί

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Προπτυχιακοί Φοιτητές, Μαίες, Νοσηλευτές

Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1/11/2017 - 15/2/2018

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
16/2/2018 - Οn Site

120€

80€

50€

ΔΩΡΕΑΝ

150€

100€

70€

ΔΩΡΕΑΝ

Ιστότοπος της Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης

Το δικαίωμα εγγραφής περιλαμβάνει:

w w w.emmino.g r

Μοριοδότηση

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018
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ες Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η 
Ελληνική και η Αγγλική

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου αξιολογείται με
Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Π.Ι.Σ.

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΤΗΡΙΟΥ & ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΗΛΏΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ.

•	 Παρακολούθηση	του	Συνεδρίου
•	 Έντυπο	υλικό	του	Συνεδρίου
•	 Είσοδο	στην	έκθεση	των	φαρμακευτικών	εταιριών
•	 Πιστοποιητικό	συμμετοχής	εφόσον	έχει	καλυφθεί	ο	απαιτούμενος	χρόνος	παρακολούθησης


