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Οργάνωση - Γραµµατεία

Φροντίδα της γυναίκας κατά
την Κλιµακτήριο & την Εµµηνόπαυση:



Η Ελληνική Εταιρεία Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης έχει πρωτεύοντα στόχο της την προαγωγή 
της υγείας και της ποιότητας ζωής της γυναίκας μετά τα 40, καθώς και την πρόληψη των χρόνιων 

νοσημάτων που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση. Στο πλαίσιο των στόχων αυτών, αποφασίσαμε 
να πραγματοποιήσουμε την ημερίδα «Φροντίδα της γυναίκας κατά την Κλιμακτήριο και την 
Εμμηνόπαυση: Παρουσίαση 28 πρότυπων περιστατικών που τεκμηριώνουν έναν αλγόριθμο 
κλινικού χειρισμού της γυναίκας κατά την εμμηνόπαυση» στην οποία θα παρουσιαστούν κλινικά 
περιστατικά και πρακτικές οδηγίες για την διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση των συνηθέστερων 
κλινικών προβλημάτων που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση.
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Γλώσσα Ημερίδας
Η επίσημη γλώσσα της ημερίδας είναι η Ελληνική

Ιστότοπος Ελληνικής Εταιρείας  
Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης
www.emmino.gr

Μοριοδότηση
Το επιστημονικό πρόγραμμα της Ημερίδας 
αξιολογείται με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής 
Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. 

Η Ημερίδα «Φροντίδα της γυναίκας κατά την Κλιμακτήριο και την Εμμηνόπαυση: Παρουσίαση 28 
πρότυπων περιστατικών που τεκμηριώνουν έναν αλγόριθμο κλινικού χειρισμού της γυναίκας 
κατά την εμμηνόπαυση» θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Στοά του Βιβλίου) στις 3 Δεκεμβρίου 2016.

Εγγραφές*

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μέλη  
Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης Μη μέλη

Ειδικοί Ιατροί € 40 € 60
Φαρμακοποιοί € 40 € 60
Ειδικευόμενοι Ιατροί € 20 € 40
Μαίες/τες,  
Νοσηλευτικό προσωπικό, 
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

€ 20 € 40

Προπτυχιακοί Φοιτητές ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

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

Το δικαίωμα εγγραφής περιλαμβάνει:

Πρωινή Συνεδρία

Εμμηνόπαυση
Οστεοπόρωση

Διάλειμμα

Μεσημβρινή διακοπή

Πρωινή Συνεδρία

Πρώιμη ωοθηκική 
ανεπάρκεια
Περιεμμηνόπαυση

Διάλειμμα

Συμπεράσματα Ημερίδας

Απογευματινή Συνεδρία

Γονιμότητα στην όψιμη 
αναπαραγωγική φάση
Καρδιαγγειακός κίνδυνος

Απογευματινή Συνεδρία

Εμμηνόπαυση & Καρκίνος

•  Τον «Αλγόριθμο Κλινικού χειρισμού της γυναίκας 
στην Εμμηνόπαυση»
• Παρακολούθηση της ημερίδας

• Είσοδο στην Έκθεση των φαρμακευτικών εταιρειών 
• Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης


