
 

 
 

ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
 

 

 

 



 

 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 
Αγαπητοί φίλοι, 

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 

εκδώσουμε έναν οδηγό εμμηνόπαυσης για τους επαγγελματίες υγείας, ο οποίος θα παρέχει πρακτικές 

οδηγίες για την διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση των συνηθέστερων κλινικών προβλημάτων που 

σχετίζονται με την εμμηνόπαυση. Ο οδηγός απευθύνεται σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων που 

ασχολούνται με την εμμηνόπαυση (γυναικολόγους, ενδοκρινολόγους, ορθοπαιδικούς), σε μαίες, 

μαιευτές, νοσηλευτές και φαρμακοποιούς. Συνοπτικά, θα καλυφθούν τα εξής θέματα στον οδηγό: 

Εμμηνοπαυσιακά συμπτώματα - ορμονική θεραπεία  και  εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης 
(σκευάσματα φυτο-οιστρογόνων)   

Ουρογεννητική ατροφία  - τρόποι αντιμετώπισης (τοπικά ορμονικά σκευάσματα, τοπικά μη ορμονικά 
σκευάσματα) 

Οστεοπόρωση  - πρόληψη και πρώιμη διάγνωση 

Καρδιαγγειακά νοσήματα - πρόληψη και πρώιμη διάγνωση 

Ψυχικές διαταραχές  και  Διαταραχές νοητικών λειτουργιών     

Πρώιμη εμμηνόπαυση - αντιμετώπιση 

Αντισύλληψη μετά τα 40    

Γονιμότητα μετά τα 40     

Αντιμετώπιση διαταραχών κύκλου μετά τα 40    

Ο οδηγός θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας εμμηνόπαυσης στις 10 Οκτωβρίου 

2015 στην Αίγλη Ζαππείου. Δεδομένου και του δικού σας ενδιαφέροντος για την προαγωγή της υγείας 

της γυναίκας, σας καλούμε να μας στηρίξετε στην προσπάθειά μας να ευαισθητοποιήσουμε αφενός 

και να διευκολύνουμε αφετέρου τους επαγγελματίες υγείας να φροντίζουν σε συνεχή βάση τη 

γυναίκα που μεγαλώνει. Επισυνάπτεται αρχείο με τις δυνατότητες συμμετοχής στο εγχείρημά μας 

Σας ευχαριστούμε πολύ και ευελπιστούμε στη στήριξή σας, 

 

Ειρήνη Λαμπρινουδάκη 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης 



 

 

ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

 

Banner 2.500,00 € 

Διαφημιστική καταχώρηση - Οπισθόφυλλο  2.500,00 € 

Διαφημιστική καταχώρηση - 1η δεξιά   1.600,00 € 

Διαφημιστική καταχώρηση - 2η & 3η εξωφύλλου  1.500,00 € 

Διαφημιστική καταχώρηση - Εσωτερική σελίδα  1.200,00 € 

Ένθετο   1.000,00 € 

Εταιρικό ή προϊοντικό λογότυπο στις σημάνσεις 
του χώρου διεξαγωγής του συνεδρίου 

 
1.000,00 € 

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

        

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ 

 
Διάλειμμα Καφέ (έκαστο)  1.845,00 € 

Ελαφρύ γεύμα 3.700,00 € 

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

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Μέλη Ελληνικής Εταιρείας 
Κλιμακτηρίου και 

Εμμηνόπαυσης 

 
Μη μέλη 

Ειδικοί Ιατροί 40 60 

Φαρμακοποιοί 40 60 

Ειδικευόμενοι Ιατροί 20 40 

Μαιες/τές, Νοσηλευτικό 

προσωπικό, 

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 

 
20 

 
40 

Προπτυχιακοί Φοιτητές  ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

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

Επιβεβαίωση  Συμμετοχής 
 

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε εγγράφως τον επιθυμητό τρόπο συμμετοχής της εταιρίας σας 
στo Συνέδριο. Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών θα λάβετε από εμάς φόρμα επιβεβαίωσης, στην 
οποία θα αναφέρονται ευκρινώς οι όροι συνεργασίας (προκαταβολή, τρόπος πληρωμής και 
ακυρωτική πολιτική)  και η οποία θα πρέπει να επιστραφεί υπογεγραμμένη και σφραγισμένη. Για να 
θεωρείται επιβεβαιωμένη η συμμετοχή της εταιρείας σας είναι απαραίτητη η παραλαβή της 
υπογεγραμμένης φόρμας επιβεβαίωσης και η καταβολή της συμφωνημένης προκαταβολής. 
 
 


