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H κλιμακτήριος και η εμμηνόπαυση αποτελούν για τον κλινικό γιατρό μια πρόκληση, όσον
αφορά το χειρισμό και την παρακολούθηση των γυναικών. Τα προηγούμενα χρόνια η
χορήγηση της ορμονικής θεραπείας έδινε στις γυναίκες τη λύση σε πολλά προβλήματά τους
και στο γιατρό την ηθική ικανοποίηση ότι βοήθησε σημαντικά την ασθενή του. Η δημοσίευση
των μεγάλων κλινικών μελετών σχετικά με την ορμονική θεραπεία στις αρχές της δεκαετίας του
2000, καθώς και ο τρόπος χειρισμού των μελετών αυτών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
ανέτρεψε τα δεδομένα, δημιουργώντας σύγχυση και φόβο, τόσο στις γυναίκες, όσο και στους
ίδιους τους γιατρούς. Αποτέλεσμα ήταν να περιορισθεί σημαντικά η χορήγηση της ορμονικής
θεραπείας, στο πλαίσιο άσκησης της «αμυντικής ιατρικής», έτσι, ώστε οι γυναίκες να στερούνται
τις πολλαπλές ωφέλειες από τη θεραπεία.
Η Ελληνική Εταιρεία Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τους
κλινικούς γιατρούς που ασχολούνται με τα προβλήματα της γυναίκας στην εμμηνόπαυση,
αποφάσισε να συνοψίσει τα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν στη χορήγηση της ορμονικής
θεραπείας και να παραθέσει πρακτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση των συνηθέστερων κλινικών
περιπτώσεων στις οποίες ενδείκνυται η χορήγηση ορμονικής θεραπείας. Στο πλαίσιο της
«πρακτικότητας» δεν αναφέρονται παραπομπές μέσα στο κείμενο, αλλά παρατίθενται στο τέλος
οι σημαντικότερες διεθνείς μελέτες, ανασκοπήσεις και οδηγίες, ξεχωριστά ανά αντικείμενο.
Ελπίζουμε πως το εγχειρίδιο αυτό θα βοηθήσει στην επίλυση πρακτικών ερωτημάτων που
προκύπτουν συχνά στο ιατρείο, κατά την ενασχόληση με την γυναίκα στην κλιμακτήριο ή στην
εμμηνόπαυση.
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Χαιρετισμός της προέδρου της EMAS
HRT has been around for about 70 years but prescribing is now a very complex issue with the
results of the Women’s Health Initiative and Million Women studies. As president of EMAS
(European Menopause and Andropause Society) I welcome the initiative of the Hellenic
Society of Climacterium and Menopause to issue guidelines on HRT. EMAS was founded
in 1998 and is an international society advancing midlife health and beyond in women and
men and promotes the translation of science into clinical practice. Recognizing the issues
arising from increasing longevity and the obesity epidemic its focus includes osteoporosis,
cardiovascular disease, cancer, depression and dementia as well as gynaecology and male
sexual health. While estrogen- based therapy remains a significant therapeutic area, EMAS
considers other relevant fields such as diet and life style, non hormone based therapy,
alternative and complementary therapies and surgery. Through its congresses, schools and
web site it provides continuing up to date education to medical and allied health professionals
stimulating young clinicians and researchers.
Maturitas is the official journal of EMAS. It is an international multidisciplinary peer reviewed
scientific journal of midlife health and beyond, publishing original research, reviews, consensus
statements and guidelines. The scope encompasses all aspects of postreproductive health in
both genders ranging from basic science to health and social care.
The last EMAS congress was held in Athens and I really enjoyed meeting my Greek colleagues,
some of whom have published in Maturitas.
I am sure these guidelines will be much appreciated by busy clinicians and prove to be an
invaluable guide to be kept close at hand in the consulting room.
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EMAS President
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