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Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Ειρήνη Λαμπρινουδάκη
Ενδοκρινολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

Αντιπρόεδρος 

Σοφία Καλανταρίδου
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Γενικός Γραμματέας 

Κωνσταντίνος Πανουλής
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Ταμίας 

Αρετή Αυγουλέα
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Πανεπιστημιακή Υπότροφος Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής 
Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Μέλη

Γεώργιος Αντωνάκης
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Δημήτριος Γουλής
Ενδοκρινολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Νεοκλής Γεωργόπουλος
Ενδοκρινολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

 

Επιστημονικός Σύμβουλος

Νικόλαος Γουμαλάτσος
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα



Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Μετά την ιδιαίτερη επιτυχία του Οδηγού Εμμηνόπαυσης για τους 
Επαγγελματίες Υγείας που εκδόθηκε το 2015, η Ελληνική Εταιρεία 
Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης στηρίζει την προσπάθεια συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης παρουσιάζοντας τον Αλγόριθμο κλινικού χειρισμού της 
γυναίκας στην εμμηνόπαυση. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου αυτού δίνονται 
οδηγίες βήμα προς βήμα για την παρακολούθηση, την πρόληψη και τη 
θεραπεία συμπτωμάτων και χρονίων νοσημάτων που σχετίζονται με την 
εμμηνόπαυση. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται τα κλινικά προβλήματα που 
αναδύονται καθημερινά με την παρουσίαση 28 προτύπων περιστατικών. 
Τα περιστατικά έχουν επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αναδείξουν τις 
δυσκολίες και τα διλήμματα που πολλές φορές προκύπτουν στην κλινική 
πράξη, δεδομένου ότι η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και συνήθως 
δεν εμπίπτει σε σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες. Ο στόχος μας είναι να 
διευκολύνουμε τους συναδέλφους να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις 
και να αντιμετωπίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα που 
σχετίζονται με την έκπτωση της ωοθηκικής λειτουργίας. 

Ειρήνη Λαμπρινουδάκη 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας  

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης και  
Ανδρόπαυσης (ΕΜΑS)   
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