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Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,
Οι ορμονικοί χειρισμοί  στις γυναίκες στην περιεμμηνόπαυση και εμ-
μηνόπαυση είναι ένα απαιτητικό και συχνά δύσκολο αντικείμενο
στην καθ’ημέρα κλινική πράξη, καθώς η αποτελεσματικότητα και η
ασφάλεια του κάθε θεραπευτικού σχήματος διαφοροποιείται ανά-
λογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ασθενούς. 
Το αντικείμενο της εμμηνόπαυσης δεν αποτελεί πλέον μέρος της εκ-
παίδευσης στην ειδικότητα, ούτε της ενδοκρινολογίας, αλλά ούτε και
της γυναικολογίας. Φιλοδοξώντας να καλύψουμε το κενό αυτό,
εστιαζόμαστε στο φετινό μας συνέδριο στην επικαιροποίηση των κα-
τευθυντήριων οδηγιών για την χρήση της ορμονικής θεραπείας στην

εμμηνόπαυση. Οι οδηγίες αφορούν τόσο γενικές κατευθύνσεις εν-
δείξεων, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της θεραπείας, όσο και
εστιασμένες οδηγίες εξατομίκευσης, ανάλογα με το προεξάρχον πρό-
βλημα της κάθε ασθενούς. Ελπίζουμε το παρόν εγχειρίδιο να αποτε-
λέσει χρήσιμο αρωγό στην κλινική πράξη κάθε συναδέλφου.
Θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε στο Συνέδριό μας!

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση του Συνεδρίου
• Έντυπο υλικό του Συνεδρίου
• Είσοδο στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
• Πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο των παρουσιάσεων

• Βεβαίωση παρακολούθησης για όλους τους 
συμμετέχοντες και Πιστοποιητικό Συμμετοχής με μόρια 
για τους ιατρούς (εφόσον έχει καλυφθεί ο απαιτούμενος 
χρόνος παρακολούθησης).

Παρασκευή 
13 Δεκεμβρίου 2019

• Χαμηλή ωοθηκική εφεδρεία και γονιμότητα
• How to Assess Breast Cancer Risk and

Which Menopause Treatment for Which
Patient? (EMAS)

• Παρουσίαση των νέων κατευθυντήριων
οδηγιών για τη χρήση της ορμονικής θερα-
πείας στην εμμηνόπαυση 1: Βασικές κατα-
στάσεις (πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια,
περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση, οστε-
οπόρωση, καρδιαγγειακή και θρομβοεμβο-
λική νόσος, καρκίνος του μαστού, ουρο-
γεννητικό σύνδρομο εμμηνόπαυσης).

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 
• Παρουσίαση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για τη χρήση της ορμονικής θεραπείας στην εμ-

μηνόπαυση 2: Προϋπάρχουσες συστηματικές νόσοι (παχυσαρκία και διαβήτης, υπέρταση και δυσ-
λιπιδαιμία, μη αλκοολική λιπώδης νόσος ήπατος, χρόνια νευρολογικά νοσήματα).

• Statins in postmenopausal women: a solution or a problem? (EMAS).
• Endometriosis before and after menopause (EMAS).
• Management of peri- and postmenopausal uterine bleeding (EMAS).
• Αντιμετώπιση περιστατικών στην καθημερινή πράξη: ζωντανές συνεντεύξεις με πραγματικούς ασθενείς
• Παρουσίαση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για τη χρήση της ορμονικής θεραπείας στην εμ-

μηνόπαυση 3: Προϋπάρχουσες συστηματικές νόσοι (κατάθλιψη και αγχώδης διαταραχή, ρευματο-
ειδής αρθρίτιδα και οστεοαρθρίτιδα, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος και χρόνιες φλεγμονώδεις
νόσοι του εντέρου) - βιομιμητικές ορμόνες.

• Παρουσίαση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για τη χρήση της ορμονικής θεραπείας στην εμ-
μηνόπαυση 4: Γυναικολογικά νοσήματα (ινομυωματώδης μήτρα και ενδομητρίωση, καλοήθεις
νόσοι του μαστού, φορεία BRCA 1/2, γυναικολογικός καρκίνος).

Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική
και η Αγγλική.

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

Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΠΟ 20.05.2019 ΕΩΣ 20.11.2019

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΑΠΟ 21.11.2019 ΕΩΣ On Site

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ

Ειδικοί Ιατροί 120 € Ειδικοί Ιατροί 150 €

Ειδικευόμενοι Ιατροί 80 € Ειδικευόμενοι Ιατροί 100 €

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 50 € Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 70 €

Μαίες / Νοσηλευτές Δωρεάν Μαίες / Νοσηλευτές Δωρεάν

Προπτυχιακοί Φοιτητές Δωρεάν Προπτυχιακοί Φοιτητές Δωρεάν

Σημείωση: Στις προαναφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%
Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο
που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.


