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Glavne teme kongresa
• Novosti u hormonskom nadomjesnom liječenju
• Ženski mozak: depresija ili starenje ?

Tehnička podrška

• Osteoporoza : što je novo na horizontu?
• BRCA mutacije: probir, kirurško liječenje, menopauzalni simptomi
• Estrogenska terapija u histerektomiranih žena
• Tranzicija od hormonske kontracepcije na hormonsko nadomjesno liječenje
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PRVA OBAVIJEST

18. – 19.11.2016.
Hotel Westin / Zagreb

Poštovane kolegice i kolege,
Poneseni Vašim velikim odazivom i pozitivnim reakcijama na organizaciju 1. hrvatskog kongresa o
menopauzi, odlučili smo organizirati 2. hrvatski kongres iz menopauzalne medicine s međunarodnim
sudjelovanjem koji će se održati 18.11. i 19.11.2016. godine u Zagrebu.
Kao i u svakodnevnom životu, tako i u struci i znanosti, u međuvremenu su se dogodile brojne promjene u pristupu i liječenju žena s menopauzalnim tegobama. Stoga želimo s Vama podijeliti novosti
u hormonskom nadomjesnom liječenju i prikazati koje su to komplementarne i alternativne metode
liječenja menopauzalnih simptoma. Ženski je mozak velika enigma i izazov u istraživanjima. Pokušat
ćemo odgovoriti na pitanja o menopauzi i starenju, da li su menopauzalni simptomi odraz depresivnih
poremećaja ili manjka hormona u postmenopauzi. Prikazat ćemo što je novo na horizontu prevencije i
liječenja kardiovaskularnih bolesti i osteoporoze u žena. S ciljem povećanja sigurnosti primjene hormonskog
nadomjesnog liječenja eminentni stručnjaci će govoriti o nositeljicama BRCA mutacija te preporukama
za probir, kirurško liječenje i suzbijanje menopauzalnih simptoma. Govorit ćemo i o tranziciji s hormonske
kontracepcije na hormonsko nadomjesno liječenje.
To su samo neke od tema o kojima će govoriti vrhunski stručnjaci iz Hrvatske, regije i svijeta. Organizirati
ćemo panel rasprave na kojima ćemo moći svi zajedno sudjelovati kako bismo mogli razriješiti sve moguće
nedoumice i time olakšati naš svakodnevni rad.
Nadam se da su teme zanimljive i da će naše zajedničko druženje biti barem jednako dobro kao i prije
dvije godine.
Srdačno Vas pozdravljam i pozivam na 2. hrvatski kongres iz menopauzalne medicine.
Srdačni pozdrav
Prof.dr.sc. Marina Šprem Goldštajn
Predsjednica Hrvatskog društva za menopauzu

Kotizacija

Opće Informacije

Kotizacija uplaćena do 18. rujna 2016.
800,00 kn za specijaliste
300,00 kn za specijalizante

Bodovi hrvatske liječničke komore
Kongres će biti bodovan temeljem Pravilnika o trajnom usavršavanju Hrvatske liječničke
komore. Svi sudionici Kongresa s plaćenom kotizacijom dobit će verificiranu potvrdu o
sudjelovanju na Kongresu.

Kotizacija uplaćena poslije 18. rujna 2016.
1.000,00 kn za specijaliste
400,00 kn za specijalizante
Sponzorsko osoblje
500,00 kn
Umirovljenici
Ne plaćaju kotizaciju

Kotizacija uključuje sudjelovanje u znanstvenom programu,
pristup izložbenom prostoru, promotivne materijale Kongresa
i prisustvovanje društvenim događanjima u sklopu Kongresa.

Smještaj
Za sudionike kongresa smještaj će biti osiguran u slijedećim hotelima:
Hotel Westin Zagreb , Izidora Kršnjavoga 1, Zagreb, www.hotelwestinzagreb.com
Hotel International, Miramarska cesta 24, Zagreb, www.hotel-international.hr
Sponzorsko sudjelovanje
Za sve obavijesti i upite o sponzorskom sudjelovanju na kongresu
kontaktirajte Maju Orsag, maja@contres.hr
ili na broj mobitela +385 91 333 0734.

