


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο.) 
συνεχίζει για έβδομη συνεχόμενη χρονιά τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα 
μέσω του διαδικτύου.

Η χρήση του διαδικτύου δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης των μα-
θημάτων μέσω του προσωπικού σας υπολογιστή χωρίς να είναι απαραί-
τητη η φυσική σας παρουσία σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο.

Η προσπάθεια αυτή έχει σαν στόχο την γρηγορότερη και πληρέστερη 
ενημέρωση σας. Πολύ πιο σημαντική όμως είναι η δυνατότητα που δίνει 
στους συμμετέχοντες της άμεσης επικοινωνίας τόσο με τους εισηγητές 
όσο και με τους άλλους συναδέλφους που είναι ταυτόχρονα συνδεδεμέ-
νοι με το διαδίκτυο.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται μια φορά τον μήνα (ημέρα Τετάρτη) και 
ώρα 15.00-16.00.

Οσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα,μπο-
ρούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο που 
επισυνάπτεται ή να επικοινωνήσουν με την Ε.Ε.Μ.Μ.Ο. (www.eemmo.gr)

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθεί πιστοποιητικό πα-
ρακολούθησης σε όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 5 από τα 
8 μαθήματα .

Σε όσους δηλώσουν συμμετοχή θα σταλεί  ένας κωδικός πρόσβασης με 
τον οποίο θα μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα.

Η συμμετοχή σας είναι σημαντική για την επιτυχία των μαθημάτων.

Mε τιμή
 Dr. Ευαγγελία Καταξάκη
Ρευματολόγος, Επιμελ. Α΄ΕΣΥ
Υπεύθυνη επιστημονικού προγράμματος
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του 
e-school είναι η σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο (Internet)

	
Bήμα 1 :		 Στον	Η/Υ	σας,	εκκινήστε	τον	Internet	Explorer	

Bήμα 2 :	 Γράψτε	τον	αριθμό		62.103.160.170/main/gsk 	στο		
πεδίο	Address.			

Βήμα 3 :	 Πατήστε	το	πλήκτρο	Enter	για	να	ανοίξετε		
την	σελίδα	Εισαγωγής	του	e-school	

Βήμα 4 :	 Γράψτε	το	Όνομα	Χρήστη	και	τον	Κωδικό	Πρόσβασης,	
που	σας	έχουν	ήδη	δοθεί,	και	κάντε	κλικ	στο	Enter	για	
να	ανοίξετε	την	Αρχική	Σελίδα	του	e-school

Βήμα 5 :	 Πατήστε	πάνω	στη	λέξη	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	και	περιμένετε.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε,  
παρακαλώ να επικοινωνήσετε με το τμήμα e-Business  

της GlaxoSmithKline στα τηλέφωνα:  
210-6882422, 210-6882425 και 210-6882426

 
Mε την ευγενική χορηγία της 



γενικεσ Πληροφοριεσ
Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο)  διοργα-
νώνει μια σειρά μετεκπαιδευτικών μαθημάτων το 2012-13, μέσω Διαδικτύου 
(Internet). Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε 
μια εκπαιδευτική συνάντηση δίχως να χρειαστεί να μετακινηθείτε από το  
ιατρείο σας ή το σπίτι σας.
Η φαρμακευτική εταιρεία GlaxoSmithKline έχει αναλάβει την υλοποίηση των 
μετεκπαιδευτικών μαθημάτων με την παροχή της απαραίτητης ηλεκτρονι-
κής  πλατφόρμας Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου. 
Προκειμένου λοιπόν να είμαστε σύμφωνοι με την νομοθεσία περί προστασί-
ας προσωπικών δεδομένων, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα προσω-
πικά σας στοιχεία και να υπογράψετε την επισυναπτόμενη φόρμα την οποία 
θα επιστρέψετε στην εταιρεία GlaxoSmithKline.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης μέσω Δια-
δικτύου της GlaxoSmithKline (“GSK”) απευθύνεται μόνον σε επαγγελματίες 
υγείας στην Ελλάδα. Όταν προβείτε σε εγγραφή για χρήση της ηλεκτρονι-
κής πλατφόρμας Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης θα παραλάβετε από 
την GSK έναν προσωπικό κωδικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης, τους 
οποίους πρέπει να κρατήσετε εμπιστευτικούς και να μην αποκαλύψετε σε 
κανένα άλλο άτομο. 

 

ΠροσωΠικεσ Πληροφοριεσ
Όταν συμμετέχετε σε κάποια συνεδρία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Συνεχι-
ζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, το όνομά σας θα είναι εμφανές στους άλλους 
συμμετέχοντες. 
Η GSK θα χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε παρακά-
τω, προκειμένου να καταστήσει δυνατή την πρόσβασή σας στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης και για να απαντά στα ερω-
τήματά σας.   
Με την υπογραφή σας για χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Συνεχιζόμε-
νης Ιατρικής Εκπαίδευσης, συναινείτε στην μεταφορά των προσωπικών σας 
πληροφοριών για τους προαναφερθέντες σκοπούς στην GSK. Αν έχετε οποια-
δήποτε απορία σχετικά με τα ανωτέρω, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με 
την GSK στην διεύθυνση: e-Business, GlaxoSmithKline, Λ. Κηφισίας 266, Τ.Κ. 
15232, Χαλάνδρι.
Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρούμε για 
εσάς, επικοινωνώντας με το τμήμα e-Business της GSK στα τηλέφωνα:   
210-6882422, 210-6882425, 210-6882426.
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28/11/12      Ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις από το ASBMR           

19/12/12        Διαγνωστικά διλήματα από την χρήση  
 της BMD  

30/1/13         Η χρήση του FRAX. Οστεοπενία: πότε θεραπεύουμε;

27/2/13          Παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση    
 κορυφαίας οστικής μάζας  

27/3/13          Μη ανταπόκριση στη θεραπεία  

24/4/13          Φάρμακα και οστική απώλεια  

29/5/13          Υπερασβεστιουρία –υπερασβεστιαιμία

26/6/13          Σ.Διαβήτης – Παχυσαρκία  

συντονιστές εκπαιδευτικών μαθημάτων 

Ευαγγελία  Καταξάκη - Ρευματολόγος

Χρήστος Κοσμίδης - Ορθοπεδικός

Πολυζώης  Μάκρας - Ενδοκρινολόγος

Φωτεινή Παπαδοπούλου - Ενδοκρινολόγος
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Παρακαλώ	 να	 με	 εγγράψετε	 στα	 μαθήματα	 Συνεχιζόμενης	 Ιατρικής	
Εκπαίδευσης	 που	 διεξάγει	 μέσω	 Διαδικτύου	 η	 Ελληνική	 Εταιρεία	
Μελέτης	 Μεταβολισμού	 των	 Οστών	 	 (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο).	 Αποδέχομαι	 ότι	 η	
χρήση	από	μέρους	μου	της	ηλεκτρονικής	πλατφόρμας	Συνεχιζόμενης	
Ιατρικής	Εκπαίδευσης	γίνεται	με	τους	ανωτέρω	όρους.

Ονοματεπώνυμο .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
Ειδικότητα  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Διεύθυνση εργασίας ...............................................................................................................................................................................................     Τ.Κ  .................................................

Πόλη ................................................................................................................................................        Νομός .....................................................................................................................................................

Τηλέφωνο/Κινητό ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

e-mail ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

Θα επιθυμούσα ενημέρωση μέσω του e-mail μου σε θέματα  
που αφορούν το Internet και την Ιατρική

Υπογραφή

(Γνωρίζω και συμφωνώ, βάση του νόμου 2472/97 
“δημιουργία αρχείων προσωπικών δεδομένων”,  την 

καταχώρηση των στοιχείων μου στα αρχεία  
της εταιρείας σας.
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