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Αγαπητοί συνάδελφοι

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο)
συνεχίζει για πέμπτη χρονιά τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα μέσω διαδικτύου (e-school),καθώς  η 
εμπειρία των προηγούμενων μαθημάτων ήταν θετική με συμμετοχή κυρίως συναδέλφων  από 
διάφορα μέρη της Ελλάδος. Το ηλεκτρονικό σχολείο (e-school) χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και  
δίνει τη δυνατότητα συζήτησης και παρουσίασης περιστατικών χωρίς να είναι απαραίτητη η 
φυσική παρουσία των συμμετεχόντων  σε ένα συγκεκριμένο χώρο.
Αυτή τη χρονιά το επιστημονικό πρόγραμμα θα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, θα περιλαμβάνει 
μόνο 4 εισηγήσεις και τα υπόλοιπα μαθήματα θα είναι παρουσίαση περιστατικών οστεοπόρωσης 
και άλλων μεταβολικών νοσημάτων των οστών, τα οποία θα στέλνονται στους συμμετέχοντες 
ηλεκτρονικά πριν την ημέρα του μαθήματος ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην 
συζήτηση τους. 
Τα μαθήματα θα διεξάγονται μέσω του διαδικτύου μιά φορά το μήνα
(ημέρα Τετάρτη) απο 15.00 εως 16.00.

Οσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μπορούν να δηλώσουν 
συμμετοχή συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο που επισυνάπτεται ή να επικοινωνήσουν με την 
Ε.Ε.Μ.Μ.Ο (www.eemmo.gr)
Σ’ όσους δηλώσουν συμμετοχή θα σταλεί ένας κωδικός αριθμός με τον οποίο θα έχουν πρόσβαση 
στα μαθήματα.

Στο νέο αυτό εκπαιδευτικό κύκλο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθεί πιστοποιητικό 
παρακολούθησης  απο την Ε.Ε.Μ.Μ.Ο  σε όσους έχουν παρακολουθήσει  τουλάχιστον 6 από τα 
10 μαθήματα.

Η συμμετοχή σας είναι σημαντική για την επιτυχία των μαθημάτων.

Προς :
τα Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας
Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών

Μαρούσι 3 Μαϊου 2010

Πρόεδρος Ε.Ε.Μ.Μ.Ο 2009-2010
Καραχάλιος  Θεόφιλος      
Αναπλ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας                                                                                                                        

Επιστημονική υπεύθυνη προγράμματος
Δρ. Ευαγγελία Καταξάκη
Ρευματολόγος
Επιμελήτρια A’ Ε.Σ.Υ.
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Ημερομηνία Μία φορά το μήνα (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 15.00-16.00

29/9/10    Σεπτέμβριος    Παρουσίαση περιστατικού

27/10/10   Οκτώβριος Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις στη θεραπεία της οστεοπόρωσης

24/11/10  Νοέμβριος Παρουσίαση περιστατικού 

22/12/10  Δεκέμβριος Υπερπαραθυρεοειδισμός

26/1/11  Ιανουάριος Παρουσίαση περιστατικού 

23/2/11    Φεβρουάριος    Νεώτερα δεδομένα στις κατευθυντήριες οδηγίες  
  της οστικής πυκνομετρίας 

23/3/11  Μάρτιος    Παρουσίαση περιστατικού 

27/4/11  Απρίλιος    Συμμόρφωση στη θεραπεία

25/5/11  Μάιος   Παρουσίαση περιστατικού

22/6/11  Ιούνιος    Παρουσίαση περιστατικού
 

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χορηγηθούν απο την ΕΕΜΜΟ πιστοποιητικά 
παρακολούθησης σε όσους παρακολουθήσουν τουλάχιστον 6 μαθήματα



Ðñüãñáììá Áßôçóç Eγγραφής
Ημερομηνία Μία φορά το μήνα (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 15.00-16.00

29/9/10    Σεπτέμβριος    Παρουσίαση περιστατικού

27/10/10   Οκτώβριος Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις στη θεραπεία της οστεοπόρωσης

24/11/10  Νοέμβριος Παρουσίαση περιστατικού 

22/12/10  Δεκέμβριος Υπερπαραθυρεοειδισμός

26/1/11  Ιανουάριος Παρουσίαση περιστατικού 

23/2/11    Φεβρουάριος    Νεώτερα δεδομένα στις κατευθυντήριες οδηγίες  
  της οστικής πυκνομετρίας 

23/3/11  Μάρτιος    Παρουσίαση περιστατικού 

27/4/11  Απρίλιος    Συμμόρφωση στη θεραπεία

25/5/11  Μάιος   Παρουσίαση περιστατικού

22/6/11  Ιούνιος    Παρουσίαση περιστατικού
 

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.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών (Ε.Ε.Μ.Μ.Ο)  διοργανώνει 
μια σειρά μετεκπαιδευτικών μαθημάτων το 2010-11, 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 ηλεκτρονικής  
πλατφόρμας Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου. Προκειμένου 
λοιπόν να είμαστε σύμφωνοι με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και 
να υπογράψετε την επισυναπτόμενη φόρμα την οποία θα επιστρέψετε στην εταιρεία 
GlaxoSmithKline.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου της 
GlaxoSmithKline (“GSK”) απευθύνεται μόνον σε επαγγελματίες υγείας στην Ελλάδα. 
Όταν προβείτε σε εγγραφή για χρήση της ηλεκτρονικής 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 Συνεχιζόμενης 
Ιατρικής Εκπαίδευσης, το όνομά σας θα είναι εμφανές στους άλλους συμμετέχοντες. 
Η GSK θα χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε παρακάτω, 
προκειμένου να καταστήσει δυνατή την πρόσβασή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης και για να απαντά στα ερωτήματά σας.  
Με την υπογραφή σας για χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Συνεχιζόμενης 
Ιατρικής Εκπαίδευσης, συναινείτε στην μεταφορά των προσωπικών σας 
πληροφοριών για τους προαναφερθέντες σκοπούς στην GSK. Αν έχετε οποιαδήποτε 
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:  
210-6882423, 210-6882425, 210-6882426.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση
του e-school είναι η σύνδεσή σας  
στο Διαδίκτυο (Internet)

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

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

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

ΒΗΜΑ 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. 

ΒΗΜΑ 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 :

210-6882423, 210-6882425 και 210-6882426

Mε την ευγενική χορηγία της

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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