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Mai sunt numai câteva zile în care vă puteți înscrie la un eveniment științific în premieră, dedicat 
sănătății femeii privită ca un întreg. 
 
Vă invităm vineri, 15 octombrie, și sâmbătă, 16 octombrie, la Forumul pentru Sănătatea Femeii, 
derulat exclusiv pe platforma Sanatatea.ONLINE/learning 
 
Manifestarea, organizată în premieră, își propune să devină o platformă de discuții independentă, 

interdisciplinară și pluridisciplinară, care să aducă în atenția specialiștilor cele mai importante 

aspecte care țin de sănătatea femeii.  

 

Sunteți medic endocrinolog? 

 

Forumul pentru Sănătatea Femeii include două sesiuni coordonate de Societatea Română de 

Endocrinologie.  

 MENOPAUZA TREBUIE TRATATĂ? 

Moderator: Prof. Dr. Cătălina Poiană  

 Riscul cardiovascular la menopauză  

Dr. Ileana Nițu  

 Terapia hormonală de menopauză: beneficii și riscuri 

Prof. Dr. Cătălina Poiană  

 Osteoporoza de postmenopauză – abordarea endocrinologului 

Șef Lucr. Dr. Cristina Căpățînă  

 Stilul de viață la menopauză  

Dr. Anca Hâncu  

 

 



 
 OBEZITATEA LA FEMEIE 

Moderatori: Prof. Dr. Simona Fica, Prof. Dr. Cătălina Poiană  

 Particularități metabolice la femeia obeză  

Dr. Aura Reghina  

 Afectarea osoasă la femeia cu obezitate  

Șef Lucr. Dr. Anca Sârbu  

 Riscul de cancer la femeia cu obezitate  

Prof. Dr. Cristina Preda  

 Fertilitatea femeii obeze  

Dr. Luminița Cima  

Cum puteți participa 

 
Evenimentul se adresează EXCLUSIV profesioniștilor din domeniul medical: medici primari, specialiști 
și rezidenți. 
 
Organizatorii științifici susțin integral participarea la eveniment, astfel încât medicii se pot înscrie 
gratuit.  
 
Pentru a vă înscrie la eveniment este necesară crearea unui cont 
pe www.Sanatatea.ONLINE/learning 
 
În cazul în care aveți deja cont pe platforma www.Sanatatea.ONLINE/learning trebuie doar să vă 
autentificați în contul dvs., să accesați lista evenimentelor disponibile și să apăsați butonul de 
înscriere la eveniment. 
 
Aflați toate detaliile despre eveniment https://www.sanatatea.online/15-16-10-2021-forumul-
pentru-sanatatea-femeii/ .  
 
Organizatori științifici: Societatea Română de Endocrinologie 
   Societatea Română de Reumatologie 
   Societatea Națională de Oncologie Medicală din România 
   Societatea de Obstetrică și Ginecologie din România 
   Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice 
    
 
 



 
Producătorul online al conferinței (care asigură managementul logistic & tehnic al webinarului) este Sănătatea Press Group 


