A 21-a Conferință Europeană IAAH 2018

SIMPOZION
5 Octombrie 2018
Titlul Simpozionului

Ginecologie juvenilă

ARGUMENTARE ȘI
CONȚINUT

"Hiperandrogenismul și PCOS la adolescenți" și
"Endometrioza la adolescenți"
Tulburările menstruale cu semne de hiperandrogenism și sângerări
dureroase sunt foarte frecvente în timpul adolescenței. Vom prezenta
abordarea bazată pe dovezi științifice și cele mai bune practici în cazul
sindromului ovarului polichistic și a endometriozei la adolescenți.
"Evoluția terapiei hormonale în ginecologia pediatrică și pentru
adolescenți".
Prezentarea va reda ideile actuale despre posibilitățile de terapie
hormonală în tratamentul bolilor ginecologice ale copiilor și
adolescenților.
"Experiență în managementul adolescenților cu tulburări ale sistemului
reproductiv în tulburările de alimentație".
Raportul prezinta optiuni pentru corectarea hormonala a ciclului
menstrual in diferite forme de tulburari de alimentatie in structura
managementului complex al adolescentilor.
"Infecții cu transmitere sexuală la adolescenți".
Astăzi abundența de informații despre sex nu oferă unui adolescent o
idee despre cealaltă parte a maturizării sexuale - riscul de a contracta
infecții cu transmitere sexuală care pot provoca daune ireparabile
sănătății reproductive și pot provoca un traumatism psihologic pentru
adolescenți. Prevenirea eficientă va fi pusă în discuție.
”Probleme ginecologice la copiii născuți foarte prematur”.
Rata de supraviețuire a copiilor născuți prematur a crescut odată cu
îmbunătățirea îngrijirii neonatale. Scopul raportului este de a atrage
atenția ginecologilor asupra particularităților problemelor ginecologice la
nou-născuți și la sugarii născuți foarte prematur. Ancheta este o nouă
zonă de specialitate pediatrică care se bazează pe experiența personală
și pe câteva date disponibile din literatură. Tactica va fi discutată.
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