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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Τόμος 4, (1):19-21, 2007

Σημείωμα Σύνταξης
Εντυπώσεις από το
5o Μεσογειακό Συνέδριο Φλεβολογίας

Πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο Χέλι το 5ο Μεσογειακό Συνέδριο Φλεβολογίας που οργανώθηκε από την
Ιταλική Εταιρεία Φλεβολογίας και από την Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής, με μεγάλη συμμετοχή
γιατρών από πολλές χώρες της Μεσόγειου.
Η Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής συμμετείχε τόσο στην οργάνωση του συνεδρίου αλλά και με
ομιλητές την πρώτη μέρα του συνεδρίου.
Το επιστημονικό ενδιαφέρον ήταν μεγάλο και παρέμεινε αναλλοίωτο έως τέλος σε θέματα που αφορούν
στη φλεβολογία των κάτω άκρων. Η φλεβολογία είναι ένας τομέας της Ιατρικής που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Έντονη ήταν η αντιπαράθεση μεταξύ των υποστηρικτών της χειρουργικής της σκληροθεραπείας και των
υποστηρικτών των laser.
Αποδείχτηκε πλέον από πολλές μελέτες και ανακοινώσεις ότι η χρήση σκληρυντικού αφρού (mousse)
επιτυγχάνει τα ίδια αποτελέσματα με το laser σε μεγάλα αγγεία. Ίσως τα αποτελέσματα να είναι και πιο καλά, αλλά
σίγουρα είναι πιο ασφαλή καθώς το laser μπορεί να βλάψει τη σαφηνο-μηριαία βαλβίδα εάν χρησιμοποιηθεί
κοντά, ενώ η συνεχής ροή των επιφανειακών επιγαστρικών φλεβών δεν επιτρέπει στο σκληρυντικό αφρό να
εναποτεθεί στη μηριαία φλέβα.
Επίσης, η μη τoμή της επιγαστρικής φλέβας, που αφαιρούταν μέχρι τώρα με το stripping, εφαρμόζεται
πλέον με καλύτερα αποτελέσματα.
Μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή είχαν οι Έλληνες Δερματολόγοι στο διήμερο του σεμιναρίου με τη θεωρία
και εφαρμογή των σκληρυντικών ενέσεων για την αντιμετώπιση των ευρυαγγειών που δίδαξε ο Καθηγητής
και Πρόεδρος της Ιταλικής Εταιρείας Φλεβολογίας Guiseppe Genovese.
Ο Καθηγητής G. Genovese ανακηρύχτηκε Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΕΔΧ, για την προσφορά του στην
εκπαίδευση των Ελλήνων Δερματολόγων με τη συμμετοχή του σε πολλά σεμινάρια.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Έλληνες και ξένους σύνεδρους για τη συμμετοχή τους σε αυτό το συνέδριο που
έγινε σε ένα πανέμορφο κομμάτι της Ελλάδας από το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής.
Zώης Πολυζώης
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Επιστολή του Προέδρου της Ιταλικής Φλεβολογικής Εταιρείας
Giuseppe Genovese
Αγαπητέ πρόεδρε της Eλληνικής Eταιρίας Δερματοχειρουργικής,
με την παρούσα (επιστολή) σε ευχαριστούμε για τη συνεργασία χάρη στην οποία μπορέσαμε να
πραγματοποιήσουμε το υπέροχο συνέδριο στο Πόρτο Χέλι. Η συνεισφορά της εταιρίας σας υπήρξε πολύτιμη
για τις παθολογίες στα όρια μεταξύ φλεβολογίας και δερματολογίας.
Πρέπει να μεταφέρω, επίσης, τη θετική κριτική των Ιταλών συναδέλφων για όλους τους Έλληνες ομιλητές
αλλά και για την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή θεμάτων την πρώτη μέρα του συνεδρίου. Η συνεργασία
όλων των ελλήνων δερματολόγων υπήρξε πολύτιμη για το συνέδριο και σημαντική για να συνεχίσουμε
μαζί σας κι άλλα «αδελφοποιημένα» συνέδρια.
Η ενημέρωση είναι το μυστικό της ιατρικής επιστημονικής επιτυχίας: ενημέρωση, όχι παθητική αφομοίωση
ιδεών αλλά προτεινόμενη με κριτικό ύφος, με ερέθισμα συζητήσεις από ειδικούς, με χρόνο αφιερωμένο
στη συζήτηση 1-2 ώρες ανά συνεδρία.
Η μεσογειακή εταιρία φλεβολογίας, με πρόεδρο τον καθηγητή Giuseppe Genovese, οργάνωσε έτσι το
5ο συνέδριο των μεσογειακών χωρών στο Πόρτο Χέλι στην Ελλάδα (Αργολίδα-Πελοπόννησος) από τις 28
Απριλίου έως την 1η Μαΐου.
Ο ενθουσιασμός μιας ανοιχτής και ειρηνικής σύγκρισης ανάμεσα σε ειδικούς διαφορετικών παραδόσεων
ήταν μεγάλος: οι Έλληνες, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί, αλλά με την ίδια διάθεση αυτοκριτικής, σημείωσαν ένα
σημαντικό βήμα στην απόκτηση ενημέρωσης στη φλεβολογία.
Μεταξύ των θεμάτων τα οποία αναπτύχθηκαν ήταν: η πρόταση για νέες θεραπευτικές μεθόδους όπως
η ομοτοξικολογία στη θεραπεία του φλεβολεμφικού οιδήματος, η σημασία της ελαστικής περίδεσης
στη σκληροθεραπεία, η θεραπεία, μη προσωπική, του φλεβοστατικού έλκους αλλά με συγκεκριμένα
θεραπευτικά πρωτόκολλα, η σημασία μιας σωστής πελματιαίας στάσης σαν βοήθεια στη θεραπεία της
φλεβοπάθειας, η σκληροθεραπεία των μειζόνων κλάδων ενάντια στο stripping και στο ενδοφλεβικό laser:
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ίδιο αποτέλεσμα μικρότερο κόστος!, η επιλεκτική αιμοδυναμική κυρσεκτομή κατά Genovese, με διατήρηση
της επιφανειακής επιγαστρικής φλέβας στους πρωτοπαθείς κιρσούς, απαραίτητη προϋπόθεση στην πρόληψη
στους υποτροπιάζοντες κιρσούς και στο σηραγγώδες αιμαγγείωμα.
Η συζήτηση, πλούσια σε θέματα, συμπλήρωσε μία σοβαρή και ώριμη ανταλλαγή εμπειριών και θα έχει
χωρίς αμφιβολία το σκοπό να εμπλέκει όλο και περισσότερο τους φλεβολόγους οι οποίοι θα θελήσουν να
ασχοληθούν με την πανεπιστημιακή έρευνα: αυτή είναι και η πρόσκληση και πρόταση που προτείνεται από
το Ιταλικό Διαπανεπιστημιακό Κέντρο της έρευνας στη φλεβολογία, στο πρόσωπο του Καθηγητή Genovese,
ως εθνικού αντιπροσώπου.
Το υπέροχο φόντο του εξωτικού Πόρτο Χελίου, παρότι θαυμάστηκε από όλους, δεν κατάφερε να αποσπάσει
την προσοχή των πάνω από διακοσίων συνέδρων, οι οποίοι παρέμειναν στη συζήτηση των θεμάτων μέχρι
αργά το βράδυ.
Giuseppe Genovese

Η μετάφραση από τα Ιταλικά έγινε από τον ιατρό Στέλιο Βουδούρη που βοήθησε σαν μεταφραστής όλες τις
μέρες του συνεδρίου και εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής τον ευχαριστούμε.
Ζώης Πολυζώης

