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5ο μεσογειακό συνέδριο Φλεβολογίας

Σ τις 28 Απριλίου στο Πόρτο Χέλι ξεκίνησε το 5ο 
Μεσογειακό Συνέδριο Φλεβολογίας στο εξαιρε-
τικό συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου aKs-

Πόρτο Χέλι. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Ιταλική 
Εταιρεία Φλεβολογίας και από την Ελληνική Εταιρεία 
Δερματοχειρουργικής. 

Διήρκεσε για τρεις συνεχείς μέρες με πρακτικά σεμινά
ρια αλλά και θεωρητικές εισηγήσεις από διεθνείς και κα
ταξιωμένους εξειδικευμένους επιστήμονες. Ενδιαφέρον 
παρουσίασαν και εισηγήσεις από άλλα θέματα, όπως τα 
εμφυτεύματα, η λιπογλυπτική, η χρήση ξέστρου και κρυ
οθεραπείας στις διάφορες μορφές καρκίνου του δέρμα
τος, η αλλαντοτοξίνη στη θεραπεία ρυτίδων κ.ά. Είναι γεγο
νός, πως πάνω από πενήντα Έλληνες και πάνω από εκατό 
Ιταλοί συνάδερφοι παρακολούθησαν το συνέδριο, κυρί
ως το πρακτικό μέρος, όπου οι ίδιοι εφάρμοσαν σκληρο
θεραπείες σε ασθενείς που κατέφθασαν από όλη τη χώ
ρα. Σημασία δόθηκε στις ειδικές πιεστικές κάλτσες μετά 
από οιαδήποτε θεραπεία με σκληρυντικές ενέσεις ή επιφα
νειακά λέιζερ. Πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρως ότι οι κ.κ. Ζ. 
Πολυζώης και Τζ. Τζενοβέζε ήταν οι οργανωτικές ψυχές του 

Συνεδρίου και πρόσφεραν τον καλύτερο εαυτό τους ώστε 
το συνέδριο να είναι άψογα οργανωμένο. Τελικά κατάφε
ραν ώστε να μην παρατηρηθούν αργοπορίες κι ελλείψεις. 
Παράλληλα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύσσωμο το Δ.Σ. 
της Δερματοχειρουργικής Εταιρείας παρέστη στο Συνέδριο, 
προσπαθώντας να καλύψει τυχόν ανάγκες. Ιδιαίτερες ευχα
ριστίες στους συναδέρφους κ.κ. Ντάσιου Δ., Ρομποτή Μ., 
Νεαμονιτό Κ., Ναούμ Χ., αλλά και σε πολλούς άλλους συνα
δέρφους που με την παρουσία τους τίμησαν το Συνέδριο. 
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Δερματοχειρουργικής τίμησαν 
τον καθηγητή κ. Τζ. Τζενοβέζε χρήζοντάς τον επίτιμο πρόε
δρο της Δερματοχειρουργικής Εταιρείας. Επίσης, οι κοινω
νικές εκδηλώσεις στέφθηκαν από μεγάλη επιτυχία, διότι οι 
σύνεδροι και οι συνοδοί τους γεύτηκαν τις παραδοσιακές 
συνταγές του τόπου μας σε ψαροταβέρνες και κλασσικά 
εστιατόρια, απολαμβάνοντας παράλληλα τις ομορφιές του 
νομού Αργολίδας. Κατά τον αποχαιρετισμό, όλοι έδειχναν 
συγκινημένοι και υπόσχονταν να επισκεφτούν ξανά την 
πατρίδα μας. Κλείνοντας, να τονίσουμε ότι τέτοιες διοργα
νώσεις κοσμούν και τιμούν τη χώρα μας και ευχόμαστε να 
επαναλαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο συχνά.

MEDITERRANEAN CONGRESS 
ON PHLEBOLOGY5th




