Vyzvaní zahraniční přednášející na XXXIV. Flebologických dnech v Hradci Králové

Sympozium 2.10.2009
"Updates on Endovenous and Surgical Varicose Veins Management".

Prof. Vladimir Blazek
Profesor na Vysokofrekvenčním institutu Univerzity v Aachen, Německo. Jeho práce na poli flebologické
diagnostiky položily základy k sestrojení řady přístrojů dnes běžně využívaných ve flebologické praxii ( např.
digitální fotoplethysmografie).

Prof. Paolo Casoni
Cévní chirurg z Univerzity v Parmě, Itálie. Je též ředitelem Oddělení angiologie v
Marbelle, Španělsko. Má rozsáhlé zkušenosti se strippingem safény bez krosektomie a
s léčbou bércových vředů.

Prof. Alun Davies
Profesor na Imperial College v Londýně, Anglie a Editor-in-chief nejvýznamnějšího anglicky psaného
flebologického časpisu

"Phlebology". Ve svých publikacích objektivně hodnotí moderní flebochirurgické

metody a jejich vztak k tradičním chirurgickýnm postupům.

Prof. Michael Gough
Profesor cévní chirurgie na Univerzitě v Leedsu, Anglie a Prezident-emeritus Společnosti cévní chirurgie Velké
Británie a Irska. Jeho rozsáhlá publikační činost zahrnuje všechny aspekty cévní chirurgie s velkým důrazem na
moderní metody léčby varixů.

Prof. Marianne De Maeseneer
Profesorka cévní chirurgie na Univerzitě v Antwerpách, Belgie se věnuje výzkumu neovaskularizace v etiologii
recidiv varixů. Navrhla a v praxi aplikovala řadu opatření, která umožňují snížit procento výskytu rekurencí po
tradičních operacích.

Prof. Hugo Partsch
Profesor dermatologie na Univerzitě ve Vídni, Rakousko. Jeho odborné práce hodnotí význam kompresivní
léčby a jsou již po mnoho let vysoce ceněny a opakovaně citovány ve světovém písemnictví. Jeho praktické
workshopy jsou velmi vyhledávány na všech světových kongresech.

Olivier Pichot, MD
Pracuje jako angiolog v privání praxi a na Univerzitě v Grenoblu, Francie. Jeho odborným zaměřením jsou
ultrazvuková vyšetření ve všech oblastech angiologie, ale má také rozsáhlou flebologickou praxi a zkušenosti s
pěnovou skleroterapií a radiofrekvenční obliterací. Ve světové literatuře jsou často citované jeho práce vědecky
zpochybňující tradiční mýtus krosektomie.

Paul Pittaluga, MD
Zakladatel a lékařský ředitel "Riviera Vein Institut" v Nice, Francie. Je světovou vůdčí osobností propagující
selektivní ablace varixů v lokální anestezii bez krosekotmie a bez strippingu (ASVAL).

Prof. Thomas Proebstle
Profesor Dermatologie na Univerzitách v Mainzu, Německo a Pecs, Maďarsko. Vedoucí lékař privátní
flebologické kliniky v Mannheimu, Německo. Je jedním z "otců" endovenózní laserové a nové Closure Fast
ablace varixů.

