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Sergio Gianesini je chirurg na University of Ferrara (ITÁLIE), kde se habilitoval jako docent v
italském  oboru  kardiovaskulární  chirurgie  a  kde  se  věnuje  základní  vědě  o  žilách  a  lymfě,
klinickému výzkumu a praxi. Je součástí stálého učitelského sboru Lékařské fakulty, stejně jako
rezidenčního  programu  cévní  chirurgie,  kurzů  fyzioterapie  a  Fakulty  zubního  lékařství.  Je
mimořádným docentem v oboru chirurgie na Uniformed Services University of Health Sciences v
Bethesdě, USA. Má doktorát v oboru molekulární patofyziologie cévního systému a je součástí
učitelského sboru doktorandského kurzu Advanced Therapies & Experimental Pharmacology na
University  of  Ferrara.  V rámci  doktorandských  programů  University  of  Ferrara  je  zapojen  do
procesu internacionalizace a usnadňuje interakci mezi univerzitami v různých zemích. Je zvaným
profesorem magisterského stupně angiologie II na University of Padova (ITÁLIE). Je také zvaným
profesorem  Albánské  univerzity.  Působí  jako  šéfredaktor  časopisu  Vascular  Insights  a  jako
přidružený  redaktor  časopisů  Phlebology  Journal  a  International  Angiology  Journal.  Je  členem
redakčních rad Journal  of Vascular Surgery venózních a  lymfatických poruch, Chinese Medical
Journal, Surgical Sciences Journal a Turkish Journal of Vascular Surgery. Publikoval více než 80
vědeckých prací na téma žilní lymfatika, 3 učebnice a přednesl více než 380 přednášek po celém
světě. Je zakládajícím členem nadace venous-lymphatic World International Network (v-WIN), se
kterou  rozvíjel  projekty  vedoucí  k  oficiálnímu  uznání  Koordinačního  výboru  pro  komunikaci
Organizace spojených národů a k institucionálnímu zastoupení během Universal Expo World 2021-
2022. Veletrh. Od roku 2018 do roku 2022 působil jako viceprezident UIP.

Vážená generální rado, rád bych vám sdělil  důvody, které mě vedly k přijetí laskavého návrhu
různých  společností  ucházet  se  o  prezidentský  úřad,  nehledě  na  zjevnou  poctu  tak  prestižního
pověření. Potíže, kterým celý svět čelí, nám jasně připomněly potřebu neustálého přizpůsobování a
inovací.  Tyto  potíže  také  představovaly  příležitost  ukázat  obrovskou  hodnotu  rychlé  reakce,
společných globálních projektů a řádné synergie. Mezinárodní unie flebologie (UIP) byla vytvořena
již dávno, přesto byla financována ze stejných skutečných konceptů. Po dlouhou dobu UIP prokázal
velký  potenciál  a  také  významné  nedostatky.  Řádná,  morální,  transparentní,  demokratická,
angažovaná, globální správa je velmi potřebná, zvláště v dnešní době. V této souvislosti doufám, že
kroky, které jsem vyvinul já a kolegové, kteří se mnou po celá léta spolupracovali z celého světa,
mohou  mluvit  mnohem více  než  jen  abstraktní  volební  sliby.  Zastávám UIP jako  „Society  of
Societies“, jejímž hlavním úkolem musí být podpora místních aktivit jejích členů a jejich uvedení
do globálního měřítka v produktivní synergii mezi jednotlivými částmi. Podporuji UIP prosazující
transparentní využívání všech dostupných prostředků, jejichž cílem je pozvednout umístění žil a
lymfy po celém světě. S těmito hodnotami bych rád kandidoval za UIP, ve kterém by Generální rada
mohla najít neustále dostupný komunikační kanál věnovaný posuzování potřeb různých regionů a
hledání správných řešení. Přesně v tomto smyslu vám zůstávám plně k dispozici a doufám, že se
vám bude líbit nápad oslovit mě (gnssrg@unife.it, sergiogianesini@gmail.com; t. +393498012304)
a poskytnout VAŠI zpětnou vazbu ohledně toho, co by UIP mělo být a dělat pro svou společnost,
pro svůj region a pro rozvoj naší disciplíny. Pevně doufám, že tato výměna názorů mezi vámi („U“)
a „Já“ bude představovat příležitost „P“ pokroku pro UIP a kandidaturu v souladu se skutečnými
potřebami jejích členů.
(překlad Google translator)


