ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Δήμητρα Ντάσιου-Πλακίδα είναι ιατρός Δερματολόγος με ιδιαίτερο
προσανατολισμό στη Δερματοχειρουργική και την Αισθητική Δερματολογία.
Διευθύνει το Δερματοχειρουργικό Κέντρο Derma Clinic στο Βόλο και ως
Επιστημονικός
Συνεργάτης
εκπαιδεύει
τους
ειδικευόμενους
στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Α. Συγγρός»
Σπουδές
H Δήμητρα Ντάσιου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και πήρε την ειδικότητα της ΔερματολογίαςΑφροδισιολογίας στο Νοσοκομείο Α. Συγγρός του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μετά από εκπαίδευση στη γενική χειρουργική, μετεκπαιδεύτηκε σε
δερματοχειρουργικές κλινικές Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, όπως στο
Παρίσι, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο "Saint Louis", καθώς και
Νοσοκομεία των ΗΠΑ. Εκπαιδεύτηκε, επίσης, στην αισθητική χειρουργική και
λιποπλαστική με τον αισθητικό χειρουργό P. Fournier, στο Παρίσι.
Διδακτικό έργο
Διεύθυνση και διδασκαλία σε πολυάριθμα Σεμινάρια και συνέδρια στην
Ελλάδα και πολλές χώρες του εξωτερικού
Διετέλεσε διευθύντρια της εκπαίδευσης στη δερματοχειρουργική των
ειδικευόμενων
της
Δερματολογικής
κλινικής
του
Νοσοκομείου
«Ευαγγελισμός». Επίσης, είναι διεθνής εκπαιδεύτρια (mentor) του
προγράμματος International Traveling Program -ITMP της ASDS με
επικεφαλής τον καθηγητή Lawrence Field.

Συμμετοχή σε φορείς
Είναι ιδρύτρια, πρόεδρος και εκλεγμένη πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας
Δερματοχειρουργικής επί πέντε διετίες. Διετέλεσε μέλος του διοικητικού
συμβουλίου της Διεθνούς Εταιρίας Δερματοχειρουργικής (International
Society for Dermatologic Surgery) και τελευταία, είναι μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου και εκπαιδεύτρια σε σεμινάρια της DASIL (Dermatologic and
Aesthetic Surgery International League).
Είναι σύμβουλος του Skin Cancer Foundation, διεθνούς, μη κερδοσκοπικού
οργανισμού, με έδρα τη Νέα Υόρκη.
Είναι, επίσης, μέλος:


της ΕΔΑΕ (Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρίας)



της ΕΕΔΧ (Ελληνικής Εταιρίας Δερματοχειρουργικής)



της EADV (Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας & Αφροδισιολογίας)



της ASDS (Αμερικανικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής)



της DASIL (Σύνδεσμος Δερματολογικής και Αισθητικής Χειρουργικής)

Συμμετοχή σε Συνέδρια
Έχει παρουσιάσει σε πολλές χώρες του κόσμου εργασίες της σχετικά με τη
δερματοχειρουργική, όπως την αποκατάσταση των βλαβών μετά από
αφαιρέσεις όγκων του δέρματος, τη λιποαναρρόφηση, την εμφύτευση λίπους
και άλλων υλικών, επεμβάσεις με Λέιζερ, BOTOX™, και κοσμητική
δερματολογία.
Έχει εμπειρία από το 1982 στη χειρουργική με λέιζερ, από το 1986 στη
λιπογλυπτική και την εμφύτευση λίπους και διδάσκει σε πολλά σεμινάρια στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Δημοσιεύσεις
4 εργασίες σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά και 10 σε Ελληνικά.
Συγγραφέας στο European Textbook of Dermatologic Surgery.
Ξένες γλώσσες
Αγγλική – Γαλλική – Ισπανική

