ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Δερματολόγος -Αφροδισιολόγος ΑΓΓΕΛΙΚΗ -ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΡΟΥΣΣΑΚΗ -ΣΟΥΛΤΣΕ
•

1975 – 1978
Φοίτηση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Padova Ιταλίας

•

1978 - Οκτώβριος 1983
Φοίτηση στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

•

08/11/1983
Πτυχίο Ιατρικής με βαθμό «Λίαν Καλώς»

•

10/01/1984
Άδεια ασκήσεως του Ιατρικού Επαγγέλματος στην Περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

•

Ιανουάριος 1984 - Ιανουάριος 1988
Βοηθός στη Δερματολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Albert-Ludwigs, Freiburg i. Br. Γερμανίας
(Prof. Dr. E. Schoepf)

•

30/03/1988
Τίτλος και άδεια ασκήσεως της ιατρικής ειδικότητας Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας, από τον
Ιατρικό Σύλλογο Baden-Wuertenberg, Γερμανίας, ύστερα από νομοθετημένες εξετάσεις σύμφωνα
με το άρθρο 5 των οδηγιών 75/362/ΕΟΚ και σύμφωνα με την οδηγία
93/16/ΕΟΚ.

•

01/02/1989 - 31/01/1994
Έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης (Wissenschaftlicher Angestellter Arzt) στη Δερματολογική
Κλινική (Prof. Dr. Dr. Ring) του Πανεπιστημίου Αμβούργου, Γερμανίας.

•

17/09-18/09/1990
Σειρά μαθημάτων (θεωρητικών και πρακτικών) με θέμα Laser στην Ιατρική στο Laser-MedizinZentrum GmbH, Berlin, Pruefstelle fuer Medizinische Geräte an der Freien Universitaet Berlin.

•

18/09/1990
Άδεια εργασίας με Laser στην Ιατρική, Γερμανία.

•

10/09/1992
Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Albert-Ludwigs, Freiburg i. Br. Γερμανίας, με θέμα
Διδακτορικής Διατριβής: Κυτταρική διήθηση σε δερματικά θηλώματα, οξυτενή κονδυλώματα πριν
και κατά τη διάρκεια θεραπείας με ανασυντιθεμένη ιντερφερόνη-2α, ανασυντιθεμένη
ιντερφερόνη-γ, μεθισοπρινόλη.

•

01/02/1994 – 28/02/1994
Επιστημονικός συνεργάτης (Wissenschaftlicher Angestellter Arzt) στην Δερματολογική Κλινική
(Prof. Dr. Dr. Ring) του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, Γερμανίας στα πλαίσια του
προγράμματος «Σχέσεις φιλοξενουμένων ιατρών».

•

01/03/1994 – 31/08/1994
Έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης (Wissenschaftlicher Angestellter Arzt) της Δερματολογικής
Κλινικής Darmstadt (Prof. Dr. Dr. Hagedorn), του Ακαδημαϊκού Εκπαιδευτικού Νοσοκομείου
Johann-Wolfgang-Gothe, Frankfurt a.Main.

•

20/04/1995
Αναγνώριση του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας, από τη
Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας Αθηνών.

•

24/05/1995
Αναγνώριση της Διδακτορικής Διατριβής – Διπλώματος από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

•

29/05/1195 - 13/01/1998
Πρόσληψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διδασκαλία
του μαθήματος «Δερματολογίας» στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής.

•

14/01/1998
Διορισμός (με αριθ. 5519/24-10-07, ΦΕΚ αρ. 229-30-30-12-97) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε
θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δερματολογία».

•

1998 – Σήμερα
Διευθύντρια της Δερματολογικής Κλινικής του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Λάρισας.

•

23/10/2018
Διορισμός σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του μόνιμου Τακτικού Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, Τομέα
Παθολογίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο “Δερματολογία”
(Φ.Ε.Κ. αριθμ. 1171/16-10-2018, τεύχος Γ)

Δερματοχειρουργική

Στον χώρο του ιατρείου πραγματοποιούνται επεμβάσεις μικρής κλίμακας για την αντιμετώπιση
περιστατικών του τομέα της κλινικής δερματολογίας από την δερματολόγο - αφροδισιολόγο. Ενδεικτικά
εξυπηρετεί:
•
•
•
•
•

Αντιμετώπιση ευρυαγγειών προσώπου – σώματος
Διαθερμία (surgitron flash) σε μυρμηκίες – σμηγματορροϊκές υπερκερατώσεις
Χειρουργική αφαίρεση σπίλων και καλοήθων όγκων δέρματος. Λήψη δείγματος δέρματος για
βιοψία
Θεραπεία οξυτενών κονδυλωμάτων
Αντιμετώπιση ακτινικών υπερκερατώσεων

•

•
•

Κρυοπηξία • (Κρυοχειρουργική ή Κρυοθεραπεία: θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιεί πολύ
χαμηλές θερμοκρασίες, για να καταστρέψει παθολογικούς ιστούς και κύτταρα. Εφαρμόζεται σε
μυρμηκίες, κονδυλώματα, θηλώματα, υπερκερατώσεις, χηλοειδή, αιμαγγειώματα και σε
επιφανειακά καρκινώματα).
Αφαίρεση κυστών
Αφαίρεση λιπωμάτων

Αισθητική Δερματολογία

Με τη χρήση της νέας τεχνολογίας, ο τομέας της αισθητικής δερματολογίας εξελίσσεται συνεχώς
δίνοντας έτσι λύση σε πολλά προβλήματα των ασθενών με μη επεμβατικό τρόπο, γρήγορα, ανώδυνα &
αποτελεσματικά.
Η δερματολόγος - αφροδισιολόγος προσφέρει υπηρεσίες για:
•
•
•
•
•
•

Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιγξη
Μεσοθεραπεία σώματος
Εφαρμογές botox για ρυτίδες έκφρασης
Υαλουρονικό οξύ για αποκατάσταση χαμένου όγκου και βαθιών ρυτίδων
Peeling
Ενέσιμα εμφυτεύματα κολλαγόνου για ρυτίδες, ουλές, περιγράμματα χειλιών, ζυγωματικά κ.λπ.

Κλινική Δερματολογία - Νοσήματα
Η κλινική δερματολογία αφορά στην έγκαιρη διάγνωση, αντιμετώπιση αλλά και πρόληψη παθήσεων
του δέρματος του σώματος και της κεφαλής, των βλεννογόνων, των τριχών και τον ονύχων σε ασθενείς
κάθε ηλικίας.
Η δερματολόγος - αφροδισιολόγος αναλαμβάνει περιστατικά όπως:
Δερματολογικές Παθήσεις
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Έλεγχος σπίλων (ελιών) με δερματοσκόπηση
Ακμή εφήβων / ενηλίκων
Τριχόπτωση / αλωπεκία
Λεύκη
Ψωρίαση
Λειχήνες
Κνίδωση / δερματικές αλλεργίες
Ροδόχρους νόσος, ακμή
Κηλίδες / Μέλασμα
Μελάνωμα
Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα / Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα
ατοπική δερματίτιδα
παθήσεις ονύχων

Αφροδίσια Νοσήματα:
•

σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

•
•
•

Σύφιλη
Οξυτενή κονδυλώματα
Γονόρροια (βλεννόρροια)

Υ.Σ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ C και οδηγίες σε 2 σελίδες

