Βιογραφικό - Γκριγκοριάν Σοφία
Η Δρ. Σοφία Γκριγκοριάν φοίτησε και αποφοίτησε από το Λύκειο με βαθμό Άριστα
20.
• Ιατρικές σπουδές στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της KU Leuven Βρυξέλλες,
Βέλγιο
•

Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσικά, Ελληνικά και Γερμανικά

•

Επαγγελματική Σταδιοδρομία - Άσκηση Γενικής Ιατρικής στην Μόσχα

• Μετεκπαίδευση σε επεμβάσεις δερματοχειρουργικής και κρυοχειρουργικής
2014, σε κλινικές & αισθητικές εφαρμογές laser, σε μεσοθεραπεία (Ακαδημία
Βελγίου)
• Εργάστηκε σε μεγάλα δερματολογικά κέντρα όπου και απέκτησε πολύ μεγάλη
εμπειρία στην ιατρική αισθητική προσώπου και σώματος.
• Από το 2003 συμμετέχει σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στα
ευρωπαϊκά και διεθνώς αναγνωρισμένα ιατρικά κέντρα (European & Word
Antiaging Society, Lipolysis, American Academy Of Dermatology and Aesthetic
Surgery) στην αντιγήρανση και στην αισθητική ιατρική.
• Έχει αρθρογραφήσει σε επιστημονικά διεθνή έντυπα (Journal Of European
Academy Of Dermatology and Venerology, International Journal Of Dermatology,
όπως επίσης και Ελληνικά, καθώς και σε διεθνή έντυπα.
• Στο σύγχρονο διαμορφωμένο ιατρείο της εφαρμόζει εξατομικευμένα
πρωτόκολλα αντιγήρανσης με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα φυσικής
τελειότητας, που υποστηρίζονται από εξελιγμένες τεχνικές και σύγχρονο
εξοπλισμό, πιστοποιημένες από τα κορυφαία ευρωπαϊκά και διεθνή ιατρικά κέντρα.
• 2001-2003 εργάστηκε στο Δερματολογικό Κέντρο D.H.I. (Μεταμόσχευση
Μαλλιών) Αθήνα-Λονδίνο-Κύπρο
•

Έκανε ειδικότητα Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας στο Π.Γ.Ν.Α (Ευαγγελισμός)

•

Είναι Μέλος του ΙΣΑ (Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών)

• Είναι Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας &
Ελληνικής Δερματοχειρουργικής Εταιρείας
•

Είναι Μέλος του European Academy Of Dermatology & Venerology

•

Είναι Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμωξιολογίας

• Από το 2013 είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στο Νοσοκομείο Π.Γ.Ν
"Ευαγγελισμός" & "Ανδρέας Συγγρός"
• Είναι Μέλος του European & Word Antiaging Society

Ιατρικές Υπηρεσίες:

• Κλινική Δερματολογία: Κλινική εξέταση, διάγνωση, θεραπεία, τεστ αλλεργιών,
έλεγχος τριχόπτωσης, ακμή-σωστή και έγκαιρη θεραπεία, κηλίδες, πανάδες,
υπερμελάγχρωση-θεραπεία, λεύκη, ψωρίαση-με βιολογικούς παράγοντες,
δερματίτιδες άτυπες, αυτοάνοσα δερματικά νοσήματα, έκζεμα,
γενοδερματοπάθειες, μη χειρουργική αντιμετώπιση προκαρκινικών καταστάσεων
με PDT
• Αφροδισιολογία: Κονδυλώματα, σύφιλη, έρπης γεννητικών οργάνων,
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα-γονοκοκκική και μη γονοκοκκική
Ουρηθρίτιδα, μολυσματική τέρμινθος, φίμωση, χαλινός, μυκητιάσεις
• Δερματοχειρουργική: Αφαίρεση καλοηθών-κακοηθών όγκων του δέρματος,
επιθηλιωμάτων, κύστεων, σπίλων, ξανθελασμάτων, υπερκερατώσεων-βιοψία,
διερεύνηση θεραπεία χειλοειδών & υπερτροφικών ουλών με ειδική μέθοδο
κρυοχειρουργικής, ηλεκτροχειρουργική & χειρουργική με laser, χειρουργική
όνυχα, μεταμόσχευση μαλλιών (F.I.T, STRIP, F.U.E)
• Αισθητική Δερματολογία: Botox, PRP, PDO-νήματα, Υαλουρονικό Οξύ,
μεσοθεραπείες σώματος- κυτταρίτιδα, λιπόλυση-λιπογλυπτική ενέσιμη,
λιποαναρρόφηση-λιποπρόσθεση, μεσοθεραπείς προσώπου - σύσφιξη, λάμψη,
μαύρους κύκλους, χημικά peeling, μικροδερμοαπόξεση με κρυστάλλους και
διαμάντια, σκληροθεραπεία, μη τραυματική ανάπλαση-fracional, ραδιοσυχνότητεςcavitation, βλεφαροπλαστική χωρίς νυστέρι, μέθοδος Full Fill-ρυτίδες, lifting
προσώπου χωρίς νυστέρι σε 20 λεπτά
• Laser εφαρμογές - τελευταίας τεχνολογίας: Αποτρίχωση, ραγάδες,
ευρυαγγείες, αιμαγγειώματα, εφηλίδες, ρυτίδες, tattoo, αποκατάσταση ουλών
ακμής

