Η Δρ Κατερίνα Δούμα αποφοίτησε με υποτροφία από την
Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και συνέχισε επίσης ως υπότροφος, τις μεταπτυχιακές της
σπουδές στο τμήμα Ορθοδοντικής και Γναθοπροσωπικής
Ορθοπεδικής του Πανεπιστημίου Louisville, USA, απ’ όπου έλαβε τον τίτλο του
ειδικού ορθοδοντικού.
Στη συνέχεια, εκπόνησε την διδακτορική της διατριβή στο τμήμα Ορθοδοντικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, με παράλληλες αρμοδιότητες επιστημονικού συνεργάτη,
βασισμένη σε κλινική και ακτινογραφική μελέτη παιδιών με σκελετική ΙΙΙη τάξη, η
οποία και ολοκληρώθηκε με ομόφωνο άριστα.
Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Αθήνα και ασχολείται με θεραπεία παιδιών και
ενηλίκων με όλες τις πιστοποιημένες σύγχρονες μεθόδους.
Διετέλεσε κλινική επίκουρη καθηγήτρια στο μεταπτυχιακό τμήμα Ορθοδοντικής του
European University College, UAE.
Έχει συμμετάσχει με ομιλίες και παρουσιάσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα, Ευρώπη,
ΗΠΑ, Καναδά και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Είναι μέλος των AAO, WFO, ICD, ΑΒΟ (phase 1), EOGME, ELEGO, EEON, μέλος
της ομάδας εργασίας Ορθοδοντικής του Υπουργείου Υγείας και γεν γραμματέας της
Ελληνικής Εταιρείας Διαφανών Ναρθήκων.
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Kapodistrian University, Athens, Greece. She continued her postgraduate studies as
a stipend student in the department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, in
the School of Dentistry, University of Louisville, USA. Upon graduation, she obtained
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