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Σχετικά με Εμένα
Αποφοίτησα από την Ιατρική Σχολή Αθηνών και στην συνέχεια υπηρέτησα την
στρατιωτική μου θητεία ως ιατρός στην Πολεμική Αεροπορία, ενώ εργάστηκα ως
αγροτικός ιατρός στο Κέντρο Υγείας Αγιάς Λαρίσης. Ξεκίνησα την ειδικότητα της
Παιδιατρικής στο Νοσοκομείο Λαμίας και συνέχισα την Παιδιατρική στο Νοσοκομείο
Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και μου απονεμήθηκε η ειδικότητα μετά από επιτυχείς
εξετάσεις.

Από το 2002 έως σήμερα διατηρώ ιδιωτικό Παιδιατρικό Ιατρείο στην Αθήνα, ενώ
συμμετέχω ενεργά επί πολλά έτη ως συνεργάτης των εξωτερικών ιατρείων της Β‘
Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αγία Σοφία». Επιπλέον, είμαι εξωτερικός
συνεργάτης πολλών ιδιωτικών Παιδιατρικών Κλινικών, όπως Μητέρα, Ευρωκλινική,
Ιατρικό, Ιασώ.

Έχω παρουσιάσει πλήθος ανακοινώσεων σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια και έχω
παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό ελληνικών και διεθνών Συνεδρίων. Παράλληλα, είμαι
ενεργό μέλος από το 2017, στην εταιρεία Ελλήνων ιατρών λογοτεχνών με συγγραφή
ποικίλων λογοτεχνικών κειμένων.

Περιγραφή Υπηρεσιών
Στο ιατρείο παρέχεται προληπτική εξέταση ανά 1-2 μήνες νεογέννητων βρεφών,
γίνονται τακτικοί εμβολιασμοί βρεφών, παιδιών, εφήβων έως 18 ετών, ενώ δίνονται
συμβουλές διατροφής και θηλασμού βρεφών.

Παράλληλα γίνεται αναπτυξιακή αξιολόγηση ανά ηλικία με χρήση ειδικών
δοκιμασιών, ενώ εξετάζονται θεραπείες για χρόνια περιστατικά. Υπάρχει ψυχολογική
στήριξη του παιδιού και του εφήβου και αντιμετωπίζονται καθημερινά προβλήματα
βρεφών και νηπίων, όπως λοιμώξεις, διατροφικές διαταραχές, προβλήματα
συμπεριφοράς και ομιλίας, προβλήματα οπτικής οξύτητας και ακοής.

Επίσης, αντιμετωπίζονται επείγοντα περιστατικά και δίνονται οι πρώτες βοήθειες
όπου χρειάζεται. Χορηγούνται πιστοποιητικά υγείας, αλλά και καρτέλα ασθενούς με
το ιστορικό, τα φάρμακα και τις οδηγίες αναλυτικά τυπωμένες. Όποτε χρειάζεται, το
παιδί παραπέμπεται σε ειδικό κατάλληλο και έμπιστο στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή
σε κλινική με συνεχή παρακολούθηση και επικοινωνία. Παρέχεται συνταγογράφηση
και παραπεμπτικά για εργαστηριακές εξετάσεις ΕΟΠΥΥ.
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