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Σχετικά με Εμένα
Σπούδασα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ’ όπου αποφοίτησα
με λίαν καλώς. Εκπλήρωσα τη θητεία μου σε υπηρεσία υπαίθρου στη μονάδα
τεχνητού νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας

Ειδικεύτηκα στην Παιδιατρική για 1 χρόνο στο Γενικό νοσοκομείο Κέρκυρας και
κατόπιν ολοκλήρωσα την Παιδιατρική ειδικότητα στην Πανεπιστημιακή κλινική του
Νοσοκομείου Δουρούτης Ιωαννίνων, από όπου και κατόπιν εξετάσεων, έλαβα τον
τίτλο της ειδικής Παιδιάτρου.

Εξειδικεύτηκα στη Νεογνολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για 2 χρόνια,
οπότε και κατόπιν εξετάσεων σε επιτροπή των Αθηνών, απέκτησα και τον τίτλο της
εξειδικευμένης Νεογνολόγου. Ολοκλήρωσα με άριστα τη διδακτορική μου διατριβή
στην Πανεπιστημιακή Νεογνολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Ιωαννίνων.

Είμαι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος στην παιδιατρική διατροφή, του
Πανεπιστημίου της Βοστώνη, καθώς και του μεταπτυχιακού Early Nutrition Specialist
(ENS), του Πανεπιστημίου του Μονάχου. Έχω συμμετάσχει σε 10 δημοσιεύσεις σε
αγγλόφωνα ιατρικά περιοδικά και σε πολλές δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά.

Περιγραφή Υπηρεσιών
Εξέταση και παρακολούθηση νεογνών, βρεφών και παιδιών. Συμβουλευτική μητρικού
θηλασμού και συμβουλευτική γονέων. Παρακολούθηση των νεογνών ανά τακτά
χρονικά διαστήματα και άμεση επικοινωνία με τους γονείς για οποιαδήποτε απορία
προκύπτει, όπως και παρακολούθηση πρόωρων νεογνών για την νευρολογική και
ψυχοκινητική τους εξέλιξη.

Δίνονται οδηγίες για τη διατροφή των παιδιών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες,
σύμφωνα με τις ανάγκες τους σε βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Παράλληλα,
ομοιοπαθητικά φάρμακα μπορούν να δοθούν και σε οξείες καταστάσεις, όπως
λοιμώξεις του αναπνευστικού, εμπύρετα, ωτίτιδες.
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ΠΟΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 Ιωάννινα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 6974487479

 2651074096

 papafot@otenet.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Παρακολούθηση Πρόωρων

 Προληπτικός Έλεγχος

 Ομοιοπαθητική

 Παρακολούθηση Νεογνών

 Θέματα Διατροφής

 Συμβουλευτική Θηλασμού

 Ενημέρωση Γονέων

 Εμβολιασμός

 Ψυχοκινητική Εξέλιξη

 Νευρολογική Εξέλιξη

 Καμπύλες Ανάπτυξης

 Πιστοποιητικά Υγείας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 Επαγγελματική Σελίδα

 Facebook Σελίδα

Γιατροί

 https://papadimitrioupediatrician.gr 
 https://el-gr.facebook.com/fotini.papadimitriou.12 

