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Σχετικά με Εμένα
Γεννήθηκα στην Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας και αποφοίτησα από την Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έπειτα από τη στρατιωτική μου θητεία, από
όπου απολύθηκα με το βαθμό του Έφεδρου Ανθυπίατρου Υγειονομικού, διατέλεσα
αγροτικός ιατρός στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και στο Ειδικό Περιφερειακό
Ιατρείο Φυλακών Κασσάνδρας.

Στη συνέχεια, ειδικεύτηκα στην Παιδιατρική του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου
Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» και την Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων, καθώς και στην νεογνολογική κλινική του πανεπιστημιακού
νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Μετεκπαιδεύτηκα στο Κλινικό και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Νοσοκομείου Ειδικών
Παθήσεων Θεσσαλονίκης που αφορούσε λοιμώξεις της παιδικής ηλικίας. Από το 2005
έως σήμερα διατηρώ ιδιωτικό παιδιατρικό ιατρείο στην πόλη των Ιωαννίνων.

Περιγραφή Υπηρεσιών
Το παιδιατρείο μου προσφέρει ολοκληρωμένες παιδιατρικές υπηρεσίες τόσο
ρουτίνας όσο και οξέων περιστατικών. Πραγματοποιούνται όλες οι ανάγκες
των παιδιών και των γονέων σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης, εμβολιασμών,
διατροφής, ψυχοκινητικής υγείας, οξέων και χρόνιων παθήσεων. Παρακολουθώ
παιδιά από νεογνά έως εφήβους 16 ετών.

Συνεργάζομαι με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων της περιοχής όπως και με άλλους
επαγγελματίες υγείας. Τα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας ή τριτοβάθμιας
περίθαλψης παραπέμπονται στα εφημερεύοντα παιδιατρικά τμήματα των
Νοσοκομείων των Ιωαννίνων.

Το ιατρείο μου περιλαμβάνει δυο ξεχωριστούς χώρους αναμονής που είναι ειδικά
διαμορφωμένοι για να προσφέρουν άνεση, τόσο στο γονέα όσο και στο παιδί. Υπάρχει
κάθε στιγμή η δυνατότητα για διαχωρισμό των πιθανά μεταδιδόμενων νόσων, των
νεογνών, βρεφών και των εφήβων. Έχουμε προβλέψει για όλες τις ανέσεις ως προς
το θηλασμό, με ξεχωριστή, απομονωμένη γωνιά θηλασμού, για διατροφή, αλλαγή
πάνας και υγιεινή. Διαθέτουμε χώρο παιδότοπου.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Παιδιατρική Θεραπεία

 Προληπτικός Έλεγχος

 Ευημερία Παιδιών

 Συμβουλευτική Γονέων

 Εμβολιασμοί

 Καμπύλες Ανάπτυξης

 Ψυχοκινητική Εξέλιξη

 Αντιμετώπιση Νοσημάτων

 Χρόνιες Παθήσεις

 Παιδικές Λοιμώξεις

 Διατροφή

 Μητρικός Θηλασμός

 Επείγοντα Περιστατικά

 Πιστοποιητικά Υγείας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 Επαγγελματική Σελίδα

 Facebook Σελίδα
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