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Σχετικά με Εμένα
Είμαι Παιδίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και
πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κάλιαρι της Ιταλίας. Ξεκίνησα
την ειδικότητα μου στην Παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου York της Μεγάλης
Βρετανίας και την ολοκλήρωσα στην Α΄ Παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημίου
Αθηνών στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Το 2017 έλαβα τον τίτλο του διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών με θέμα «Λειτουργικές γαστρεντερικές διαταραχές σε παιδιά και εφήβους»
και βαθμό άριστα. Από το 2012 διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο στο Νέο Ηράκλειο. Το
ιατρείο είναι σε ένα ευχάριστο, πολύχρωμο και χαρούμενο περιβάλλον, έτσι ώστε να
ελαχιστοποιείται το άγχος και ο φόβος των παιδιών. Είναι πλήρως εξοπλισμένο και
διαθέτει πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο με το ιστορικό του κάθε παιδιού.

Πέρα από το ιατρείο μου, πραγματοποιώ κατ’ οίκον επισκέψεις στο Νέο Ηράκλειο
και σε γειτονικούς δήμους, όπως Μεταμόρφωση, Λυκόβρυση, Νέα Φιλαδέλφεια,
Νέα Ιωνία, Αλσούπολη, Γαλάτσι, Πεύκη, Μαρούσι και Χαλάνδρι, ανάλογα με το
περιστατικό, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του παιδιού.

Περιγραφή Υπηρεσιών
Στο ιατρείο προσφέρονται υπηρεσίες για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία
παιδιατρικών νοσημάτων. Γίνεται παρακολούθηση νεογνών, βρεφών, παιδιών και
εφήβων, διαγνωστικές εξετάσεις, προληπτικός έλεγχος και εμβολιασμοί. Επίσης,
αντιμετωπίζονται προβλήματα ανάπτυξης, λοιμώξεις αλλά και παιδικές ασθένειες.

Παρέχεται συμβουλευτική γονέων, γίνεται αντιμετώπιση προβλημάτων εφηβείας,
δίνονται οδηγίες διατροφής, υπάρχει υποστήριξη της μητέρας κατά τη διάρκεια
του μητρικού θηλασμού, ενώ αντιμετωπίζονται και επείγοντα περιστατικά είτε στο
ιατρείο, είτε με κατ‘ οίκον επίσκεψη. Τέλος, πραγματοποιούνται εργαστηριακοί
έλεγχοι και χορηγούνται πιστοποιητικά υγείας κατόπιν εξέτασης.
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