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Σχετικά με Εμένα
Είμαι Παιδίατρος και Διδάκτωρ της ιατρικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Αποφοίτησα από την Ιατρική Σχολή το 2001 με βαθμό
άριστα.

Εκπόνησα τη διδακτορική μου διατριβή στην Α’ Παιδιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ στο
νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» με βαθμό άριστα. Το 2012 απέκτησα τον τίτλο
της ειδίκευσης στην Παιδιατρική, την οποία πραγματοποίησα στο Νοσοκομείο Παίδων
«Η Αγία Σοφία», Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ.

Εκπαιδεύτηκα στο Sophia Children’s Hospital και το Erasmus Medical Center
στο Rotterdam της Ολλανδίας, ενώ εξειδικεύτηκα στην Παιδιατρική Αιματολογία
Ογκολογία. Από το 2013 εργάζομαι στην Πανεπιστημιακή Ογκολογική Αιματολογική
Μονάδα, στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Ελπίδα - Μαριάννα Βαρδινογιάννη»,
στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, ως
ακαδημαϊκός υπότροφος.

Από το 2015 διατηρώ παιδιατρικό ιατρείο στην Βούλα αντιμετωπίζοντας με
αφοσίωση τις ανάγκες κάθε παιδιού. Είμαι σύμβουλος μητρικού θηλασμού, ενώ
συμμετέχω ενεργά σε επιστημονικά συνέδρια με ομιλίες και εργασίες στην Ελλάδα
και το εξωτερικό. Τέλος, διοργανώνωπλήθος ομιλιών που απευθύνονται στους γονείς
και αφορούν συνήθη παιδιατρικά θέματα, δίνοντας έμφαση στη σωστή ενημέρωση
και τη γνώση.

Περιγραφή Υπηρεσιών
Σε ένα προσεγμένο, ασφαλές και αισθητικά αναβαθμισμένο χώρο τα παιδιά αλλά
και οι γονείς θα αισθανθούν άνετα και οικεία. Στο ιατρείο μας προσφέρουμε μια
σειρά ποιοτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν συζήτηση με μελλοντικούς γονείς,
ανάλυση του οικογενειακού ιστορικού, συμβουλές και ενημέρωση για το θηλασμό,
τις πρώτες ημέρες του νεογέννητου, τον εμβολιασμό, τη διατροφή, τις καμπύλες
ανάπτυξης, την ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού, αλλά και ελέγχους για αναιμία,
υποθυρεοειδισμό, υπερλιπιδαιμία. Παράλληλα προσφέρονται πρώτες βοήθειες σε
επείγοντα περιστατικά.

Επιπλέον, το ιατρείο μας παρέχει ενημέρωση για διάφορα παιδιατρικά θέματα μέσω
ομιλιών και συναντήσεων με γονείς, συνταγογράφηση εμβολίων, φαρμακευτική
αγωγή και εργαστηριακό έλεγχο, πιστοποιητικά υγείας και βεβαιώσεις συμμετοχής
σε αθλητικές δραστηριότητες.
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