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Σχετικά με Εμένα
Αποφοίτησα από την ελληνογαλλική σχολή Άγιος Ιωσήφ με βαθμό απολυτηρίου
άριστα, ενώ το 2004 ολοκλήρωσα τις σπουδές μου λαμβάνοντας πτυχίο από την
Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό
«Λίαν Καλώς».

Το 2004 απέκτησα την άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος και το 2010
ανακηρύχτηκα Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό
άριστα. Από το 2004 έως το 2009 εργάστηκα ως επιστημονική συνεργάτης
ιατρός στο Νεογνικό Τμήμα της Β΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής κλινικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στο Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και
Διαβήτη της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής στα πλαίσια εκπόνησης της διδακτορικής μου
διατριβής. Επίσης, εργάστηκα ως πανεπιστημιακός υπότροφος και στη συνέχεια ως
επιστημονικός συνεργάτης στη Μονάδας Αλλεργιολογίας της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών με εξειδικευμένη εκπαίδευση στην Παιδοαλλεργιολογία.
Από το 2013 διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας.

Περιγραφή Υπηρεσιών
Στο ιατρείο εξετάζονται παιδιά από νεογέννητα μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Υπάρχει
η δυνατότητα για τα επείγοντα περιστατικά να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν
άμεσα. Σε κάθε επείγουσα κατάσταση υπάρχει η δυνατότητα άμεσης τηλεφωνικής
υποστήριξης. Δίνεται συμβουλευτική υποστήριξη σε μέλλοντες γονείς σε συνεργασία
με ειδικούς επιστήμονες υγείας άλλων ειδικοτήτων.

Επίσης, στο ιατρείο γίνονται εμβολιασμοί και παρακολουθείται η αύξηση και η
ανάπτυξη των παιδιών. Παράλληλα, αντιμετωπίζονται διαταραχές και νοσήματα.
Μέσω της προληπτικής παιδιατρικής, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει η αντίστοιχη και
αρμόζουσα παραπομπή σε συνεργάτες ιατρούς εξειδικευμένων ειδικοτήτων, καθώς
επίσης και η νοσοκομειακή παραπομπή και παρακολούθηση.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Προληπτική Παιδιατρική

 Καμπύλες Ανάπτυξης

 Ψυχοκινητική Εξέλιξη

 Τακτικός Εμβολιασμός

 Επείγοντα Περιστατικά

 Παιδοαλλεργίες

 Συμβουλευτική Γονέων

 Μητρικός Θηλασμός

 Διαγνωστικές Δοκιμασίες

 Παιδική Διατροφή

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 Επαγγελματική Σελίδα

 Facebook Σελίδα

 Linkedin Σελίδα

 Υoutube Κανάλι

Γιατροί

 http://www.kyriakakou.gr 
 https://www.facebook.com/kyriakakou 
 https://www.linkedin.com/in/kyriakakou 
 https://www.youtube.com/channel/UCxxdpswt86mUqBc8pIBTrUw 

