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Ηρώων Πολυτεχνείου 59, 18535, Πειραιάς

Σχετικά με Εμένα
Αποφοίτησα από την Ιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και υπηρέτησα το αγροτικό μου στην Κεφαλλονιά. Εργάστηκα ως ειδικευόμενη στα
νοσοκομεία Κεφαλλονιάς, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου Ρίου Πατρών, και το
Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά.

Από το 2009 μέχρι σήμερα ιδιωτεύω στον Πειραιά και την Αθήνα. Επιπλέον, από το
2009 μέχρι το 2012 ήμουν υπεύθυνη του Ηπατολογικού τμήματος του θεραπευτηρίου
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ Πειραιά, ενώ από το 2013 ως το 2015 συνεργάστηκα με το δίκτυο
SOS Γιατροί.

Είμαι επιστημονικά υπεύθυνη του γαστρεντερολογικού τμήματος της μονάδας
ημερήσιας νοσηλείας «YODA» Πειραιά, συνεργάτης της γενικής κλινικής Πειραιά
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ“, του θεραπευτηρίου “ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ“, της “ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ“
και του Ιατρικού κέντρου Medifirst στο Μαρούσι.

Συνεργάζομαι με την INTERAMERICAN, και με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, και είμαι
μέλος του δικτύου AFFIDEA. Έχω πολλές παρουσίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια
και σεμινάρια. Συμμετέχω εθελοντικά σε αποστολές με την ομάδα ¨“ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ. Έχω γράψει πολλά άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, ιατρικά και μη
ιατρικά , εφημερίδες, καθώς και σε αρκετές ιστοσελίδες.

Περιγραφή Υπηρεσιών
Κολονοσκόπηση: Η κολονοσκόπηση είναι μια εξέταση κατά την οποία γίνεται ο
έλεγχος του παχέος εντέρου με τη χρήση ενός εύκαμπτου σωλήνα που λέγεται
κολονοσκόπιο. Το παχύ έντερο είναι το τελευταίο τμήμα του πεπτικού σωλήνα.

Τεστ Αναπνοής για Ελικοβακτηρίδιο: Πρόκειται για μια απλή και αξιόπιστη εξέταση
που επιτρέπει την έμμεση ανίχνευση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού από τα
προϊόντα του μεταβολισμού του μικροβίου στον εκπνεόμενο αέρα.

Γαστροσκόπηση: Η γαστροσκόπηση είναι μια εξέταση κατά την οποία γίνεται ο
έλεγχος του οισοφάγου, του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου με τη χρήση ενός
εύκαμπτου σωλήνα που λέγεται γαστροσκόπιο.

Ενδοσκοπική Πολυποδεκτομή: Οι πολύποδες του παχέος εντέρου είναι πολύ συχνοί
με ποσοστά που λένε ότι το 50% των ατόμων μέσης ηλικίας έχει αναπτύξει
τουλάχιστον έναν πολύποδα στην ζωή του.
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