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ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1981) 

 Ειδικότητα Παθολογίας (1991), Επιμελήτρια στο 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ στην 

Β΄Παθολογική Κλινική (1991-2000) 

 Απασχόληση στο τμήμα Ειδικών Λοιμώξεων (AIDS) ως ειδικευμένη 

παθολόγος και ως τμήμα της εκπαίδευσής μου κατά τη διάρκεια της 

εκπόνησης της ειδικότητας της  παθολογίας (1990 και 1991-1992) 

 Εκπαίδευση στο Διαβητολογικό Κέντρο της Β΄Παθολογικής Πανεπιστημιακής 

Κλινικής του «Ιπποκρατείου» Νοσοκομείου Αθηνών (1998-1999). 

 Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών (1999) 

 Αναγνώριση ως υπεύθυνη εξωτερικού Διαβητολογικού Ιατρείου στο ΙΚΑ με 

απόφαση του Υπουργείου Υγείας (2001). Αναγνώριση της εκπαίδευσης στο 

σακχαρώδη διαβήτη και για νοσοκομεία στο ΕΣΥ (2003) 

 Επιμελήτρια Β΄ΕΣΥ Παθολογίας (Μάρτιος 2000). Διορισμός στο 

Κωσταντοπούλειο Συγκρότημα του ΓΝΑ Ν. Ιωνίας «Η Αγία Όλγα» (Μάρτιος 

2000) 

 Διορισμός στο ΓΝΑ «Λαϊκό» ως Επιμελήτρια Β΄ΕΣΥ (Ιούλιος 2000). Εργασία 

στην ΑΠΠΚ΄ και το Διαβητολογικό Κέντρο του ΓΝΑ «Λαϊκό». 

 Επιμελήτρια Α΄ΕΣΥ (2008) 

 Διευθύντρια ΕΣΥ (2013) 

Ως Διευθύντρια του ΕΣΥ παθολόγος με γνωστικό αντικείμενο το σακχαρώδη διαβήτη 

η κλινική εμπειρία περιλαμβάνει τα εξής: 

Υπεύθυνη Θαλάμου Γενικής Παθολογίας, συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών της Α΄ 

Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», εκτίμηση και αντιμετώπιση 

νοσηλευομένων ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη στις κλινικές του Χειρουργικού Τομέα 

(συμπεριλαμβανομένης και της Ορθοπεδικής, ΩΡΛ, Γυναικολογικής κλινικής και 

Οφθαλμολογικής κλινικής), της μονάδας Μεταμοσχεύσεων, της  Καρδιολογικής και  

Νεφρολογικής Κλινικής και της Μονάδας Εμφραγμάτων του Λαϊκού Νοσοκομείου, 

υπεύθυνη επιμελήτρια στο Εξωτερικό Διαβητολογικό Ιατρείο, στο Εξωτερικό Ιατρείο 



Παχυσαρκίας και στο Εξωτερικό Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού. Συμμετοχή στην ολοήμερη 

λειτουργία του Νοσοκομείου στα απογευματινά ιατρεία του Διαβητολογικού. 

▪ Δύο πλήρεις δημοσιεύσεις στον Ελληνικό Ιατρικό Τύπο και πέντε πλήρεις δημοσιεύσεις 

στον Διεθνή Ιατρικό Τύπο (Full Papers). Συμμετοχή στη συγγραφή κεφαλαίων σε τέσσερα 

πολυσυγγραφικά βιβλία (3 στην ελληνική και  1 στην αγγλική γλώσσα), δημοσίευση τριών 

επιστημονικών άρθρων σε εφημερίδες. 36 ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια και 23 

ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια. Συμμετοχή σε 6 κλινικές μελέτες από το 2000 μέχρι 

σήμερα. 

▪ Συμμετοχή ως ομιλήτρια σε συνέδρια και κλινικά φροντιστήρια με διαλέξεις που αφορούν 

στο σακχαρώδη διαβήτη (22 συνολικά),  ως κριτής ανηρτημένων ανακοινώσεων και σε 

προεδρεία συνεδρίων. Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε ομάδες διαβητικών ασθενών που 

παρακολουθούνται στο διαβητολογικό κέντρο του ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ». 

▪  Εκπαιδευτική δραστηριότητα (από το 2000 μέχρι σήμερα): Εκπαίδευση ειδικευμένων 

ιατρών (Παθολόγων, Γενικών Ιατρών και Ενδοκρινολόγων) στο εξωτερικό Διαβητολογικό 

Ιατρείο της Α΄ΠΠΚ, στο ΕΙ Διαβητικού Ποδιού και Παχυσαρκίας και με ομιλίες σε θέματα 

σχετικά με τον Σακχαρώδη Διαβήτη. Εκπαίδευση ιατρών ειδικευομένων στην Γενική 

Παθολογία στους θαλάμους ασθενών,  με ομιλίες από αμφιθεάτρου με θέμα τον 

σακχαρώδη διαβήτη και στο εξωτερικό Διαβητολογικό ιατρείο της Α΄ΠΠΚ. Εκπαίδευση 

τελειοφοίτων στους θαλάμους ασθενών γενικής παθολογίας και με ομιλίες από 

αμφιθεάτρου με θέμα τον σακχαρώδη διαβήτη. Εκπαίδευση τεταρτοετών φοιτητών 

Ιατρικής σε μαθήματα κλινικής σημειολογίας στους θαλάμους ασθενών γενικής 

παθολογίας. 

▪ Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του ετησίου σεμιναρίου για νοσηλευτές με θέμα 

«Σακχαρώδης διαβήτης στην πράξη» από το Διαβητολογικό Κέντρο της Α’ΠΠΚ του Π.Γ.Ν.Α. 

Λαϊκό κατά τα έτη 2002-2013. Συμμετοχή στην εκπαίδευση των νοσηλευτών ως ομιλήτρια 

σε όλα τα σεμινάρια. 

▪ Μέλος της European Association for the Study of Diabetes (EASD), της Ελληνικής 

Διαβητολογικής  Εταιρείας και της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης Διαβητικού Ποδιού. 

 

 

 

  



 


