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ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ  

- Πτυχίο Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2006)- Υπότροφη του Ιδρύματος 
Στρεφτάρη 

- Επιστημονική συνεργάτης στο Κέντρο Αιμοδοσίας-Εθνικό Κέντρο Αναφοράς 
Αιμορραγικών Διαθέσεων του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών (2008-2009) με 
εκπαίδευση στη διάγνωση και αντιμετώπιση των ατόμων με συγγενείς αιμορραγικές 
διαθέσεις καθώς και την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που προκύπτουν από το 
νόσημά τους (ιογενείς λοιμώξεις, ορθοπαιδικά προβλήματα). 

- Πραγματοποίηση υπηρεσίας υπαίθρου στα Κανάλια Μαγνησίας (2009-2010),κατά τη 
διάρκειά της οποίας συνεργάτης της Καρδιολογικής Κλινικής του Αχιλλοπούλειου 
Νοσοκομείου Βόλου.  

- Eιδικευόμενη Παθολογίας στην Α΄ Προπαιδευτική Πανεπιστημιακή Κλινική του ΓΝΑ 
Λαϊκού (2011-2015) με ενδοκλινικό εκπαιδευτικό έργο και συμμετοχή στην εκπαίδευση 
4ετών και 6ετών φοιτητών στη σημειολογία και τη διαχείριση βαρέως 
πασχόντων/πρόληψη/διαχείριση ανακοπών αντιστοίχως. Παραμονή στην κλινική με 
καθεστώς παράτασης για 16 μήνες. 

- Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ Παθολογίας (από τον 6/2017), υπεύθυνη παρουσιάσεων 
Ολομέλειας Κλινικής, με ενεργό κλινικό και εκπαιδευτικό έργο σε ειδικευόμενους, όπως 
και σε 4ετείς και 6ετείς φοιτητές αντιστοίχως. 

- Έναρξη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (2014) με θέμα: « Η συσχέτιση της 
υπογλυκαιμίας με ηλεκτροκαρδιογραφικές διαταραχές σε ασθενείς με σακχαρώδη 
διαβήτη». 

- Συμμετοχή (από το 2016) στα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Κύκλου Σπουδών του 
ΕΚΠΑ «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση» με διαλέξεις αφορούσες την 



αντιμετώπιση βαρέως πασχόντων και γηριατρικών ασθενών στο ΤΕΠ, όπως και χρήση 
early warning scores. 

- Εκπαιδεύτρια  ALS (Advanced Life Support)-ΑΗΑ/ERC Authorized, AMLS (Advanced 
Medical Life Support) και GEMS (Eξειδικευμένη Προνοσοκομειακή Αντιμετώπιση του 
Γηριατρικού Ασθενούς) (από το 2012).  

- Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας (από τον 11/2017), μέλος 
της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής 
Αναζωογόνησης, Συλλόγου Νέων Ιατρών Ελλάδας- Junior Doctors Network Hellas (πρ. 
Μέλος ΔΣ και ιδρυτικό μέλος της), Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών, 
Φοιτητικής Ομάδας Εθελοντικής Αιμοδοσίας «ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΟ» (επί σειρά ετών μέλος  
ΔΣ και υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων), όπως και του Συλλόγου Προστασίας Ελλήνων 
Αιμορροφιλικών (επί δεκαετία μέλος ΔΣ). 

- Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει συμμετοχή σε 56 Διεθνή και Ελληνικά συνέδρια (από 
την έναρξη ειδίκευσης κι έπειτα),  8 ομιλίες  (1 σε Διεθνές και 7 σε Ελληνικά συνέδρια 
αντιστοίχως), 73 συνολικά ανακοινώσεις  (προφορικές ή αναρτημένες) σε 35 ελληνικά 
συνέδρια και 37 σε διεθνή, 4 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, συμμετοχή σε 
οργανωτική επιτροπή 3 ελληνικών συνεδρίων. 

 


