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Απόφοιτθ του 42ου Λυκείου Ακθνϊν (βακμόσ 19.9/20). Ειςαχκείςα 2θ ςτθν Ιατρικι
Σχολι του Καποδιςτριακοφ Παν/μίου Ακθνϊν και αποφοιτιςαςα με «Λίαν Καλϊσ»(8.3/10).
Υπότροφοσ του Ιδρφματοσ Μποδοςάκθ. Διδακτορικι διατριβι με βακμό «άριςτα» ςτθν
ζδρα Πειραματικισ Φυςιολογίασ τθσ Ιατρικισ Σχολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν: «Η
επίδραςθ τθσ φαινυλαλανίνθσ ςτθ δραςτικότθτα των ενηφμων που ρυκμίηουν τθ ςυναπτικι
μεταβίβαςθ ςτον εγκζφαλο νεογζννθτων επίμυων».
Υπθρεςία υπαίκρου ςτο Νοςοκομείο Καρφςτου. Ειδίκευςθ ςτθν Παιδιατρικι ςτα
νοςοκομεία: Σθτείασ (Κριτθ), Παίδων «Αγία Σοφία»(Ακινα), Guy’s and St Thomas NHS
Trust(εντατικι μονάδα νεογνϊν, Λονδίνο), St George’s NHS Trust (εντατικι μονάδα Παίδων,
γενικι παιδιατρικι, λοιμωξιολογία, αιματολογία-ογκολογία παίδων, Λονδίνο), King George
Hospital(γενικι παιδιατρικι και νεογνολογία, Λονδίνο).Επιτυχοφςα ςτισ Βρετανικζσ
εξετάςεισ ειδικότθτασ του Βαςιλικοφ Κολλεγίου Παιδιατρικισ τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ (parts
1,2 , Viva).
Aπόκτθςθ τίτλου ειδικότθτασ Παιδιατρικισ ςτθν Ελλάδα, κατόπιν γραπτϊν και
προφορικϊν εξετάςεων και ςτθ ςυνζχεια άςκθςθ παιδιατρικισ ωσ ιδιϊτθσ. Επίςθσ, κάτοχοσ
των διπλωμάτων εξειδικευμζνθσ ανάνθψθσ παίδων, νεογνϊν και πολυτραυματία (APLS, NLS
και
ATLS, αντίςτοιχα). Σεμινάριο ςτο University College London (UCL) για το
υπερθχογράφθμα εγκεφάλου νεογνϊν. Aναδρομικζσ μελζτεσ (audits) για το ςφνδρομο
ςτζρθςθσ των νεογνϊν και τουσ πυρετικοφσ ςπαςμοφσ (Λονδίνο).
Παρακολοφκθςθ ςεμιναρίου για τθν ψυχικι υγεία των βρεφϊν και των νθπίων,
πιςτοποίθςθ για το «Α’ Τεςτ» ςχολικισ ετοιμότθτασ.Επί τετραετία, κλινικι ερευνιτρια ςτθ
Μονάδα Μεςογειακισ Αναιμίασ του νοςοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».
Από το 2011, Δ/ντρια του Τομζα νοςθμάτων μεταβολιςμοφ των οςτϊν και
μεταβολιςμοφ μετάλλων, με δθμοςιεφςεισ, ςυγγραφικι δραςτθριότθτα,διαλζξεισ και
ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια, παρακολοφκθςθ παιδιατρικϊν ςεμιναρίων κακϊσ και
διδακτικι εμπειρία (διδάςκουςα ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το μεταβολιςμό των
οςτϊν τθσ Ιατρικισ ςχολισ του Καποδιςτρικοφ Παν/μίου Ακθνϊν). Βράβευςθ καλφτερθσ
εργαςίασ ςτο Πανευρωπαϊκό workshop καλαςςαιμίασ (2011), ςχετικά με τθν υγεία των
οςτϊν των παςχόντων παιδιϊν. Πιςτοποίθςθ για τθν ερμθνεία των μετριςεων οςτικισ
πυκνότθτασ ςτα παιδιά, κατόπιν ειδικοφ ςεμιναρίου.
Μζλοσ του Βαςιλικοφ Κολλεγίου Παιδιατρικισ τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ (RCPCH), του
Διεκνοφσ Ιδρφματοσ Οςτεοπόρωςθσ (ΙΟF),τθσ Ελλθνικισ Παιδιατρικισ Εταιρείασ, του
Ελλθνικοφ Ιδρφματοσ Οςτεοπόρωςθσ (EΛΙΟΣ) και τθσ Eλλθνικισ Eταιρείασ Mελζτθσ του
Mεταβολιςμοφ των Oςτϊν(ΕΕΜΜΟ).

