ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αποφοίτησα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ
Τελείωσα την εξιδείκευση μου στην Καρδιολογία στο
Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου .
Από τον Μάρτιο του 1992 υπηρέτησα στην Καρδιολογική
κλινική του Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου .
Μετεκπαιδεύτηκα στην ηλεκτροφυσιολογία, διάγνωση και
επεμβατική θεραπεία αρρυθμιών - στο Ακαδημαικό Νοσοκομείο
του Maastricht της Ολλανδίας, υπό την διεύθυνση του
καθηγητού κ. Hein Wellens.
Αναγορεύτηκα διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης τον
Φεβρουάριο του 1998 με τον βαθμό : Άριστα.
Τον Ιανουάριο του 2000 εξελέγην Επίκουρος Καθηγήτρια Καρδιολογίας
με εξιδείκευση στην
Αιμοδυναμική και Ηλεκτροφυσιολογία , του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης , όπου και υπηρέτησα
μέχρι τον Ιούνιο του 2006.
Οργάνωσα και έθεσα σε λειτουργία το Αιμοδυναμικό
και Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο της
Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, και έκτοτε άρχισε η διενέργεια όλων των επεμβατικών
μεθόδων
της σύγχρονης Καρδιολογίας στην περιοχή που καλύπτει Ιατρικά το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης.
Το 2003 μετεκπαιδεύτηκα στο Sant Ambrogio Institute του Μιλάνου στην Επεμβατική Καρδιολογία και
ειδικότερα σε νεότερες τεχνικές επαναγγείωσης στεφανιαίων αγγείων , ενδοστεφανιαίο
υπερηχογράφημα και ενδοκαρδιακό υπερηχογράφημα.
Από τον Ιούνιο του 2006 έως σήμερα εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα, και ασκώ Hλεκτροφυσιολογία και
Επεμβατική Καρδιολογία στην Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ της Θεσσαλονίκης.
Οργάνωσα
το Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο της Κλινικής ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ και έκτοτε έχω
διενεργήσει ένα σημαντικό αριθμό διαγνωστικών ηλεκτροφυσιολογικών μελετών για τη διερεύνηση
και ταυτοποίηση όλων των αρρυθμιών και ένα αρκετά σημαντικό αριθμό θεραπευτικών καταλύσεων
αρρυθμιογόνων εστιών (catheter ablation) με σκοπό την θεραπεία αυτών των αρρυθμιών ( catheter
ablation) με τη χρήση μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας.
Eπίσης έχω εμφυτεύσει ένα πολύ σημαντικό αριθμό βηματοδοτών, απινιδωτικών συσκευών για την
αντιμετώπιση του αιφνιδίου καρδιακού θανάτου , συσκευών καρδιακού επανασυγχρονισμού για τη
θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας και συσκευών μακροχρόνιας παρακολούθησης ρυθμού
(εμφυτεύσιμα Holter- loop recorder) .
Ασχολούμαι και με αναίμακτες διαγνωστικές τεχνικές που αφορούν τη διάγνωση των αρρυθμιών και
της συγκοπής (περιπατητικό
ηλεκτροκαρδιογράφημα (Holter ρυθμού,) , συμψηφιστικό
ηλεκτροκαρδιογράφημα, μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας , δοκιμασία ανάκλισης (tilt test).
Ασχολούμαι όμως και με την Επεμβατική Καρδιολογία - διενέργεια στεφανιογραφιών- διενέργεια
αγγειοπλαστικών- διενέργεια διαδερμικής εμφυτεύσης βαλβίδων στα πλαίσια λειτουργίας μου σε μια
ομάδα επεμβατικής καρδιολογίας με άλλους 4 συνεργάτες επεμβατικούς καρδιολόγους.
Η δραστηριότητα μου στον τομέα της Επεμβατικής Καρδιολογίας και ΑρρυθμιολογίαςΗλεκτροφυσιολογίας είναι συνεχής και καθημερινή.
Από τον Νοέμβριο του 2006 διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο επί της οδού Τσιμισκή 100 -Περιοχή Διαγωνίου
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όπου δέχομαι τους ασθενείς μου κατόπιν ραντεβού .
Στο ιατρείο μου διαχειρίζομαι ασθενείς καλύπτωντας όλο το φάσμα των καρδιακών νοσημάτων με
ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο των αρρυθμιών και της επεμβατικής καρδιολογίας.
Η σωστή συνεργασία με τον ασθενή και την οικογένεια του, η προσπάθεια σωστής και άμεσης
διάγνωσης και ο καθορισμός της πιο ενδεδειγμένης και αποτελεσματικής θεραπείας αποτελούν τον
ακρογωνιαίο λίθο της καθημερινής κλινικής καρδιολογικής πρακτικής μου .
Αυτό απαιτεί συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση στις τρέχουσες εξελίξεις της σύγχρονης καρδιολογίας.
Ως εκ τούτου συμμετέχω ενεργά σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε εκπαιδευτικά
προγράμματα που αφορούν κυρίως τον τομέα των αρρυθμιών .

Έχω σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε Ελληνικά και Ξενόγλωσσα Περιοδικά και πολύ σημαντικό
αριθμό συμμετοχών ως ομιλήτρια και ως προεδρεύουσα σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια.
Είμαι ενεργό μέλος της :
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας ,
Ειδικότερα των Ομάδων Εργασίας Επεμβατικής Καρδιολογίας και
Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
της European Society of Cardiology
της European Heart Rhythm Association
της Ηeart Rhythm Society και

της Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology

Καθόλη τη διάρκεια εξάσκησης της ειδικότητας μου υπήρξα πάντα διαθέσιμη για κάθε
ερώτηση ασθενούς, μελών οικογένειας ασθενών και συναδέλφων. Εάν πιστεύετε ότι έχω τη
δυνατότητα να σας βοηθήσω, να ξέρετε ότι έχω πάντα την πρόθεση και θεωρώ τιμή μου να
το κάνω.

