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 Πήρα το Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ (1981). Ολοκλήρωσα την Ειδικότητα της 
Ακτινοδιαγνωστικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (1988) και την 
εξειδίκευση στην Παιδοακτινολογία για πέντε μήνες στο Queen Mary’s Hospital for 
children στο Λονδίνο και για επτά μήνες στο Royal Children’s Hospital στο Manchester. 

Το 1990 διορίστηκα επιμελήτρια Β! στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου 
εργάστηκα επί δέκα έτη ως Παιδοακτινολόγος πλήρους απασχόλησης. Οργάνωσα και 
ανέπτυξα το Παιδοακτινολογικό, ένα ξεχωριστό Ακτινολογικό Τμήμα το οποίο 
λειτουργεί ως κέντρο αναφοράς για Παιδιατρικά Περιστατικά στην Βόρεια Ελλάδα. Το 
1996 ολοκλήρωσα την Διδακτορική μου Διατριβή με θέμα: «Προσδιορισμός του όγκου 
των νεφρών σε υγιή παιδιά 0-5 ετών με την μέθοδο της Υπερηχοτομογραφίας» και 
έλαβα τον τίτλο του Διδάκτορα Ιατρικής του ΑΠΘ. 

Το 2000 τοποθετήθηκα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ως 
Παιδοακτινολόγος  με απόσπαση. Το 2003 εκλέχτηκα Επίκουρη Καθηγήτρια 
Ακτινολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, θέση στην οποία 
παρέμεινα μέχρι και το 2011, οπότε και αποχώρησα. 

Από το 2009 ίδρυσα το Ιατρείο Υπερήχων Παίδων στην Θεσσαλονίκη το οποίο 
λειτουργεί μέχρι σήμερα αποκλειστικά για Παιδιά και εξυπηρετεί παιδιατρικά 
περιστατικά κυρίως από την Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Εκτελώ όλες τις 
εξετάσεις υπερήχων σε νεογνά, βρέφη και παιδιά αλλά το κύριο αντικείμενο της 
κλινικής μου έρευνας και πράξης είναι η υπερηχογραφική κυστεογραφία για την 
ανάδειξη της κυστεουρητηρικής παλινδρόμησης και της παθολογίας της ουρήθρας με 
σκιαγραφικό και υπερήχους. Η υπερηχογραφική κυστεογραφία τα τελευταία 15 χρόνια 
αποτελεί αξιόπιστη και ασφαλή διαγνωστική μέθοδο για τον έλεγχο της 
παλινδρόμησης χωρίς τη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας, σε αντίθεση με την 
ραδιοϊσοτοπική και κυρίως την ακτινοσκοπική κυστεογραφία οι οποίες ενέχουν τους 
κινδύνους από την ακτινοβολία.  Από το 2001 έως σήμερα έχω πραγματοποιήσει 
περισσότερες από 2200 υπερηχογραφικές κυστεογραφίες με σκιαγραφικά υπερήχων 
πρώτης και δεύτερης γενιάς, αριθμός που είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Η 
μέθοδος έχει αποδειχθεί ότι είναι απολύτως ασφαλής και αξιόπιστη. 
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