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ΣΥΝΟΨΗ
Διαιτολόγος με κλινική εμπειρία και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε Ελλάδα, Αγγλία και
Αμερική.
Ειδίκευση στα Ενδογενή Μεταβολικά Νοσήματα (Ε.Μ.Ν) σε παιδιά και εγκύους.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Birmingham Children’s Hospital, NHS
Specialist IMD Dietitian

ΗΒ
Μάϊος 2016 – Αύγουστος 2020

• Υπεύθυνη διαιτολόγος για την παρακολούθηση παιδιών με Ε.Μ.Ν. Επικεφαλής για τους ασθενείς με OA, UCD,
MCADD, FH και μεικτή δυσλιπιδαιμία.
• Διευθύντρια ομάδας για τη διαιτητική παρακολούθηση ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία.
• Παρακολούθηση περίπου 600 ασθενών με Ε.Μ.Ν. καλύπτοντας όλο το φάσμα νοσημάτων (PKU, HTI, GA1,
MSUD, GAL, OA's, FAO, GSD I-IV, Wolman) κλπ.
• Εμπειρία σε έρευνα και έλεγχο στο τμήμα διατροφής του νοσοκομείου – παραγωγικότητα, ανάπτυξη
προϊόντων, διεθνείς οδηγίες θεραπείας ασθενών με Ε.Μ.Ν.
• Ομιλήτρια στον κύκλο μαθημάτων ‘Διατροφή και Ε.Μ.Ν / Module 4 in IMD’. Εκπαίδευση διαιτολόγων και
ιατρών σε παγκόσμιο επίπεδο που θέλουν να επιμορφωθούν στα Ε.Μ.Ν.

Ελεύθερος επαγγελματίας
Διαιτολόγος

ΗΒ & ΗΠΑ
09/2014 – 08/2020

• Διαιτητική υποστήριξη εγκύων, παιδικής διατροφής και κλινικών περιστατικών. Ανάλυση συνταγών,
ανάπτυξη διατροφικής ετικέτας, επιστημονικός συνεργάτης σε βιομηχανίες τροφίμων.

University Hospital Coventry & Warwickshire, NHS
Ερευνήτρια Διαιτολόγος

ΗΒ
02/2015 – 07/2017

• Ανίχνευση διατροφικών ελλείψεων και συσχέτιση με παράγοντες φλεγμονών στην επιλόχειο κατάθλιψη.
Χορηγός: The James Tudor Foundation.

Magee - Women’s Hospital of UPMC
Διαιτολόγος

ΗΠΑ
08/2014 – 04/2015

• 350-κλίνες, υπεύθυνη για τη διαιτητική υποστήριξη γυναικών εντός μίας ημέρας από την εισαγωγή τους στο
νοσοκομείο. Απονεμήθηκε βραβείο αριστείας για παροχή υπηρεσιών υγείας.
• Δίνονταν διαιτολόγια και διατροφικές συμβουλές σε ασθενείς σε εντερική και παρεντερική διατροφή, με
διαβήτη κύησης, ή λόγω υποσιτισμού σχετιζόμενα με ογκολογικά προβλήματα.

UPMC - Children’s Hospital of Pittsburgh
Διαιτολόγος

ΗΠΑ
08/2013 – 12/2013

• Συμβουλευτική και σχεδιασμός διαιτολογίου σε παιδιά με E.M.N. Σχετικές διαταραχές: PKU, MSUD, GSD I-IV,
διαταραχές ανεπάρκειας αμινοξέων κ.λπ. Μέρος της ομάδας ιατρικής γενετικής.

University of Pittsburgh, Graduate School of Public Health
Ερευνήτρια

ΗΠΑ
07/2012 – 04/2014

• Εξετάστηκαν τυχόν συσχετίσεις μεταξύ της πρόσληψης συμπληρωμάτων διατροφής σε ασθενείς με διαβήτη
τύπου 1 και των επιπέδων Fe & Vitamin D στον ορό αίματος. Μελέτη EDC cycle-14. Εκτεταμένη εμπειρία στη
χρήση ερωτηματολογίων διατροφικής αξιολόγησης 24ωρου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
University of Pittsburgh

ΗΠΑ

Μάστερ στην Κλινική Διατροφή & Διαιτολογία, Βαθμός: Άριστα

2015

University of Pittsburgh

ΗΠΑ

Πτυχίο με υποτροφία στην Κλινική Διατροφή & Διαιτολογία, Βαθμός: Άριστα

2013

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΛΛΑΔΑ

Πτυχίο Χημείας με κατεύθυνση στη Βιοχημεία, Βαθμός: Λίαν Καλώς

2010

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
• “Investing now” πρόγραμμα: οργανώτρια
προγράμματος επιδοτούμενου από την Google το
οποίο συμβουλεύει μαθητές που ενδιαφέρονται
για τον τομέα της διαιτολογίας και της
διατροφής (2014).
• «Το χαμόγελο του παιδιού»: υποστήριξη παιδιών
με καρκίνο και αναπνευστικά προβλήματα
(2004).

• UPMC family house: ΜΚΟ του νοσοκομείου
του Pittsburgh. Προετοιμασία και επίβλεψη
γευμάτων σε οικογένειες με παιδια με χρόνια
νοσήματα. (2010-2013).
• Diabetes expo: Live ομιλίες σε σχέση με τη διατροφή
και το διαβήτη (2010-2015).
• Προσκεκλημένη ομιλήτρια σε διάφορες
εκδηλώσεις για την παιδική διατροφή.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
• 1ος συγγραφέας σε 4 άρθρα του ISIEM 2017 & SSIEM 2018. Τρέχουσες συνολικές δημοσιεύσεις: 8.
• Ίδρυμα Γεροντέλης: Υποτροφία λόγω επίδοσης, 2015.
• Harvard School of Public Health: Εξαιρετικός μελετητής - βραβείο συνεδρίου, 2014
• Ο πρώτος διεθνής φοιτητής, στο πρόγραμμα διατροφής του Πανεπιστημίου που ψηφίστηκε για τη θέση του
αντιπροσώπου των φοιτητών. Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ, 2013
• Μέντορας για τους φοιτητές που θέλουν να κάνουν σπουδές στο εξωτερικό. Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ, 2010-2013.
• Dean's List. Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ, 2012.
• Υποτροφία FNCE. Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ, 2012.
• Επόπτης στο εργαστήριο GC/MS. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης, 2008.
• Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: Βραβείο επίδοσης, 2008.
• Δίπλωμα Α στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με Διάκριση, Wigan & Leigh College UK, 2008.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
• Πιστοποιήσεις: HIPAA, NHS research, Blood borne pathogens, Cerner PowerChart ®, Computrition®
και HealthTouch®
• Μέλος: Academy of Nutrition and Dietetics, HCPC, BDA
• Γλώσσες: Ελληνικά (πρώτη γλώσσα), Αγγλικά (επάρκεια), Γερμανικά (βασική)
• Χόμπι: Τένις, SPSS – στατιστική & προγραμματισμός
• Συστατικές: Κατόπιν αιτήματος

