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Γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1976. Έλαβε την ειδικότητα της Παιδιατρικής
το 1982 και την ειδικότητα της Κοινωνικής Ιατρικής το 1988. Μετεκπαιδεύτηκε στη Σχολή
Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard (Master’s in Public Health, 1986) και το
Πανεπιστήμιο Τufts (1986).
Είναι Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής και Επιδημιολογίας, Υπεύθυνη Λειτουργίας του
Κέντρου Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων (ΚΕΠΑ) και του Πανελλήνιου Αρχείου
Καταγραφής Αιματολογικών Νοσημάτων και Συμπαγών Όγκων σε παιδιά (Εργαστήριο
Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής) και Σύμβουλος Έρευνας στην Α’
Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα μακροζωίας και καρδιοτοξικότητας από θεραπείες για
αντιμετώπιση παιδικού καρκίνου. Επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Κλινικής
Επιδημιολογίας (2014-), συνεποπτεύει διδακτορικές διατριβές στο Τμήμα Επιδημιολογίας
και Βιοστατιστικής, Karolinska Institutet Σουηδία, μέλος της Διεθνούς Κοινοπραξία για την
Παιδική Λευχαιμία (CLIC), κριτής μεγάλων ερευνητικών προγραμμάτων στο εξωτερικό
και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της
Υγείας. Επί σειρά ετών υπηρέτησε ως Research Fellow στα Τμήματα Επιδημιολογίας και
Υγείας Μητέρας/Παιδιού της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, μέλος της
Επιτροπής Αξιολόγησης του Ερευνητικού Κέντρου Ελέγχου Τραυματισμών του ίδιου
Πανεπιστημίου, συνεργάτης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και άμισθο μέλος του
Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας, Επιτροπών του ΚΕΣΥ, του ΙΚΥ και των
Υπουργείων Υγείας και Παιδείας.

Το ερευνητικό της έργο επικεντρώνεται: (1) στη διερεύνηση της αιτιολογίας, καθώς και
παραγόντων
που
επηρεάζουν
την
έκβαση
νεοπλασματικών
νόσων
συμπεριλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης καρδιοτοξικότητας, ιδιαιτέρως στις νεαρές
ηλικιακές ομάδες με βάση δεδομένα που συγκεντρώνονται από την Πανελλήνια Βάση
Καταγραφής
Παιδικών
Αιματολογικών
Κακοηθειών-Όγκων
Εγκεφάλου
(www.narechem.gr; 1996-) σε συνεργασία με IARC και CLIC (2) στην ανάδειξη της
προληψιμότητας των σωματικών κακώσεων τόσο με βάση δεδομένα ρουτίνας όσο και
μέσα από την ανάπτυξη στη χώρα μας Συστήματος Καταγραφής Σωματικών Κακώσεων
στα Εξωτερικά Ιατρεία (Emergency Department Injury Surveillance System, EDISS,
~500.000 περιπτώσεις) κατά το πρότυπο αντίστοιχων συστημάτων που συνιστώνται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και (3) στη συγκριτική αξιολόγηση παραγόντων που
επηρεάζουν τη μακροζωία με βάση αναλυτικά δεδομένα, από αγροτικές περιοχές της
χώρας (www.velestino-study.gr). Δεδομένα από τις βάσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν για
τις ~70 Διδακτορικές Διατριβές που έχει εποπτεύσει. Έχει δημοσιεύσει >340 ξενόγλωσσες
ερευνητικές εργασίες (~11.000 αναφορές, IF: >1.200, h-index: 57 και i10-index: 207). Η
ερευνητική της δραστηριότητα έχει διακριθεί σε πολλά επιστημονικά βήματα στην Ελλάδα
και το Εξωτερικό.
Η διδασκαλία της σε προπτυχιακό επίπεδο και μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα
και την Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στη διαδραστική μάθηση με έμφαση σε πρακτικές
εφαρμογές, όπως αποτυπώνεται και στην έκδοση του ηλεκτρονικού βοηθήματος των
Πανεπιστημιακών Εκδόσεων ΚΑΛΛΙΠΟΣ «Παιδιά και Έφηβοι στην Ελλάδα της κρίσης:
Ατζέντα Κοινωνικής Παιδιατρικής».Έχει προσκληθεί ως μέλος της Συντακτικής
Επιτροπής σημαντικών περιοδικών με κριτές στα επιστημονικά πεδία του ενδιαφέροντος
της, κύριος εξεταστής διδακτορικών διατριβών και εξωτερικός αξιολογητής σε εξελίξεις
καθηγητών σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, και σύμβουλος στην ανάπτυξη
Κατευθυντήριων Οδηγιών.
Έχει συμβάλει στην οικοδόμηση συμμαχιών για ερευνητικές συνεργασίες και
προγράμματα δράσης, όπως η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου και πρότασης
προτεραιοτήτων για την πρόληψη των τραυματισμών στην ΕΕ ως Πρόεδρος στην ομάδα
εργασίας για ατυχήματα και τραυματισμούς της DGSANCO και Δικτύου
Νοτιοευρωπαϊκών Αρχείων Καταγραφής Καρκίνου, δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο
για την Ασφάλεια στους Ηλικιωμένους (EUNESE) και είχε την ευθύνη στη διαδικασία
ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κώδικα κατά των Τραυματισμών (ΕCAI).
Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και
Προαγωγής της Υγείας και διετέλεσε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Κοινωνικής
Παιδιατρικής και του Συνδέσμου Υποτρόφων του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Α. Σ.
Ωνάσης».

