
 

Βιογραφικό σημείωμα 

Της  Δρ Σοφίας Λουκοπούλου  

Παιδιάτρου- Νεογνολόγου- Παιδοκαρδιολόγου, διδάκτορος 

του Πανεπιστημίου Αθηνών,Διευθύντριας ΕΣΥ  

στηνπαιδοκαρδιολογικη κλινική και αιμοδυναμικό 

εργαστήριο του Νος Παίδων ΄΄ Η Αγια Σοφία ΄΄ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

2008  Απόκτηση του τίτλου της εξειδίκευσης της νεογνολογίας 

2007   Παρακολούθηση σεμιναρίων καρδιολογίας νεογνών και βρεφών στο 

Νοσοκομείο Royal Brompton του Λονδίνου. 

2005   Παρακολούθηση σεμιναρίων στην ηχωκαρδιογραφία των συγγενών 

καρδιοπαθειών στο Νοσοκομείο Royal Brompton του Λονδίνου. 

5/12/2003 Διορισμός ως επιμελήτρια  στο παιδοκαρδιολογικό και αιμοδυναμικό 

τμήμα του Νοσ. Παίδων ΄΄Η  Αγία Σοφία ΄΄. 

2001-2003 Εξειδίκευση στη Νεογνολογία στην Α’ ΜΕΝ νεογνών ΄΄ Η Αγία Σοφία ΄΄. 

2001 Απόκτηση του  τίτλου της ειδικότητας της Παιδιατρικής.  



1994-2001   Διδακτορική διατριβή στην Παιδιατρική Πνευμονολογία και 

Φαρμακολογία με τίτλο: Ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός των 

γλυκοζαμινογλυκανών στα ούρα ασθματικών παιδιών, με βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ». 

1998 Πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης << Οξεία απόφραξη 

αεραγωγών παιδιών>> (Κύκλος Α΄ , στο Γ.Ν. Παίδων << Η Αγία Σοφία>>). 

1986-1993 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών με βαθμό 7,8 (Λίαν Καλώς). 
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Από το 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ στην παιδοκαρδιολογική κλινική 

και το αιμοδυναμικό εργαστηρίο του νοσοκομείου παίδων ‘’Η ΑΓΙΑ 

ΣΟΦΙΑ’’ 

5/12/03  Διορισμός ως επιμελήτρια  στην παιδοκαρδιολογικη κλινική  και 

Αιμοδυναμικό εργαστήριο του  Νοσ. Παίδων ΄΄ Η Αγία Σοφία ΄΄  . 

2001-2003   Εξειδίκευση στη Νεογνολογία Α΄ ΜΕΝ νεογνών Νοσοκομείου Παίδων  

<< Η Αγία Σοφία >>. 

  1997-2000 Γενική Παιδιατρική στην Α΄ Παιδιατρική Κλινική του Γ.Ν. Παίδων 

Πεντέλης. 

2001 Νεογνολογία  στη μαιευτική, γυναικολογική κλινική <<Έλενα Βενιζέλου>>. 

Λοιμώδη νοσήματα  στο ΜΑΚΚΑ <<Αγία Σοφία>>. 

Αλλεργιολογία και κλινική ανοσολογία  στο Αλλεργιολογικό τμήμα του Γ.Ν.Π.Π. 

Ενδοκρινολογία  στο ενδοκρινολογικό τμήμα του Γ.Ν.Π.Π. 

Νευρολογία  στο νευρολογικό τμήμα του Γ.Ν.Π.Π. 

1993-94 Υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό ιατρείο του Καλιπάδου, 

Ζακύνθου. Εφημερίες στο Παθολογικό τμήμα του Γ.Ν.Ν. Ζακύνθου καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της υποχρεωτικής θητείας υπαίθρου.  



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

• Συμμετοχή στο πρόγραμμα των Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων του 

αλλεργιολογικού τμήματος του Γ.Ν.Π.Π. 

• Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής  του 

Γ.Ν.Π.Π. 

• Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  των φοιτητώντης Πανεπιστημιακής 

Κλινικής του  

             Νοσ. Παίδων ΄΄ Η Αγία Σοφία ΄΄  . 

• Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της A και  Β΄ ΜΕΝ νεογνών του  

             Νοσ. Παίδων ΄΄ Η Αγία Σοφία ΄΄  . 

• Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά μαθήματα της Παιδοκαρδιολογικής Εταιρείας. 

• Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού 

Κέντρου . 

• Συμμετοχή στα εκπαιδευτικά μαθήματα ειδικευομένων παιδιάτρων και 

καρδιολόγων του Νοσοκομείου Παίδων << Η Αγία Σοφία >>. 

• Συμμετοχή στο  προγραμμα μεταπτυχιακων σπουδων’’Γενική και 

Εξειδικευμένη Παιδιατρική Κλινική πράξη και Ερευνα ‘’της Α παιδιατρικής 

πανεπιστημιακής κλινικής του νοσοκομείουνπαίδων ΄΄Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ’’. 

• Συμμετοχή στο΄πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ‘’Απινίδωση και 

επείγοντα παιδοκαρδιολογικά προβλήματα  στη ΜΕΘ’’ του νοσοκομείου 

Ευαγγελισμός. 

• Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό  πρόγραμμα των φοιτητών της Γ πανεπιστημιακής 

καρδιολογικής κλινικής του πανεπιστημίου Αθηνών. 

• Συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της Α πανεπιστημιακής 

καρδιολογικής κλινικής του πανεπιστημίου Αθηνών ‘’Επεμβατική 

καρδιολογία΄΄. 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα προαθλητικου  έλεγχου της Α πανεπιστημιακής 

παιδιατρικής κλινικής του πανεπιστημίου Αθηνών. 

Εχω περισσότερες από 200 δημοσιευσεις και εργασίες σε ελληνικά και ξένα 

περιοδικά,πάρα πολλές συμμετοχές ως ομιλήτρια και σχολιάστρια σε ελληνικά 

και διεθνή συνέδρια παιδιατρικά,νεογνολογικά και παιδιατρικά.Επίσης έχω 

διετελέσει πρόεδρος σε πάρα πολλά διεθνή και ελληνικά συνέδρια.Εχω   λάβει 

τιμητικές διακρίσεις από την οργάνωση  ΄΄ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ’’,από τη 

UNICEF,από το ‘’ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ’’,από τη ‘’ΔΙΕΘΝΗ 

ΑΜΝΗΣΤΙΑ’’.Εχω συμμετάσχει σε πολλές  τηλεοπτικές  και ραδιοφωνικές 

εκπομπές. Εχω  γράψει πολλά αρθρα για παιδοκαρδιολογικά και παιδιατρικά 

θέματα σε περιοδικά και εφημερίδες. Εχω συμμετάσχει στη συγγραφή του 

νεωτερου εγχειρίδιου της παιδοκαρδιολογίας το οποίο θα κυκλοφορήσει για 



πρώτη φορά στην Ελλάδα από την  ελληνική καρδιολογική εταιρεια. Ημουν 

δύο φορές υποψηφία δημοτική σύμβουλος στο δήμο χολαργού-παπάγου και   

προσφέρω πολυ και στην τοπική αυτοδιοίκηση.Εχω ενα γιό,μηχανικό 

πληροφορικής. Είμαι κάτοχος του ‘’PROFICIENCY’’ και  του’’ SORBONNΕ  Ι. 

Eιμαι μέλος της πενταμελους επιτροπής της ΕΙΝΑΠ του νοσοκομείου παιδων 

‘’Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ’’,ισοψηφισα πρώτη με άλλη συνάδελφο.Συμμετέχω στο ΔΣ 

της παιδοκαρδιολογικής εταιρείας.Επίσης είμαι μέλος της ελληνικής 

καρδιολογικής εταιρείας και της πανευρωπαικής παιδοκαρδιολογικής 

εταιρείας. 

 

 

 


