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Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η θ. Αιεμάλδξα Παπαδνπνύινπ είλαη Παηδίαηξνο – Παηδνγαζηξεληεξνιόγνο, Τπεύζπλε ηεο Μνλάδαο
Γαζηξεληεξνινγίαο θαη Ηπαηνινγίαο ηεο Α΄ Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ζην
Ννζνθνκείν Παίδσλ ‘Η Αγία νθία’. Έρεη εμεηδηθεπζεί επί ηξηεηία (1991-1994) ζηελ ππνεηδηθόηεηα ηεο
Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο, ζην Παλεπηζηεκηαθό Παηδνγαζηξεληεξνινγηθό ηκήκα ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Birmingham ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ζην νπνίν έγηλε Γηδάθησξ ην 1998 κε ζέκα
Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο «Δπηπηώζεηο ηεο Μεηακόζρεπζεο Μπεινύ ησλ Οζηώλ ζην Γαζηξεληεξηθό
ζύζηεκα θαη ηε Θξέςε ησλ Παηδηώλ’. Δίλαη ηδξπηηθό κέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Παηδηαηξηθήο
Γαζηξεληεξνινγίαο, Ηπαηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, ηεο νπνίαο δηεηέιεζε Πξόεδξνο θαηά ηα έηε 2005 –
2008 θαη 2019 -2021 θαη από ην 1998, είλαη κέινο ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Παηδηαηξηθήο
Γαζηξεληεξνινγίαο, Ηπαηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο (ESPGHAN).
Σν 2011, ε θ. Παπαδνπνύινπ εμειέγε κέινο ηνπ Gastroenterology Committee ηεο ESPGHAN γηα ηα έηε
2011-2017, κε ηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Education Secretary. Δθ κέξνπο ηεο ESPGHAN δηνξγάλσζε πνιιά
εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα κεηαμύ ησλ νπνίσλ: ην Θεξηλό ρνιείν Γηαηξνθήο ηεο ESPGHAN ην 2005, ην
Θεξηλό ρνιείν Γαζηξεληεξνινγίαο ηεο ESPGHAN ην 2010, ην 1ν hands-on Course ηεο ESPGHAN γηα
βειηίσζε δεμηνηήησλ ζε ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ Παηδηαηξηθή Γαζηξεληεξνινγία θαη
Ηπαηνινγία ην 2016, ην hands-on Δλδνζθνπηθό εκηλάξην ηεο ESPGHAN γηα βειηίσζε γλώζεσλ θαη
δεμηνηήησλ ζε ελδνζθνπηθέο ηερληθέο (κε άζθεζε ζε βηνινγηθά κνληέια) ην 2017, ην Θεξηλό ρνιείν
Γαζηξεληεξνινγίαο ηεο ESPGHAN ην 2018, ην Δλδνζθνπηθό hands-on Course ηεο ESPGHAN ζε
πξνεγκέλεο ελδνζθνπηθέο ηερληθέο ζε βηνινγηθά κνληέια ην 2019, έλα Course ην νπνίν θαζηεξώζεθε σο
κόληκε εθπαηδεπηηθή δηνξγάλσζε ηεο ESPGHAN ζηελ Αζήλα θαη άιια δύν θέληξα ηεο Δπξώπεο (Ρώκε
θαη Sheffield),. To 2021, ηεο έρεη αλαηεζεί από ηελ ESPGHAN ε δηνξγάλσζε ηεο 1εο Μνλνζεκαηηθήο
Conference ηεο ESPGHAN γηα ηα Ησζηλνθηιηθά Ννζήκαηα ηνπ Πεπηηθνύ ζηα παηδηά. ηα παξαπάλσ
εθπαηδεπηηθά ελδνζθνπηθά hands-on courses ζπκκεηείραλ επαλεηιεκκέλα όινη νη γηαηξνί ηεο κνλάδαο,
αιιά θαη ζρεδόλ όινη νη Έιιελεο παηδνγαζηξεληεξνιόγνη, εηζάγνληαο λέεο πξνεγκέλεο ηερληθέο ζηελ
θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηνπο. Παξάιιεια ζπκκεηείρε σο εθπαηδεύηξηα εθπξνζσπώληαο ηελ ESPGHAN ζε
πνιιά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ Δπξώπε θαη ηελ Αζία θαζώο θαη ζε έλα θηιόδνμν δηεηέο
κεηαπηπρηαθό, εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζηελ Παηδηαηξηθή Γαζηξεληεξνινγία, Ηπαηνινγία θαη Γηαηξνθή
ζηελ Αθξηθή, θαζώο θαη ζην Mentorship program ηεο ESPGHAN, ην νπνίν θαζνδεγεί λένπο Δπξσπαίνπο
παηδνγαζηξεληεξνιόγνπο ζην ρηίζηκν ηεο θαξηέξαο ηνπο. Σν 2008 εμειέγε νκόθσλα Δπίηηκε Καζεγήηξηα
Παηδηαηξηθήο ζηελ Ιαηξηθή Αθαδεκία Παηδηαηξηθήο ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο Σν 2014-2017 νξίζηεθε κέινο
ηεο Δπηηξνπήο Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο ESPGHAN (δεκόζηεο ζρέζεηο κε ην πκβνύιην ηεο Δπξώπεο, ην
Δπξσπατθό θνηλνβνύιην, θαη δηεζλείο θαη ηνπηθέο επηζηεκνληθέο ελώζεηο). Σν 2016-2017 νξίζηεθε κέινο
ηνπ Council ηεο ESPGHAN. Σν 2016, ήηαλ Πξόεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 49νπ Δηήζηνπ
πλεδξίνπ ηεο ESPGHAN, θαηά γεληθή νκνινγία ελόο από ηα πιένλ επηηπρεκέλα ζπλέδξηα ηεο
ESPGHAN, κε πνιινύο λεσηεξηζκνύο πνπ θαζηεξώζεθαλ ζηε ζπλέρεηα, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ πάλσ
από 4.000 ζύλεδξνη από 113 ρώξεο ηνπ θόζκνπ. Υάξε ζηελ επηηπρή δηνξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ ηεο
ESPGHAN ζηελ Αζήλα, έιαβε ζεκαληηθή επηρνξήγεζε από ηελ ESPGHAN, ηελ νπνία αμηνπνίεζε γηα ηελ
αλαβάζκηζε ηνπ ελδνζθνπηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ λνζνθνκείνπ Παίδσλ ‘Η Αγία νθία’, αγνξάδνληαο
ελδνζθνπηθό ζύζηεκα ηξηζδηάζηαηεο θνινλνζθόπεζεο, πδξνθνινλνζθόπεζεο, ελδνζθόπεζεο κε CO2,
ελδνζθνπηθό ζύζηεκα αηκόζηαζεο κε αξγό, δηαζεξκία πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, βηληενγαζηξνζθόπην,
βηληενθνινλνζθόπην πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο θαη ελδνζθνπηθνύο πξνζνκνησηέο γηα ηε δηδαζθαιία θαη
άζθεζε ζε δηαγλσζηηθέο θαη ζε πξνεγκέλεο ελδνζθνπηθέο ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο. Παξάιιεια πέηπρε
δσξεά ζην Ννζνθνκείν Παίδσλ ‘Η Αγία νθία’ από ην Ίδξπκα ηαύξνο Νηάξρνο, ζπζηήκαηνο
εκπεδεζηνκεηξίαο θαη καλνκεηξίαο νηζνθάγνπ θαη νξζνύ πςειήο επθξίλεηαο, ζπζηήκαηα κνλαδηθά ζηε
ρώξα, ηα νπνία άλνημαλ νξίδνληεο ζπλεξγαζίαο κε κεγάια θέληξα λεπξνγαζηξεληεξνινγίαο ζηελ
Δπξώπε, Ακεξηθή, Καλαδά θαη Απζηξαιία.
ε Δπξσπατθό επίπεδν, ε θ. Παπαδνπνύινπ είλαη κία εθ ησλ έμη ζπγγξαθέσλ ηνπ Δπξσπατθνύ
πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ζηελ ππνεηδηθόηεηα ηεο Παηδηαηξηθήο Γαζηξεληεξνινγίαο, Ηπαηνινγίαο θαη
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Γηαηξνθήο, ην νπνίν πξνζβιέπεη ζηελ ελαξκόληζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ζηελ Δπξώπε.
Δπηπιένλ, θαηά ηελ ηειεπηαία 10εηία ζπκκεηείρε ζηε ζπγγξαθή 20 Δπξσπατθώλ Καηεπζπληήξησλ
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παηδνγαζηξεληεξνιόγνπο ζηελ Δπξώπε αιιά θαη πέξαλ απηήο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή.
Παξάιιεια, ζπκκεηέρεη ζε πνιιά δηεζλή εξεπλεηηθά πξσηόθνιια ζε δύν από ηα νπνία είλαη ζπληνλίζηξηα
ζηελ Δπξώπε. Έρεη πάλσ από 100 επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο θαη 5.373 αλαθνξέο ζηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία.
Σνλ Απξίιην ηνπ 2014 νξίζζεθε κέινο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ηηο Παηδηαηξηθέο
Δμεηδηθεύζεηο. Σν 2016 νξίζηεθε κέινο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ ΚΔΤ γηα ηελ Παηδηαηξηθή Δηδηθόηεηα
πνπ είρε σο ζηόρν ηελ ελαξκόληζή ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ησλ εηδηθεπνκέλσλ ζηελ Παηδηαηξηθή
κε ηα Δπξσπατθά πξόηππα. Σν ιεπηνκεξέο πξόγξακκα εθπαίδεπζεο θαη ην logbook ησλ εηδηθεπνκέλσλ
ζηελ Παηδηαηξηθή είλαη ήδε ζε ηζρύ. Σν 2017 νξίζηεθε κέινο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Γηαηξνθηθήο
Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζηελ νπνία εηζεγήζεθε ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ εζληθνύ νδεγνύ γηα ηε
βξεθηθή δηαηξνθή θαη ην 2018, ζπκκεηείρε ζηε ζπληαθηηθή επηηξνπή ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ Δζληθνύ
Οδεγνύ γηα ηελ Δηζαγσγή ηεξεώλ Σξνθώλ πνπ ηζρύεη ζήκεξα. Σν 2017 νξίζηεθε επίζεο, κέινο ηνπ
Σνκέα Ιαηξηθώλ Δηδηθνηήησλ, Δπηζηεκνληθώλ Ιαηξηθώλ Δηαηξεηώλ, Δπαγγεικαηηθώλ Δλώζεσλ θαη Ιαηξηθήο
Δθπαίδεπζεο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Δπηζηεκνληθώλ Μειεηώλ, ηνπ Παλειιελίνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, ζην πιαίζην
ηνπ νπνίνπ έγηλε ε επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε ζηνλ Τπνπξγό Τγείαο κέηξσλ γηα ηελ ελαξκόληζε ησλ
Διιεληθώλ Δπηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ κε ηα Δπξσπατθά πξόηππα. Από ην έηνο 2018 είλαη Πξόεδξνο ηεο
Οκάδαο Δξγαζίαο ηεο ESPGHAN γηα ηα Ησζηλνθηιηθά Ννζήκαηα ηνπ Πεπηηθνύ θαη ηα έηε 2020-2021
είλαη πληνλίζηξηα εθ κέξνπο ηεο ESPGHAN ησλ πξώησλ Καηεπζπληήξησλ Οδεγηώλ ησλ ESPGHAN θαη
NASPGHAN γηα ηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία ησλ Ησζηλνθηιηθώλ Ννζεκάησλ ηνπ Πεπηηθνύ ζηα παηδηά.

