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Η Κα Καραχάλιου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (1979-1985)
με βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ 9 10/29». Ειδικεύθηκε στην Παιδιατρική στον Νοσοκομείο Παίδων Αγλαία
Κυριακού. Μετεκπαιδεύθηκε στον Σακχαρώδη Διαβήτη και Παιδιατρική Ενδοκρινολογία στο
Πανεπιστήμιο Bristol της Αγγλίας για 27 μήνες (90-92). Επίσης εργάσθηκε ως Κλινικός
Επιστημονικός Συνεργάτης (Honorary Clinical Fellow) στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία και
Σακχαρώδη Διαβήτη στα Νοσοκομεία “King’s College” και “St. George’s”, στο Λονδίνο για 6
μήνες (2000-2001)
Από το 1997 εργάζεται στο Τμήμα Αύξησης και Ανάπτυξης, το οποίο αποτελεί Τμήμα
εξειδικευμένο στην διάγνωση και αντιμετώπιση διαταραχών ανάπτυξης, όπου
παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται θεραπευτικά ασθενείς με χαμηλό ανάστημα,
ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης, υψηλό ανάστημα, χαμηλό βάρος, παχυσαρκία, πρώιμη ήβη
και παραλλαγές αυτής, σκελετικές και μεταβολικές διαταραχές, διαταραχές του φύλου,
καθυστέρηση εφηβείας, διαταραχές λειτουργίας θυρεοειδούς και επινεφριδίων.
Είναι κάτοχος δύο διδακτορικών διατριβών : Η πρώτη από το Πανεπιστήμιο Αθηνών με
θέμα «Ατοπική νόσος και Ευαισθητοποίηση σε κοινά περιβαλλοντικά Αλλεργιογόνα σε
σχέση με τον μήνα γέννησης» (1996) και η δεύτερη από το Πανεπιστήμιο Bristol Αγγλίας με
θέμα «Avon Childhood Diabetes Project. Evolution of microvascular disease and autonomic
neuropathy» (1998) Ph.D (Philosophy Doctor)
Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ελληνικών και διεθνών μεταπτυχιακών επιμορφωτικών
προγραμμάτων. Από τον 10/11-σήμερα παρακολουθεί Διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Είναι εντεταγμένη στο Μητρώο Καθηγητών για Ιατρική και Πιστοποίηση από το Υπουργείο
Υγείας και Πρόνοιας (ΕΚΕΠΙΣ) και είναι Επιστημονικός Συνεργάτης- Καθηγητής Παιδιατρικής
στα ΤΕΙ Αθηνών από το 1999 έως σήμερα (13 χρόνια). Έχει επίσης διδακτικό έργο στη Σχολή
Αξιωματικών Νοσηλευτικής, Νοσηλευτικές σχολές Νοσοκομείων και ΚΕΚ και σε
ειδικευόμενους Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας σε θέματα Παιδοενδοκρινολογίας
Έχει 91 διεθνείς και 19 ελληνικές δημοσιεύσεις, 213 ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά
συνέδρια. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή πολυκεντρικά ερευνητικά πρωτόκολλα και με
εισηγήσεις και ομιλίες σε πολλές επιστημονικές συναντήσεις και ενημερωτικές ομιλίες
Η κ Καραχάλιου απέκτησε σημαντική εμπειρία στην επιδημιολογική έρευνα σαν υπεύθυνη
επιδημιολογικής μελέτης με θέμα τον παιδικό διαβήτη στον παιδιατρικό πληθυσμό της
κομητείας Avon στην Αγγλία (500.000 κάτοικοι). Επίσης για το διάστημα 1998-2007
συμμετείχε στην διενέργεια παιδιατρικών προληπτικών ελέγχων σε σχολεία κυρίως της
περιοχής της Αττικής. Ο αριθμός των παιδιών που εξετάσθηκαν στα πλαίσια αυτών των
προληπτικών ελέγχων έφθανε τις 3000 σε ετήσια βάση. Ως εκ τούτου το μεγαλύτερο μέρος
της επιστημονικής και συγγραφικής της δραστηριότητας αφορά τους τομείς της διατροφής,
παιδικής παχυσαρκίας και ανάπτυξης.

