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Η Ελπίς –Αθηνά Βλαχοπαπαδοπούλου είναι παιδίατρος-ενδοκρινολόγος, διευθύντρια στο Τμήμα
Αύξησης και Ανάπτυξης, του Νοσοκομείου Παίδων « .& Α. Κυριακού». Είναι αναπληρώτρια
επιστημονικά υπεύθυνη του παρόντος προγράμματος.
Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών και στη συνέχεια εξειδικεύθηκε στην Παιδιατρική στο
Νοσοκομείο St. Luke’s Roosevelt/Columbia University στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. και στη συνέχεια στην
ενδοκρινολογία στο νοσοκομείο New York Hospital /Cornell Med. Center στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α, ενώ
παράλληλα ήταν συνεργάτης της παιδιατρικής κλινικής του St. Luke’s Roosevelt/Columbia University.
Μετά από επιτυχείς εξετάσεις έλαβε τον τίτλο ειδικότητας στις Η.Π.Α στην παιδιατρική και παιδιατρική
ενδοκρινολογία (Boards of Pediatrics, Boards of Pediatric Endocrinology). Επίσης μετά από επιτυχείς
εξετάσεις , έλαβε τον τίτλο ειδικότητας Παιδιατρικής και τον τίτλο ειδικότητας της Ενδοκρινολογίας
στην Ελλάδα. Ολοκλήρωσε με επιτυχία το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Υπηρεσιών
Υγείας» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας .
Από το 1997 που διορίστηκε στο Τμήμα Αύξησης και Ανάπτυξης ως επιμελήτρια Α, συνέβαλε
ουσιαστικά στην οργάνωση του νέου τμήματος με προοδευτικά αυξανόμενο αριθμό ασθενών όπου
σήμερα εξετάζονται περισσότερα από 500 παιδιά το μήνα. Συμμετείχε σε προληπτικούς ελέγχους και
ενημερωτικές ομιλίας σε σχολεία επί μια δεκαετία όπου εξετάζονταν περισσότερα από 3000 παιδιά
τον χρόνο.
Έχει περισσότερες από 79 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά , μετά από κρίση, εκ των
οποίων 15 πλήρη άρθρα και 11 δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Επίσης έχει 4
κεφάλαια σε ξενόγλωσσα βιβλία και 4 κεφάλαια σε ελληνικά βιβλία. Έχει 83 ανακοινώσεις σε διεθνή
επιστημονικά συνέδρια και περισσότερες από 110 σε ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Έχει
συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής με εισηγήσεις σε 24 συνέδρια. Είναι κριτής σε διεθνή και
ελληνικά επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Συμμετέχει σε πολλές
διεθνείς επιστημονικές εταιρείες και σε ελληνικές εταιρείες σε τρεις εκ των οποίων ιδρυτικό και σε μία
μέλος του Δ.Σ. επί σειρά ετών. Επίσης έχει συμμετάσχει σε επιτροπή αγωγής υγείας του Υπουργείου
Παιδείας και Διατροφικής πολιτικής του Υπουργείου Υγείας.
Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα στις ΗΠΑ αλλά και διεθνή πολυκεντρικά στο Τμήμα
Αύξησης και Ανάπτυξης του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Τα ερευνητικά της
ενδιαφέροντα είναι η ανεπάρκεια της αυξητικής ορμόνης, η παιδική παχυσαρκία και οι απώτερες
επιπλοκές μετά από θεραπείες για κακοήθειες της παιδικής ηλικίας και μεταμόσχευση μυελού των
οστών.

