ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΗ
Καρδιολόγος-Παιδοκαρδιολόγος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΤΡΟΥ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Η ιατρός είναι επιστημονικός συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών – Μαιευτικής Κλινικής ΓΑΙΑ
του Ομίλου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών από το 2013, όπου διαγιγνώσκει κι αντιμετωπίζει νεογνά, βρέφη,
παιδιά κι εφήβους τόσο στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία ή σε επείγουσα βάση κατά τη διάρκεια εφημερίας,
όσο και στα πλαίσια νοσηλείας στην παιδιατρική κλινική. Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
(ΜΕΝΝ) του Μαιευτηρίου ΓΑΙΑ αποτελεί ένα ιδιαίτερο πεδίο άσκησης της εξειδίκευσης, όπου εξετάζονται,
διαγιγνώσκονται κι αντιμετωπίζονται τόσο συγγενείς καρδιοπάθειες όσο κι άλλες παθήσεις του
καρδιαγγειακού συστήματος των νεογνών κι εν συνεχεία αποφασίζεται η περαιτέρω διαχείριση αυτών
αναλόγως την πάθηση των.
Πριν τη συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών η ιατρός συνεργάστηκε με τη ΡΕΑ Μαιευτική
Γυναικολογική Κλινική για διάστημα 2 ετών από το 2011 ως το 2013, όπου κύριο πεδίο ήταν η εκτίμηση
νεογνών τόσο στη ΜΕΝΝ όσο κι εκτός αυτής.
Διατηρεί Ιδιωτικό καρδιολογικό -παιδοκαρδιολογικό ιατρείο από το 2006 στην Αθήνα κι από το 2018 στο
Ναύπλιο. Ενδελεχής εκτίμηση ασθενών από τη νεογνική ηλικία ως την ενήλικη ζωή.
Η ιατρός εξειδικεύθηκε στην Παιδιατρική Καρδιολογία και στις Συγγενείς Παθήσεις Ενηλίκων (2005-2008)
στην Παιδοκαρδιολογική Κλινική του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου επί 3ετία υπό τη διεύθυνση
του κ. Σ. Ράμμου με ενεργό συμμετοχή σε όλα τα τμήματα της κλινικής (νοσηλεία, τμήμα καθετηριασμών,
τμήμα υπερήχων, τμήμα αρρυθμιών, παιδοκαρδιολογική-παιδοκαρδιοχειρουργική μονάδα) καθώς και
στο σύστημα εφημεριών αυτής.
Πριν την εξειδίκευση είχε εργασθεί σε θέση επιμελήτριας Β στην Καρδιολογική Κλινική του Γ. Νοσοκομείου
Άργους για το έτος 2004-2005 υπό τη διεύθυνση του κ. Σεραφείμ.
Μετά το τέλος της ειδικότητας είχε παρακολουθήσει περαιτέρω επί 6μηνου τις εργασίες του τμήματος
υπερήχων της Α Καρδιολογικής Κλινικής του Ωνασείου Κέντρου, καθώς και το Τμήμα
Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης.

Έλαβε την ειδικότητα της Καρδιολογίας στην Α Καρδιολογική Κλινική του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού
Κέντρου τα έτη 1999-2003 υπό τη διεύθυνση του κ. Δ. Κόκκινου.
Επί 2 έτη ειδικεύτηκε στην παθολογία στην Γ Πανεπιστημιακή Προπαιδευτική Κλινική του Νοσοκομείου
Σωτηρία με διευθυντή τον κ. Μουντοκαλάκη στα πλαίσια της ειδικότητας της καρδιολογίας.
Έκανε την Υπηρεσία Υπαίθρου στο άγονο Ιατρείου Ψαρών.
Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με βαθμό Λίαν Καλώς.

Παρακολουθεί τόσο ελληνικά όσο και διεθνή συνεδρία Καρδιολογίας και Παιδιατρικής Καρδιολογίας.
Τον 2018 είχε συμμετάσχει στην ετήσια παιδοκαρδιολογική ημερίδα του ΩΚΚ στα πλαίσια παρουσίασης
ενδιαφερόντων περιστατικών καθώς και στο Διεθνές Συνέδριο του Ιατρικού Αθηνών AMLI 2018 και στα
μαθήματα του Παιδιατρικού Κέντρου με θέματα που άπτονται της παιδιατρικής καρδιολογίας.
Έχει αποσπάσει το 3Ο βραβείο της Καρδιολογικής Εταιρείας το 2003 κι έχει συμμετάσχει και βραβευθεί
στο Διεθνές Συνέδριο ΩΚΚ το ίδιο έτος για εργασίες σχετικές με το αντικείμενο της Καρδιολογίας.

