
 
 

 
Η Ελισάβετ  Γρουζή είναι Συντονίστρια Διευθύντρια της Νοσοκομειακής Υπηρεσίας 
Αιμοδοσίας του Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ».   
Από το  1994 που απέκτησε τον τίτλο της ειδικότητας Αιματολογίας εργάσθηκε αρχικά στην 
Αιμοδοσία του Νοσοκομείου «ΚΑΤ» Αθηνών, έχοντας ενεργό ρόλο στην οργάνωση του 
«Αιματολογικού Ιατρείου και Ρύθμισης Αντιπηκτικής Αγωγής». Στη συνέχεια υπηρέτησε στο 
Αιματολογικό Εργαστήριο-Μονάδα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» με ενεργό ρόλο στην οργάνωση του τμήματος στην αρχή της σύστασής του, και 
ιδιαίτερα του «Ιατρείου Θρομβοφιλίας - Ρύθμισης Αντιπηκτικής Αγωγής». Έλαβε τον τίτλο 
της Διδάκτορος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ μετεκπαιδεύτηκε στο 
Αιματολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου King’s College του Λονδίνου, σε θέματα «Αιμόστασης, 
Ιατρικής των Μεταγγίσεων και Αιματολογίας της Κύησης» που αποτελούν και τα κύρια 
γνωστικά αντικείμενα της ενασχόλησής της. Από το 2012 έως σήμερα εργάζεται ως 
Συντονίστρια Διευθύντρια της Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», ενώ είναι υπεύθυνη του «Ιατρείου Διαταραχών Αιμόστασης».  στο οποίο 
παρακολουθούνται εσωτερικοί και εξωτερικοί ασθενείς με θρομβωτικές και αιμορραγικές 
διαταραχές, καθώς και έγκυες με θρομβωτικές επιπλοκές και καθ’ έξιν αποβολές.   
Είναι Αντιπρόεδρος του παρόντος ΔΣ της ΕΑΕ. Από το 1998 έως σήμερα έχει διατελέσει 
ειδικός και γενικός γραμματέας της ΕΑΕ, είναι αναπληρώτρια διευθύντρια σπουδών της 
Ακαδημίας Αιμοδοσίας της ΕΑΕ, αρκετές φορές μέλος των διοικουσών επιτροπών των 
Τμημάτων Αιμοδοσίας-Αφαίρεσης και Αιμόστασης της ΕΑΕ, ενώ ήταν πρόεδρος του 
Τμήματος Αιμοδοσίας-Αφαίρεσης την διετία 2014-2015. Έχει συμμετάσχει σε οργανωτικές 
και επιστημονικές επιτροπές πολλών Αιματολογικών Συνεδρίων και Σεμιναρίων. Στο 
συγγραφικό της έργο συμπεριλαμβάνονται δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά 
που έχουν τιμηθεί με παραπομπές, πολυάριθμα κεφάλαια σε βιβλία, συμμετοχή στη 
συγγραφή των «Κατευθυντήριων Οδηγιών Μετάγγισης Αίματος και Παραγώγων» της ΕΑΕ, 
καθώς και πλήρη κείμενα πολλών εισηγήσεων σε τόμους εκπαιδευτικού προγράμματος 
συνεδρίων. Έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό διαλέξεων σε συνέδρια και ημερίδες, ενώ 
έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει 
διατελέσει από το 2002 μέλος πολλών επιτροπών του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού 
Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), μεταξύ των οποίων είναι και η τρέχουσα Συμβουλευτική 
Επιτροπή Αιμοδοσίας του Ε.ΚΕ.Α.. 

 

Η κ. Ελισάβετ Γρουζή είναι προσβάσιμη μέσω e-mail στα: laboratory@agsavvas-hosp.gr και 
grouzielisavet@gmail.com  
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