
         Η   Παναγούλα(Γιούλα) Μπάρλα ,MD,FEBO είναι Χειρουργός 

Οφθαλμίατρος .Εισήχθη με πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις, στην 

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

και αποφοίτησε το 2001 με βαθμό”Λίαν Καλώς”. Εκπλήρωσε  την 

υπηρεσία υπαίθρου  ως  ιατρός στα Νοσοκομείο Άργους & Ναυπλίου το 

2002-03. Εργάστηκε  ως ειδικευόμενη ιατρός αρχικά στο Γενικό 

Νοσοκομείο Κορίνθου στην Οφθαλμολογική κλινική το 2003 και 

παρέμεινε με παράταση έως το 2006. 

        Ειδικεύτηκε πλήρως στην Οφθαλμολογία στο ειδικό 

νοσοκομείο “Οφθαλμιατρείο Αθηνών”  το 2007-2011.Eίναι κάτοχος του 

ευρωπαικού διπλώματος αριστείας στην Οφθαλμολογία με τον τίτλο 

«Fellow of European Boards of Ophthalmology» μετά από γραπτές και 

προφορικές εξετάσεις στο Παρίσι τον 05/2011. Παρέμεινε μετά την 

ειδίκευση της στο “Οφθαλμιατρείο Αθηνών” στο τμήμα Laser βυθού-

υαλοειδούς, όπου και εξειδικεύτηκε σε όλα τα laser καθώς και στην 

υπερηχογραφία Οφθαλμού.Εν συνεχεία δούλεψε ως συνεργάτης στην 

ιδιωτική κλινική «Athens Eye Hospital» .Έχει μετεκπαιδευθεί με 

εξειδικευμένα σεμινάρια του Πανεπιστημίου «Cambridge» & 

«Moorfields Eye Hospital» σε ειδικότερα πεδία της Οφθαλμολογίας.Έχει 

παρακολουθήσει πλείστα ιατρικά σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό και έχει συμμετάσχει και παρουσιάσει η ίδια πολλές 

εργασίες. 

 

         Είναι Ελευθεροεπαγγελματίας ιατρός ,με σύγχρονο ιδιωτικό 

ιατρείο  στο Μαρούσι, Χαρ. Τρικούπη 5 & Περικλέους, στο σταθμό 

ΗΣΑΠ Αμαρουσίου ,συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ. Είναι  επιστημονικός 

συνεργάτης στο Οφθαλμικό Ινστιτούτο «ΟΜΜΑ», στη κλινική 

«ΜΗΤΕΡΑ» -όμιλος Υγεία, στο «Εye Day Clinic», στο «Αθηναiκό 

Διαθλαστικό κέντρο» Laser κ.α. 

 

 

 



         Είναι μέλος στις ακόλουθες επιστημονικές εταιρείες: 

 Iατρικός σύλλογος Αθηνών 
 Αμερικάνικη Οφθαλμολογική Εταιρεία(Α.Α.Ο.) 
 Διεθνή  Εταιρεία Διαθλαστικής Χειρουργικής (ISRS) 
 Ευρωπαική Οφθαλμολογική εταιρεία 
 Εuropean Boards of Ophthalmology 
 European Society of Cataract & Refractive Surgeons 
 Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία 
 Ελληνική Eταιρεία Yαλοειδούς /Aμφιβληστροειδούς 
 Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών και Διαθλαστικής 

Χειρουργικής                                 

 

Είναι υπεύθυνη επικοινωνίας και ηλεκτρονικής διαχείρησης του 

σωματείου "Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Ιατρών ΕΟΠΥΥ"( ΠΕ.ΠΦΥ.-

ΕΟΠΥΥ). 

 

Mέλος της  Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (Ε.ΕΛ.Ι.Α.) 

 

Αντιπρόεδρος  Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων στο «Ζεκάκειο» 4ο 

Δημοτικό σχολείο Αμαρουσίου. 

 

Εθελοντική δράση:Εθελοντικό οφθαλμολογικό ιατρείο στο Πολυιατρείο 

του δήμου Aμαρουσίου το 2012,  προληπτικό έλεγχο οπτικής οξύτητας 

σε παιδικούς σταθμούς του δήμου Aμαρουσίου , σε δημοτικά σχολεία 

στο δήμο Ιλίου (σε προγράμματα  του μη κερδοσκοπικού οργανισμού 

«Χαμόγελο του παιδιού» σε συνεργασία με τους δήμους),ιατρικές 

διαλέξεις  σε σχολεία Αμαρουσίου,σε ΚΑΠΗ του δήμου Πεύκης-

Λυκόβρυσης.Πρόσφατα 07/14 συμμετείχε ξανά σε εθελοντική ιατρική 

υπηρεσία με ομάδα  νοσοκομειακών ιατρών στο Νοσοκομείου Λέρου 

επικουρώντας ανασφάλιστους πολίτες.Για την εθελοντική της 

προσφορά επιπλέον σε ανασφάλιστους συμπολίτες, έχει βραβευτεί  με 



έπαινο από τον Ιατρικό σύλλογο Αθηνών και την Ιερά Αρχιεπισκοπή 

Αθηνών. 

 

Η  Γιούλα Μπάρλα,MD,FEBO είναι κάτοικος και δημότης Αμαρουσίου 

επί σειρά ετών, με καταγωγή από την Αργολίδα. Είναι παντρεμένη με 

τον ιατρό Νεκτάριο Νικολόπουλο Γενικό Οικογενειακό Ιατρό-

Επειγοντολόγο,επιμελητή Ε.Σ.Υ. και μητέρα τριών παιδιών. 

 

Επικοινωνία:   Τηλ: 2108055260      κιν: 

6945904252            drbarla@otenet.gr               www.eye-doctor.gr 
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