
 

 
Προκήρυξη θέσης εργασίας: Νοσηλευτικό Προσωπικό 
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας 

ΦΟΡΕΑΣ: Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας 

ΘΕΣΗ: Νοσηλευτικό προσωπικό (1 θέση) 

ΕΔΡΑ: Λάρισα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 9 μήνες, με πιθανή επέκταση 

ΕΝΑΡΞΗ: Άμεσα 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία 

ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και είναι μέλος του Διεθνούς 

Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από 15 αντιπροσωπείες 

(Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, 

Πορτογαλία και Σουηδία). 

 Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην 

ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτική 

πεποίθηση. Πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη των ευάλωτων κοινωνικά πληθυσμιακών ομάδων. Η δράση της 

οργάνωσης ωστόσο επεκτείνεται και πέρα από τον τομέα της υγείας. Στηριζόμενοι 

πάντα στην ιατρική τους εμπειρία και σε πλήρη ανεξαρτησία, μιλούν ανοιχτά κατά της 

παρεμπόδισης πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

Υπό την επίβλεψη των Ιατρών, θα είναι υπεύθυνος/η για την παροχή νοσηλευτικής 

φροντίδας στους ασθενείς που εξυπηρετούνται στην κλινική. 

Ειδικότερα: 

 Θα συνεργάζεται με το Ιατρικό Προσωπικό για την παροχή ιατρικής φροντίδας στους 

ασθενείς. 

 Θα παρέχει νοσηλευτική φροντίδα και πρώτες βοήθειες.  

 Θα είναι υπεύθυνος/-η για τη χορήγηση φαρμάκων  στους ασθενείς, σύμφωνα με τις 

οδηγίες  του γιατρού. 

 Θα παρέχει συμβουλές και συστάσεις στους ασθενείς (προαγωγή υγείας και κανόνων 

υγιεινής, οδηγίες αποφυγής αφυδάτωσης). 

 Θα παρακολουθεί και θα φροντίζει για την τήρηση της σωστής διαχείρισης των 

υγειονομικών αποβλήτων και του επιπέδου υγιεινής κατά την διάρκεια παροχής 

υγειονομικών υπηρεσιών. 
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 Θα  είναι υπεύθυνος/-η για την ταυτοποίηση των επειγόντων περιστατικών και την 

παραπομπή τους στο γιατρό. 

 Θα υποστηρίζει τη διαλογή των περιστατικών (triage) προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

ομαλή και αποτελεσματική παραπομπή των περιστατικών στην κλινική. 

 Θα συμβάλει στην προσπάθεια παραπομπής των ασθενών στις τοπικές δομές υγείας. 

 Θα εξασφαλίζει τη συλλογή δεδομένων σύμφωνα με τους κώδικες του IPC. 

 Θα συμμετέχει στην παραγγελία φαρμάκων και ιατρικών αναλώσιμων. 

 Θα βρίσκεται σε επικοινωνία με το προσωπικό της ομάδας στην οποία θα συμμετέχει 

ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή παρακολούθηση τω ν παραγγελιών των ιατρικών 

ειδών. 

 Θα διοργανώνει και θα προάγει την επικοινωνία μηνυμάτων σχετικών με τη δημόσια 

υγεία των διαμενόντων στους καταυλισμούς, σε συνεργασία με τους γιατρούς και τον 

συντονιστή πεδίου. 

 Θα λειτουργεί ως υπεύθυνος ομάδας, σε περίπτωση απουσίας του Ιατρού. 

 Θα αναλαμβάνει επιπλέον καθήκοντα, όπου κρίνεται απαραίτητο. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ   

 Πτυχίο Νοσηλευτικής από ΑΤΕΙ ή  Κρατικό Πανεπιστημιακό Πτυχίο. 

 Τουλάχιστον 2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας. 

 Προθυμία να εργαστεί σε ομάδες και πολύ-πολιτισμικό περιβάλλον. 

 Ευελιξία και ικανότητα να εργαστεί υπό πίεση. 

 Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με ευάλωτες ομάδες. 

 Γλώσσες: Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτή και προφορική). 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Η γνώση Φαρσί ή/και Αραβικών θα συνεκτιμηθεί. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email ( recruitment@mdmgreece.gr ) 

στα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος, με την ένδειξη 

«Θέση Νοσηλευτικού προσωπικού» διευκρινίζοντας την περιοχή απασχόλησης, έως τις 

05/05/2016. 

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας 

και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση 

την αρχή των ίσων ευκαιριών. 
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