Θέςη Εργαςίασ:
Γιατρόσ
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MEDECINS SANS FRONTIERES/ ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ (MSF)
Αποςτολι :
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Τοποκεςία :
Λζςβοσ (Μυτιλινθ), Ειδομζνθ, Κωσ.
Ζναρξθ:
Άμεςα
Διάρκεια απαςχόλθςθσ: 3 μινεσ με πικανότθτα επζκταςθσ
Οι Γιατροί Χωρίσ Σφνορα (Médecins Sans Frontières/MSF) είναι μια διεκνισ, ανεξάρτθτθ, ιατρικι,
ανκρωπιςτικι οργάνωςθ, που παρζχει επείγουςα βοικεια ςε άτομα αποκλειςμζνα από τθν ιατρικι
φροντίδα και ςε κφματα ενόπλων ςυγκροφςεων, επιδθμιϊν και φυςικϊν καταςτροφϊν. Οι Γιατροί
Χωρίσ Σφνορα προςφζρουν βοικεια με μοναδικό κριτιριο τισ ιατρικζσ ανάγκεσ, ανεξάρτθτα από
φυλετικά, κρθςκευτικά ι πολιτικά κριτιρια και ενεργοφν με βάςθ τθν ιατρικι δεοντολογία και τισ
αρχζσ τθσ ουδετερότθτασ και τθσ αμερολθψίασ.
Η αποςτολι των MSF ςτθν Ελλάδα παρζχει ανκρωπιςτικι και ιατρικι βοικεια ςε μεταναςτευτικζσ
και προςφυγικζσ ομάδεσ που προζρχονται από εμπόλεμεσ περιοχζσ και ακολουκοφν μια
μεταναςτευτικι διαδρομι μζςω τθσ Ελλάδασ και των Βαλκανίων προσ τθν Βόρεια Ευρϊπθ.
Καθήκοντα θέςησ
 Πρόγνωςθ και διάγνωςθ αςκενειϊν όπωσ και χοριγθςθ τθσ κατάλλθλθσ κεραπευτικισ αγωγισ
ςφμφωνα με τα υπάρχοντα πρωτόκολλα.
 Triage των αςκενϊν προσ εξζταςθ ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα τθσ κατάςταςισ τουσ, παροχι
πρϊτων βοθκειϊν και ςυνεργαςία με τισ υγειονομικζσ αρχζσ για τθν περαιτζρω περίκαλψι
τουσ.
 Διαςφάλιςθ ότι θ οικογζνεια του αςκενι ζχει ενθμερωκεί και κατανοιςει τθν κατάςταςθ του
όπωσ και τθν κεραπεία που πρζπει να ακολουκθκεί.
 Oρκολογικι ςυνταγογράφθςθ των φαρμάκων.
 Συμμετοχι ςτθν ςυλλογι και τθν ανάλυςθ των επιδθμιολογικϊν δεδομζνων ,ελζγχοντασ τθν
εγκυρότθτά τουσ και ενθμερϊνοντασ τον προϊςτάμενο ι τον ςυντονιςτι του προγράμματοσ για
οποιοδιποτε πρόβλθμα ι επιπλοκι ςτθν κατάςταςθ του αςκενι όπωσ και για τυχόν ιατρικά
λάκθ.
 Παροχι on-the-job training ςτο ιατρικό και παραϊατρικό προςωπικό.
 Διαςφάλιςθ οτι λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποφυγι οποιαςδιποτε
εξάπλωςθσ επιδθμίασ, όπωσ αυτά ορίηονται απο τουσ κανονιςμοφσ των Γιατρϊν Χωρίσ Σφνορα.
 Οργάνωςθ και διαχείριςθ τθσ ιατρικισ ομάδασ, παρζχοντασ ζκτακτθ βοικεια όταν είναι
αναγκαίο.
Απαραίτητα προςόντα:
 Κλινικι εμπειρία μετά τθ λιψθ του πτυχίου
 Εγγραφι ςτον ιατρικό ςφλλογο
 Καλι γνϊςθ αγγλικϊν
 Εξοικειωμζνοσ/θ χριςτθσ Η/Υ
 Προςαρμοςτικότθτα και προκυμία για ομαδικι εργαςία
 Ευελιξία και ικανότθτα διαχείριςθσ άγχουσ

Επιθυμητά προςόντα:
 Εμπειρία ςε ιατρικι επειγόντων περιςτατικϊν
 Εκπαίδευςθ ςε λοιμϊδθ νοςιματα (φυματίωςθ, HIV/AΙDS)
 Διοικθτικι και εποπτικι εμπειρία
Τι προςφέρουμε:
 Σφμβαςθ εργαςίασ
 Μθνιαία αποηθμίωςθ
 Ζξοδα μετακίνθςθσ προσ και από τον τόπο τθσ αποςτολισ
 Διαμονι ςτον τόπο αποςτολισ
 Ιδιωτικι αςφάλιςθ
 Δυνατότθτα απόκτθςθσ εμπειρίασ και κατάρτιςθσ, κακϊσ και επαγγελματικι ανάπτυξθ μζςα
ςτα πλαίςια μιασ διεκνοφσ οργάνωςθσ
 Δυνατότθτα να ςυμμετζχετε και να προςφζρετε τισ υπθρεςίεσ ςασ ςε πλθκυςμοφσ που
βρίςκονται ςε κίνδυνο, ςϊηοντασ ηωζσ και βελτιϊνοντασ τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ τουσ

Παρακαλοφμε ςτείλετε βιογραφικό και ςυνοδευτικι επιςτολι εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ
(motivation letter) ςτο email:
msfocb-athens-hrcoassist@brussels.msf.org
Προκεςμία κατάκεςθσ βιογραφικϊν μζχρι 31/07/2015

