ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ
Γιατροί Χωρίς Σύνορα
Ελληνικό Τμήμα
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) είναι μία διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση
η οποία προσφέρει επείγουσα βοήθεια σε ανθρώπους που υποφέρουν λόγω ένοπλων
συγκρούσεων, επιδημιών, αποκλεισμού από ιατρική φροντίδα και φυσικών καταστροφών. Οι
ΓΧΣ προσφέρουν βοήθεια σε όλους τους ανθρώπους με μοναδικό γνώμονα την ανάγκη,
ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, φύλου ή πολιτικών πεποιθήσεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
• Παρέχει στον ιατρικό σταθµό των ΓΧΣ στο Κέντρο Μεταβίβασης Μεταναστών του
Πόρου (Έβρου) ιατρική φροντίδα στους µετανάστες, σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα και τις
αξίες των ΓΧΣ και τα διεθνή πρότυπα προφύλαξης και όπως ορίζεται στους στόχους του
έργου.
• Είναι υπεύθυνος/η για την παραποµπή και την παρακολούθηση των ασθενών: στα
περιφερειακά νοσοκοµεία και στις ιατρικές εγκαταστάσεις των Κέντρων Κράτησης.
ΚΥΡΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ)
1) Ιατρικές δραστηριότητες
• Εργάζεται στενά µε την υπεύθυνη νοσοκόµα για τη διαλογή, εξασφαλίζοντας τις
απαραίτητες παραποµπές έκτακτων περιστατικών, καθώς και για µη επείγοντα
περιστατικά (π.χ. ασθενείς µε ιστορικό χρόνιων παθήσεων και έγκυες γυναίκες)
• Ιατρικό check up για τους πιο ευάλωτους µετανάστες (παιδιά, ηλικιωµένοι, έγκυες
γυναίκες, άτοµα µε αναπηρία, ασθενείς µε ιστορικό χρόνιων παθήσεων)
• Παρακολούθηση των ασθενών που παραπέµπονται στο νοσοκοµείο σε περίπτωση
επείγοντος ή για ιατρική εξέταση, σε συνεργασία µε το νοσοκοµείο στο οποίο γίνεται η
παραποµπή
• Παρακολούθηση ασθενών στα κέντρα κράτησης (επικοινωνία µε τους ιατρούς που
εργάζονται στα κέντρα κράτησης για συγκεκριµένα περιστατικά που έχουν εντοπιστεί
στο Κέντρο του Πόρου και µεταφέρθηκαν στα κέντρα κράτησης)
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• Παρέχει εξωτερικές επισκέψεις, όταν απαιτείται.
2) Αναφορές
Συμμετέχει στην εβδομαδιαία ιατρική αναφορά και τη μηνιαία συλλογή και ανάλυση
επιδημιολογικών δεδομένων (ιατρικά στατιστικά)
3) Έκτακτα περιστατικά
Σύστημα on call
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ
Εκπαίδευση: Πτυχίο ιατρικής

Ξένες Γλώσσες: Καλή χρήση (προφορική και γραπτή) της αγγλικής γλώσσας είναι
απαραίτητη.
Εμπειρία: Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών. Επίσης είναι επιθυμητή
προηγούμενη εμπειρία σε προγράμματα με μετανάστες.
Ημερομηνία Έναρξης: Άμεσα
Τόπος Εργασίας: Περιφέρεια Έβρου, συγκεκριµένα στις Φέρες (Πόρος)
Ωράριο εργασίας: Σύστημα βάρδιας και on call.
Για να υποβάλλετε αίτηση παρακαλούµε επικοινωνήστε : 6940291330 (Συντονίστρια
Πεδίου, αποκλειστικά αγγλική γλώσσα)
Msfe-evros-fieldco@barcelona.msf.org

