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Περιγραφή θέσης: 

 
ΜΑΙΑ / ΜΑΙΕΥΤΗΣ 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Γιατροί του Κόσμου 

ΤΙΤΛΟΣ: : ΜΑΙΑ / ΜΑΙΕΥΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ: : ΛΑΡΙΣΑ 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: : 4 μήνες με πιθανότητες επέκτασης 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: : 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ: 

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυ-

βερνητική 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 οργάνω-

σης 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 κατα-

πάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.  

Οι ΓτΚ εργάζονται για την βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και της πρόσβασης του πληθυ-

σμού σε αυτό, καθώς και την διασφάλιση της σωστής διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας που υποστηρίζονται 

από τους ΓτΚ . 

 Περιγραφή της θέσης:  

Οι Γιατροί του Κόσμου ψάχνουν μαία/μαιευτήρα ώστε να ενταχθεί στις αναπτυσσόμενες ομάδες τους. 

Για τον υποψήφιο θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να εργαστεί σε μια σταθερή η κινητή ιατρική ομάδα, 

στα προσφυγικά στρατόπεδα στην Ελλάδα και να προσφέρει σημαντική στήριξη σε αυτή την προσφυ-

γική κρίση. 
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Η μαία /Μαιευτής, θα παρέχει πρωτοβάθμια περίθαλψη στους ασθενείς, αλλά θα λαμβάνει μέρος στη 

συλλογή και την ανάλυση ιατρικών δεδομένων και θα παίρνει μέρος σε αποστολές με σκοπό να βελτιώ-

σουν το σύνολο των κινητών ομάδων. 

Αυτή η θέση απαιτεί ευελιξία , καθώς οι ομάδες είναι πιθανόν να μην είναι σταθερές για μεγάλο χρο-

νικό διάστημα , όπως επίσης και όλο το πλαίσιο είναι πιθανόν να έχει αρκετές αλλαγές. 

Η μαία/ ο Μαιευτής, πρέπει να έχει την ικανότητα να λειτουργεί αυτόνομα, καθώς και σε στενή συνερ-

γασία με τον γυναικολόγο και με τους άλλους εταίρους της υγείας και σε μεγαλύτερα ζητήματα δημό-

σιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων των σεξιστικής βίας και ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες.  

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται  εποικοδομητικά στις γρήγορες 

αλλαγές του εργασιακού  περιβάλλοντος. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  

• Ιεραρχικά βρίσκεται κάτω από τον συντονιστή πεδίου και τεχνικά θα αναφέρεται στον υπεύθυνο 

του SRH (Sexual Reproductive Health). 

• Θα είναι επικεφαλής της συμβουλευτικής γύρω από τον Οικογενειακό Προγραμματισμό και θα 

συνεργάζεται στενά με τον/την γυναικολόγο όταν αυτός/η θα επισκέπτεται το πεδίο, ώστε να πα-

ρέχουν ιατρική βοήθεια  .  

• Θα παράσχει ολοκληρωμένη προγεννητική και μεταγεννητική φροντίδα καθώς και υπηρεσίες πρώτων 
βοηθειών σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες γραμμές και τα καθιερωμένα πρωτόκολλα. 

 

• Θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό,  και θα εξασφαλίζει την παρα-

κολούθηση των ασθενών με τους εταίρους της υγείας. 

 

• Θα είναι υπεύθυνος για την ταυτοποίηση  ιατρικών περιπτώσεων  έκτακτης ανάγκης και θα τις 

παραπέμπει  στον γυναικολόγο  και τις τοπικές δομές υγείας. 

 

• Θα είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των ασθενών για τις μεθόδους αντισύλληψης συμπερι-

λαμβανομένης της επείγουσας αντισύλληψης . 

• Θα συντονίζει τη διαχείριση περιπτώσεων ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. 

• Θα συμβάλλει ενεργά σε μια ολιστική διαχείριση του φαινόμενου της έμφυλης βίας σε στενή 

συνεργασία με τους τοπικούς και διεθνείς φορείς. 

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

κατά τη διάρκεια της παροχής υγειονομικών υπηρεσιών) 

• Παρακολούθηση και τήρηση της σωστής διαχείρισης των υγειονομικών αποβλήτων και του επι-

πέδου υγιεινής κατά τη διάρκεια της παροχής υγειονομικών υπηρεσιών) 

• Θα συμμετέχει στην παραγγελία φαρμάκων και ιατρικών αναλώσιμων.  

• Θα διοργανώνει και κα προάγει την  επικοινωνία μηνυμάτων σχετικά με τη δημόσια υγεία των 

διαμενόντων στους καταυλισμούς , σε συνεργασία με τους γιατρούς και τον συντονιστή πεδίου. 

• Θα εξασφαλίζει την ακριβή συλλογή δεδομένων για όλες τις SRH δραστηριότητες σε συνεργα-

σία με τον data collector. 

• Θα συμμετέχει στα εβδομαδιαία meetings , και reports έπειτα από εντολή του συντονιστή πε-

δίου. 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ   

 

• Πτυχίο Μαιευτικής 

• 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  

• Θα πρέπει να σέβεται τις αξίες και τον κώδικα δεοντολογίας των ΓτΚ Ελλάδας. 

 
Γλώσσες: 

Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών 
 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Γνώση Αραβικών και Φαρσί θα εκτιμηθεί 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

 

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

στα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη   

«Θέση Μαίας - Μαιευτής» διευκρινίζοντας την περιοχή απασχόλησης , έως τις  08/12/2016.   

 

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

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

την αρχή των ίσων ευκαιριών. 

 

 
 


