ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 105 53
Τηλέφωνο: 210.32.13.150
Fax: 210.32.13.850
Ιστοσελίδα: http://mdmgreece.gr/
Αθήνα, 11/1/2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
για επιστημονικό προσωπικό στην έδρα των Γιατρών του Κόσμου στην Αθήνα
Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου “Open
Minds: Promoting Mental Health and Well-Being in the Community”,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Μία (1) θέση Ιατρού Ψυχιάτρου για ημι-απασχόληση (25 ώρες/εβδομάδα) με έδρα την Αθήνα.

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις
ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα,
ωστόσο, παραμένουν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 15 συνολικά τμήματα.
Συμπληρώνοντας 25 χρόνια συνεχούς δράσης το 2015, οι Γιατροί του Κόσμου έχουν αναγνωριστεί στη
συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα
αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας. Με δεκάδες αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε
αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες γιατροί, υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους εθελοντικά. Περισσότεροι από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε πάνω από 50 χώρες του πλανήτη
προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, έχουν πραγματοποιηθεί
αποστολές ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, στο Ιράκ, το Λίβανο, το Αφγανιστάν, τη Σρι Λάνκα, την
Ινδονησία, τη Σερβία, το Σουδάν, την Παλαιστίνη, Αλγερία, Τανζανία, Ουγκάντα. Στο πεδίο των αποστολών, οι
Γιατροί του Κόσμου συνεργάζονται με άλλες διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με στόχο την
αποτελεσματικότερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς που την έχουν ανάγκη.
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, διατηρώντας την αυτονομία τους, τόσο επιχειρησιακή όσο και οικονομική,
διοργανώνουν, στελεχώνουν και χρηματοδοτούν αποστολές μέσω του ελληνικού τμήματος. Αποτελώντας
σήμερα ένα αναπόσπαστο, σημαντικότατο μέρος του διεθνούς δικτύου των Μη Κυβερνητικών Ανθρωπιστικών
Οργανώσεων, που δρα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Αρωγής έχουν
εξελιχθεί στην πιο αποτελεσματική έκφραση αλληλεγγύης του Αναπτυγμένου Κόσμου προς τον
αναπτυσσόμενο Τρίτο Κόσμο και στην πιο ουσιαστική μορφή οργάνωσης και συνεργασίας των πολιτών, σε μια
κοινωνία προσφοράς και συμπαράστασης.
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2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στο πλαίσιο του έργου “Open Minds: Promoting Mental Health and Well-Being in the Community”, οι Γιατροί
του Κόσμου – Ελληνική αντιπροσωπεία επιθυμούν να προσλάβουν συνεργάτες για την υποστήριξη της
υλοποίησης του έργου με σκοπό την υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τη συστηματική
παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας των ασθενών, την καταγραφή στοιχείων και ιστορικού ψυχικής
υγείας, την παρακολούθηση δεικτών του προγράμματος σε συνεργασία με την κοινωνική ομάδα του
προγράμματος και τη συνεργασία με τους υπεύθυνους του προγράμματος σε οτιδήποτε χρειαστεί. Η διάρκεια
υλοποίησης του έργου και της θέσης είναι έως και 30/09/2018 με πιθανότητα ανανέωσης.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Αναλυτικά, το αντικείμενο εργασίας των συγκεκριμένων θέσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για:













Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας: διάγνωση και συνεδρίες
Συνταγογράφηση
Συστηματική παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας των ασθενών
Καταγραφή στοιχείων και ιστορικού (ψυχικής) διαταραχής
Παρακολούθηση δεικτών του προγράμματος σε συνεργασία με την κοινωνική ομάδα του προγράμματος
Συμμετοχή στις απαραίτητες (εσωτερικές και εξωτερικές) παραπομπές
Διαχείριση ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης ασθενών, τήρηση βιβλίου ψυχιατρικών
συμβάντων (ιατρικοί φάκελοι και παρακολούθηση των ψυχιατρικών περιστατικών)
Διασφάλιση της επαρκούς προμήθειας/παροχής φαρμάκων σε συνεννόηση με το φαρμακοποιό
Συλλογή δεδομένων ψυχικής υγείας/ Σύνταξη αναφορών
Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση ωφελούμενων για θέματα ψυχικής υγείας
Υποστήριξη και ενδυνάμωση ωφελούμενων / ψυχο-κοινωνική εκπαίδευση
Συμμετοχή σε προγραμματισμένες, ad hoc και θεματικές συναντήσεις, εργαστήρια κλπ. Οι ενέργειες
γίνονται με σεβασμό στον ασθενή και υπόκεινται στον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας.

5. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Πτυχίο Ιατρικής
Ειδικότητα Ψυχιάτρου
Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον για ένα (1) έτος
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)
Γνώση Αγγλικών
Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
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Δεξιότητες:







Γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά άπταιστα (γραπτά και προφορικά). Οι γνώσεις λοιπών γλωσσών θα
συνεκτιμηθούν.
Δέσμευση στις ανθρωπιστικές αξίες
Δέσμευση στις αξίες των Γιατρών του Κόσμου
Θετική και επαγγελματική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να ηγηθεί και να
εργαστεί σωστά μέσα σε μια ομάδα
Έντονη ικανότητα να διατηρεί την αυτοκυριαρχία του/της, να θέτει προτεραιότητες κάτω υπό πίεση
και να εργαστεί σε ένα απαιτητικό περιβάλλον
Να λειτουργεί παραγωγικά, προάγοντας την ομαδικότητα, να νιώθει άνετα σε ένα πολυ-πολιτισμικό
περιβάλλον, να είναι ευέλικτος και να μπορεί να εργαστεί υπό πίεση

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα τους και μια επιστολή εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στο email: hr@mdmgreece.gr, έως τις 17 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μ.μ,
με τίτλο θέματος «Θέση Ψυχιάτρου στην Αθήνα».

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί 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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