Περιγραφή Θέσης Εργασίας:
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Α/Θ)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

: Γιατροί του Κόσμου

ΘΕΣΗ

: ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

: ΕΛΛΑΔΑ (ΑΤΤΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

: Εκτιμάται 40% - 60% ανά μήνα - ανάλογα με τις
ανάγκες του πεδίου

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.
Οι ΓτΚ εργάζονται για την βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και της πρόσβασης του πληθυσμού σε αυτό, καθώς και την διασφάλιση της σωστής διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας που υποστηρίζονται
από τους ΓτΚ .
Περιγραφή της θέσης:
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας ψάχνουν Ιατρικό Τεχνικό Σύμβουλο (Medical Technical Referent) ο οποίος θα
ενταχθεί στις συνεχόμενα αναπτυσσόμενες ομάδες μας. Σε συνεργασία με τον ιατρικό συντονιστή ,ο υποψήφιος
θα είναι υπεύθυνος για την εγγύηση της λειτουργίας και την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται
καθώς και για την εξασφάλιση της πρόσβασης του πληθυσμού στις ιατρικές υπηρεσίες
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Θέση στην ιεραρχική γραμμή:
 Ιεραρχικά θα βρίσκεται κάτω από τον Ιατρικό Συντονιστή που θα είναι υπεύθυνος της εκάστοτε περιοχής.
 Τεχνικά θα αναφέρεται στον Ιατρικό Συντονιστή.
Βασικές Αρμοδιότητες και Ευθύνες :


Θα υποστηρίζει τεχνικά το πρόγραμμα προσφέροντας καθημερινές τεχνικές συμβουλές, υποστήριξη και πρακτικές λύσεις στους γιατρούς στο πεδίο.



Θα είναι υπεύθυνος/η για την ομαλή παράδοση (hand over) των δραστηριοτήτων των ΓτΚ στο καινούριο ιατρικό προσωπικό.



Θα είναι υπεύθυνος/η για την αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις εγκαταστάσεις υγείας και
για τη διευκόλυνση της σύνδεσης με τα τοπικά νοσοκομεία στην εκάστοτε περιοχή.



Σε συνεργασία με τον Ιατρικό Συντονιστή, θα παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση, παρακολούθηση της επαγγελματικής κατάρτισης και την εκπλήρωση των αναπτυξιακών αναγκών των ιατρικών ομάδων.



Θα είναι υπεύθυνος/η για την εξασφάλιση της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται από:
-

Την εφαρμογή των Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας (SOP)
Την εφαρμογή, υποστήριξη και παρακολούθηση της εφαρμογής των ιατρικών πρωτοκόλλων των ΓτΚ,
στις κλινικές των πεδίων , μέσα από συχνές επισκέψεις των πεδίων σε όλη την Ελλάδα.
Τον συντονισμό, την αξιολόγηση και την εποπτεία της ορθής παράδοσης των ιατρικών δραστηριοτήτων.
Τη συμμετοχή στην αξιολόγηση των επιδόσεων των ομάδων υγείας.



Θα αντιπροσωπεύει την οργάνωση με τους εκάστοτε σχετικούς εξωτερικούς φορείς.



Θα εποπτεύει και θα υποστηρίζει τις παραπομπές των ασθενών στους σχετικούς παρόχους υπηρεσιών εγκρίνοντας τις μεταφορές και τα έξοδα τους καθώς και τα έξοδα διαμονής των ασθενών και την αγορά φαρμάκων
εκτός του φαρμακείου των ΓτΚ.



Θα εποπτεύει και θα υποστηρίζει την ορθή καταχώρηση των ιατρικών δεδομένων καθώς και των δεδομένων
του φαρμακείου σε συνεργασία με τον σύμβουλο της καταχώρησης δεδομένων( Data Collector Referent).



Θα εργάζεται για την ανθρωπιστική κρίση σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αξίες και πρότυπα.



Θα ακολουθεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Εκπαίδευση/Προϋποθέσεις:


Πτυχίο Ιατρικής (Medical Doctor Diploma)



Ειδίκευση σε Γενική Ιατρική (4 χρόνια κλινικής εμπειρίας)
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Επαγγελματική Εμπειρία:


Τουλάχιστον 4 χρόνια προϋπηρεσίας

Δεξιότητες:


Γνώση , δεξιότητα και ικανότητα στον τομέα της δημόσιας υγείας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στην
SRH



Βαθιά κατανόηση του ελληνικού συστήματος υγείας και τη σχετική νομοθεσία.



Εμπειρία στην επίβλεψη ιατρικών δραστηριοτήτων.



Ηγετικές ικανότητες καθώς και ικανότητα διαχείρισης ομάδων.



Ισχυρές επικοινωνιακές και διπλωματικές ικανότητες.



Ικανότητα να θέτει υψηλές προδιαγραφές αναφορικά με την ποιότητα της εργασίας.



Ικανότητα εκπαίδευσης των συνεργατών/ προσωπικού.



Ομαδικό πνεύμα και δυνατές διαπροσωπικές και διαπολιτισμικές ικανότητες.



Ευελιξία και δυνατότητα εργασίας κάτω από πίεση.



Γλώσσες: Αγγλικά και Ελληνικά υποχρεωτικά (προφορικά και γραπτά)



Δέσμευση στις ανθρωπιστικές αξίες.



Δέσμευση στις αξίες των Γιατρών του Κόσμου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στην αγγλική γλώσσα στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
recruitment@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Ιατρικός Τεχνικός Σύμβουλος» έως τις 16/2/2018.
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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