
 

 

 

Το σωματείο PRAKSIS αναζητά γιατρό στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων που υλοποιεί το 2022.  Ο γιατρός θα διενεργεί ιατρικές πράξεις σε επίπεδο 

πρωτοβάθμιας στο Athens Community Center αλλά και στη Κινητή Μονάδα Ενημέρωσης και 

Εξέτασης για HIV & HEP B & C. 

Στο Community Centre του σωματείου PRAKSIS στην Αθήνα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας υγείας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό 

ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, τη θρησκεία, το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό, 

την ιδεολογία ή την πολιτική τους πεποίθηση. Βασικό μας μέλημα είναι η ολιστική 

αντιμετώπιση αυτών των ατόμων με βασικό στόχο την πρόληψη, παροχή και προαγωγή 

υπηρεσιών υγείας. Ταυτόχρονα καταγράφονται και προβάλλονται οι ανεπάρκειες και 

δυσλειτουργίες του δημόσιου συστήματος υγείας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ειδικές 

ομάδες και στην ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και τη μετέπειτα 

διασύνδεσή τους με τους αντίστοιχους φορείς. Οι υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης παρέχονται από γενικό ιατρό, γυναικολόγο, νευρολόγο/ψυχίατρο και 

οδοντίατρο σε συνδυασμό με τη χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων από το κοινωνικό 

φαρμακείο του κέντρου εφόσον είναι διαθέσιμα. Ο στόχος του ιατρικού τμήματος είναι η 

θεραπευτική παρέμβαση, η συμβουλευτική σε θέματα υγείας καθώς και η εκπαίδευση στην 

ορθή χρήση φαρμάκων. Επίσης, στο πλαίσιο των δράσεων για τη Δημόσια Υγεία γίνεται 

ενημέρωση και διενεργούνται εξετάσεις για HIV, ηπατίτιδες Β & C με rapid test. 

Ο ρόλος του ιατρού καλύπτει μεταξύ άλλων: 

 Υποδοχή και λήψη ιατρικού ιστορικού  

 Παροχή Α΄ βάθμιας φροντίδας υγείας 

 Χορήγηση φαρμάκων σε συνεργασία με τον νοσηλευτή 

 Συμμετοχή σε ιατρικές δράσεις του Σωματείου 

 

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει: 

 Αναγνωρισμένο Πτυχίο  

 Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος 

 Επιθυμητή Προηγούμενη Εμπειρία Σε ΜΚΟ ή Σε Παρεμβάσεις Σε Προγράμματα 

Αγωγής Υγείας ή σε παρεμβάσεις στο δρόμο 

 Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 Καλή Γνώση Χειρισμού Η/Υ (Microsoft Office, SPSS) 

 Επιθυμητή Προϋπηρεσία ή Υπηρεσία Υπαίθρου 

 Διάθεση Για Εργασία Σε Πολυπολιτισμικό Περιβάλλον 

 Ομαδικό Πνεύμα Εργασίας 

 Ευελιξία & Προσαρμοστικότητα 

 Δεξιότητες Διαχείρισης Κρίσεων 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων έως τις 14/09/2022 

προς: hr@praksis.gr αναγράφοντας στον τίτλο τον κωδικό : ΙΑΤΡ-ΑΘΗΝΑ 


