
 

Θέση: Ψυχίατρος 
Οργανισμός: Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) 
Έργο: MSF Europe Migrations 
Τοποθεσία: Αθήνα - Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 
Ημερομηνία έναρξης: Άμεσα 
Διάρκεια: 3 μήνες (δυνατότητα παράτασης) 
Σύμβαση: Απασχόληση πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης 
 

Πλαίσιο: 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières/MSF) είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική 

οργάνωση που παρέχει ιατρική φροντίδα σε ανθρώπους αποκλεισμένους από την υγειονομική περίθαλψη, σε 

θύματα βίας, φυσικών καταστροφών ή ενόπλων συγκρούσεων. Δρα με μοναδικό κριτήριο τις ιατρικές ανάγκες, 

ανεξάρτητα από φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτικά κριτήρια με στόχο την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου 

αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις ανθρωπιστικές κρίσεις που μαίνονται στον 

πλανήτη. Το κίνημα χτίζεται γύρω από 5 επιχειρησιακά κέντρα (OC) που υποστηρίζονται από 23 τμήματα και 

γραφεία παγκοσμίως. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στην Ελλάδα παρέχουν ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια 

στους πληθυσμούς προσφύγων και μεταναστών που εγκαταλείπουν τις συγκρούσεις στις χώρες καταγωγής 

τους και ακολουθούν μια μετανάστευση μέσω Ελλάδας και Βαλκανίων προς τη Βόρεια Ευρώπη.  

Στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ), δεσμευόμαστε σε μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς που ενθαρρύνει και 

υποστηρίζει τις διαφορετικές φωνές των εργαζομένων μας. Η διαφορετικότητά μας τροφοδοτεί την καινοτομία 

μας και μας συνδέει πιο κοντά στους δικαιούχους μας και στις κοινότητες στις οποίες εργαζόμαστε. Ως εκ 

τούτου αιτήσεις από άτομα όλων των φύλων, ηλικιών, σεξουαλικών προσανατολισμών, εθνικοτήτων, 

εθνοτήτων, θρησκειών, πεποιθήσεων και ικανοτήτων και όλων των άλλων χαρακτηριστικών της 

διαφορετικότητας είναι ευπρόσδεκτες στον οργανισμό. 

Κύριος Σκοπός: 

Συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό των MSF για την ενσωμάτωση της ψυχιατρικής θεραπείας με τις βασικές 

υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης προκειμένου να διασφαλιστεί η θεραπεία ασθενών που πάσχουν από 

σοβαρές και κοινές ψυχιατρικές διαταραχές. 

 

Κύριες Αρμοδιότητες της θέσης: 

• Παροχή θεραπείας σε ασθενείς που πάσχουν από σοβαρές και κοινές ψυχιατρικές διαταραχές με ιδιαίτερη 

προσοχή στο πολιτιστικό πλαίσιο. 

• Παροχή εκπαίδευσης και εποπτείας σε εθνικό και διεθνές ιατρικό προσωπικό (γιατροί και νοσηλευτές) 

σχετικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία σοβαρών και κοινών διαταραχών ψυχικής υγείας σύμφωνα με τις 

οδηγίες των MSF. 

• Συμμετοχή ως μέλος της ομάδας ψυχικής υγείας και προσφορά εποπτείας και υποστήριξης σε ψυχολόγους 

και συμβούλους. 

• Εξασφάλιση ότι στο έργο διατίθενται κατευθυντήριες γραμμές και ψυχοτρόπα φάρμακα από την τυπική λίστα 

φαρμάκων των MSF. 

• Εξασφάλιση ότι συλλέγονται οι κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία και την παρακολούθηση 

των ασθενών, προκειμένου να παρακολουθείται η παροχή φροντίδας τους. 

• Αξιολόγηση των διαθέσιμων ψυχιατρικών υπηρεσιών εντός της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των 

δυνατοτήτων για ψυχιατρική νοσηλεία και την ποιότητα αυτών των υπηρεσιών. 



• Δημιουργία σχέσης με το Υπουργείο Υγείας και διερεύνηση της βιωσιμότητας της ψυχιατρικής θεραπείας.  

• Δημιουργία συνεργασίας/επικοινωνίας με ιατρικές ειδικότητες στο έργο, προκειμένου να επιτευχθεί μια 

περαιτέρω επιστημονική προσέγγιση στη φροντίδα των ασθενών. 

Προ απαιτούμενα: 

• Πτυχίο Ιατρικής, εγγεγραμμένος Ψυχίατρος 

• Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας στην κλινική περίθαλψη σε ενήλικες/παιδιά 

• Καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών 

• Επιθυμητή η γνώση Αραβικών/Φαρσί/Ντάρι 

Παροχές Θέσης: 

• Ιδιωτική ασφάλιση 

Για την αίτηση: 

Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας και μια επιστολή παρακίνησης στα αγγλικά παραθέτοντας τον κωδικό 

αναφοράς "Athens Project Psychiatrist" στη γραμμή θέματος του e-mail στη διεύθυνση: MSFCH-Athens-

Recruitment@geneva.msf.org 

Καταληκτική ημερομηνία: 26/09/2021 

Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με μέγιστη εμπιστευτικότητα. 
 

Θα έρθουμε σε επαφή μόνο με τους υποψηφίους που έχουν επιλεγεί. 


