
 

 

ΠΑΣΥΚΑΦ 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ 

 
Ζητείται Ιατρός  

Η ομάδα του ΠΑΣΥΚΑΦ μεγαλώνει και αναζητά νέο προσωπικό για άμεση πρόσληψη! 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ιατρού για πλήρη απασχόληση 

με σκοπό την ενίσχυση της Υπηρεσίας Κατ’ Οίκον Υποστηρικτικής και Ανακουφιστικής 

Φροντίδας. O/H κατάλληλος/η υποψήφιος/α με την υποστήριξη των υφιστάμενων ιατρών 

του Συνδέσμου, θα αναλάβει την παρακολούθηση των ασθενών μας με εμπειρία 

καρκίνου. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Αναγνωρισμένο πτυχίο Ιατρικής  

 Εγγραφή στο μητρώο ιατρών Κύπρου του Υπουργείου Υγείας 

 Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο 

 Ειδικότητα παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή ενδιαφέρον/εμπειρία στην  

Ανακουφιστική Φροντίδα  

 Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε νοσοκομείο. Προηγούμενη εμπειρία με  

άτομα με εμπειρία καρκίνου θα θεωρηθεί πλεονέκτημα 

 Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 

 Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εφαρμογών Microsoft Office  

 Άριστες διαπροσωπικές, επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες  

 Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων 

 Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα, πρωτοβουλία και εχεμύθεια 

 Κατοχή Άδειας Οδήγησης 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 Παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας και έλεγχος συμπτωμάτων στους ασθενείς 

με καρκίνο με σκοπό καλύτερη ποιότητα ζωής 

 Παροχή κλινικής αξιολόγησης για τους ασθενείς  

 Παρακολούθηση ασθενών της Υπηρεσίας Κατ’ Οίκον Υποστηρικτικής και 

Ανακουφιστικής Φροντίδας του ΠΑΣΥΚΑΦ στα γραφεία του Συνδέσμου, κατ’ Οίκον 

ή και τηλεφωνικά 

 Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής/συνταγογράφηση και εκτέλεση ιατρικών  

παρεμβάσεων 

 Συνεργασία με τα μέλη της Διεπιστημονικής ομάδας (ΔΕΟ) του Συνδέσμου σε όλες 

τις επαρχίες  

 Ενημέρωση των ασθενών και των οικείων τους για τη νόσο και την πορεία της  



 Διασφάλιση τακτικής επαναξιολόγησης του/της ασθενούς για την  

παρακολούθηση της προόδου και του ελέγχου των συμπτωμάτων  

 

Για την πιο πάνω θέση προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών το οποίο περιλαμβάνει 

προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον και άλλα ωφελήματα. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και 

αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων 

τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@pasykaf.org αναφέροντας τον κωδικό της θέσης 

REF: Ιατρός  

  

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής βιογραφικών είναι η Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022. 

 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.  

 

O ΠΑΣΥΚΑΦ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. 
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