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JOB DESCRIPTION – DOCTOR ANAESTHESIOLOGIST  
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ 

 

 
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ, Λεμεσός 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: Ιατρικό Συντονιστή 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ:  Προάγει και εξασφαλίζει την πρόσβαση του ασθενή σε ποιοτική 

αναισθησιολογική υπηρεσία, και συγκεκριμένα στους ειδικούς τομείς της 
Γενικής Αναισθησίας, Περιοχικής Αναισθησίας, Αναζωογόνησης (ενήλικες/ 
παιδιά/ νεογνά). 

 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  
 

1. Πτυχίο στην Ιατρική. 
2. Εγγραφή στο Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου. 
3. Ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. 
4. Αναγνώριση ειδικότητας στην Αναισθησιολογία από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου. 
5. Ελάχιστη εμπειρία 5 ετών σε παρόμοια θέση. 
6. Πιστοποιητικό ALS ή ισάξιος τίτλος εν ισχύ είναι πλεονέκτημα. 
7. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας στο γραπτό και προφορικό λόγο. 
8. Πολύ καλή γνώση/ χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και MS Office (ECDL ή άλλος ισάξιος τίτλος). 

 

 
ΚΥΡΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: 
 

1. Φέρει ευθύνη για την προεγχειρητική εκτίμηση και αγωγή, ιατρική αντιμετώπιση της 

αναισθητικής διαδικασίας και του ασθενούς διεγχειρητικά, παρακολούθηση της πορείας της 

χορηγούμενης αναισθησίας κατά συχνά διαστήματα, προσωπική συμμετοχή στην εισαγωγή 

sκαι αφύπνιση του ασθενή, παραμονή σε φυσική διαθεσιμότητα για την άμεση διάγνωση και 

αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων, μετεγχειρητική εκτίμηση και αγωγή, και ιατρική 

καθοδήγηση οποιουδήποτε μη ιατρού που βοηθά στην παροχή αναισθησιολογικών 

υπηρεσιών στον ασθενή. 

2. Προγραμματίζει, οργανώνει, προτεραιοποιεί και ελέγχει τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του. 
3. Διατηρεί σύστημα αρχειοθέτησης. 

4. Συμμορφώνεται με τα πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζει η Πολυκλινική (ISO 9001, 14001, 

27001, 45001, Πρότυπα Διαπίστευσης του CHKS «Standards for Healthcare Organisations» 

κ.α.), τους εσωτερικούς κανονισμούς της Πολυκλινικής, και τις εκάστοτε αποφάσεις, πολιτικές 

και οδηγίες της Διεύθυνσης.  Συγκεκριμένα, αναφορές γίνονται στις Υπευθυνότητες & 

Αρμοδιότητες σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος – PR6M/HSM, στο 

Εγχειρίδιο για τα Μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας – 

W14/HSM/V5 και στο Risk Management Strategy – P6/MNG. 

5. Συμμορφώνεται με τους κανονισμούς, οδηγίες και μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη και τον 

έλεγχο εξάπλωσης των μικροβίων στο Νοσοκομείο. 

6. Μεριμνά για τον ασφαλή και εμπιστευτικό χειρισμό πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων των 
ασθενών, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες  της Πολυκλινικής. 

7. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από τον Ιατρικό Συντονιστή ή άλλη αρμόδια 
προϊστάμενη αρχή. 

 
 
 
 
 
  

http://www.ygiapolyclinic.com/gr/

