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JOB DESCRIPTION – AMBULANCE DRIVER  
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 

 

 
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ, Λεμεσός 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ:  Ιατρικό Συντονιστή 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ:  Παρέχει ικανοποιητική και αποτελεσματική επείγουσα προνοσοκομειακή  

φροντίδα σε ασθενείς υπό την καθοδήγηση των πληρωμάτων ασθενοφόρου 
(νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού). 

 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  
 

1. Πιστοποιητικό κατάρτισης του Υπουργείου Υγείας ή Απόφοιτος ΙΕΚ ΕΚΑΒ στην ειδικότητα 
«Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου». 

2. Κάτοχος άδειας ΙΑ χωρίς περιστατικό στέρησης. 
3. Πιστοποιητικό TFR, PHTLS ή ισάξιος τίτλος εν ισχύ είναι πλεονέκτημα. 
4. Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους. 
5. Πρόσφατο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου. 
6. Ικανότητες:  καλή όραση, καλή ακοή, δεν πάσχει από αχρωματοψία 
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. Αναγνωρίζει τους κινδύνους για τον ίδιο, τα άλλα μέλη της ομάδας, τον ασθενή και το κοινό, και 
λαμβάνει διορθωτικά προληπτικά μέτρα. 

2. Εκτιμά την κατάσταση στο τόπο του επεισοδίου και τη σοβαρότητα του ασθενή. 
3. Προσφέρει αναζωογόνηση σαν μέλος της γενικότερης ομάδας (π.χ. χορήγηση φαρμάκων και υγρών, 

ακινητοποίηση καταγμάτων, χορήγηση οξυγόνου, απελευθέρωση και διατήρηση ανοικτών 
αεροφόρων οδών, μηχανική υποβοήθηση αναπνοής κ.τ.λ.). 

4. Είναι σε θέση να σταθεροποιεί τον πάσχοντα σε συνεργασία με το νοσηλευτή και τον Ιατρό. 
5. Εφαρμόζει τις εκάστοτε Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες παροχής φροντίδας σε ασθενείς και 

τραυματίες. 
6. Οδηγεί το ασθενοφόρο με τη δέουσα προσοχή και ασφάλεια. 
7. Ανταποκρίνεται μέσα σε διάστημα 10 λεπτών το αργότερο όταν βρίσκεται σε εργασία οn-call. 
8. Φροντίζει για την καθαριότητα του ασθενοφόρου οχήματος, ελέγχει τον εξοπλισμό (π.χ. επάρκεια 

φιαλών οξυγόνου, σεντόνια, προμήθειες-αναλώσιμα) και τη μηχανική κατάσταση του οχήματος (π.χ. 
βενζίνη, λάδια, λάστιχα, επόμενη μηχανική συντήρηση, κ.τ.λ.). 

9. 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. 

10. Συμμορφώνεται με τους κανονισμούς, οδηγίες και μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη και τον έλεγχο 
εξάπλωσης των μικροβίων στο Νοσοκομείο. 

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

12. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα της ανατεθούν από το Διευθυντή Προϊστάμενο Θαλάμου 
Πρώτων Βοηθειών ή άλλη αρμόδια προϊστάμενη αρχή. 

 
 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στο careers@ygiapolyclinic.com το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 
30/5/2020. 
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