Περίγραµµα θέσης εργασίας
Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας
Γενική ∆ιεύθυνση:
∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ιεύθυνση:
Παιδικών Σταθµών
Τµήµα:
Παιδικών Σταθµών E’ ∆ηµοτικής Κοινότητας
Προϊστάµενος Τµήµατος Παιδικών Σταθµών E’ ∆ηµοτικής
Άµεσα Προϊστάµενος (τίτλος):
Κοινότητας
Άµεσα Υφιστάµενοι (τίτλοι):

Τίτλος θέσης:

Υπάλληλος Τµήµατος Παιδικών Σταθµών
E’ ∆ηµοτικής Κοινότητας - Παιδίατρος

Κλάδος / Ειδικότητα:

ΠΕ

Ενότητα 2. Καθήκοντα της θέσης εργασίας.
Κύρια καθήκοντα:
(τα κύρια καθήκοντα απορρέουν από τις αρµοδιότητες του ΟΕΥ που αφορούν τη συγκεκριµένη
θέση εργασίας)
1. Υποβάλλει σε ιατρική εξέταση κατά τακτά διαστήµατα όλα τα παιδιά και παρακολουθεί τη
διανοητική και σωµατική τους ανάπτυξη.
2. Σε συνεργασία µε τους γονείς ελέγχει για την τήρηση των υποχρεώσεων των εµβολιασµών τους
και εξετάζει έκτακτα περιστατικά µετά από υπόδειξη των γονέων ή των διδασκόντων.
3. Τηρεί τις καρτέλες παρακολούθησης της υγείας των παιδιών υπό το πρίσµα του ιατρικού
απορρήτου και για σοβαρά ζητήµατα υγείας έρχεται σε επικοινωνία πρώτα µε τους γονείς και
ενηµερώνει τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών.
4. Υποδεικνύει τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την υγιεινή των παιδιών καθώς και για την
άψογη υγειονοµική κατάσταση του Σταθµού.
5. ∆ιατηρεί στο Σταθµό φαρµακείο µε τα κατά την κρίση του απαραίτητα φάρµακα και ελέγχει κατά
διαστήµατα την καλή κατάσταση του φαρµακείου και είναι υπεύθυνος γι΄ αυτήν.
6. Υποδεικνύει τα κατάλληλα µέτρα για την προφύλαξη των παιδιών από λοιµώδη νοσήµατα και
επιδηµίες και αναπτύσσει δραστηριότητες αγωγής υγείας για τα παιδιά σε συνεργασία µε το
προσωπικό και τους γονείς. Προς τούτο µπορεί να καλεί σε συγκεντρώσεις τους γονείς προς
ενηµέρωση.
7. Ελέγχει την υγιεινή και ασφάλεια των χώρων του Παιδικού Σταθµού.
8. Καθορίζει σε συνεργασία µε τους τεχνολόγους τροφίµων το είδος, την ποσότητα και την ποιότητα
του ηµερησίου διαιτολογίου των παιδιών.
9. Παρακολουθεί συνεργαζόµενος µε την Κοινωνική Λειτουργό και την Ψυχολόγο την ψυχοσωµατική
υγεία και ανάπτυξη των παιδιών.
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10.Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στο Σταθµό παιδιού που απουσίαζε από σοβαρή
ασθένεια µε βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκοµίζεται από τους γονείς και τη
προσωπική του εξέταση.
Ενότητα 3. ∆ιαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας
∆ιαδικασίες:
Ο/Η Παιδίατρος εµπλέκεται στις παρακάτω διαδικασίες: του ΤΠΣ E’ ∆ηµοτικής Κοινότητας:
∆5 ΚΑΘΑΡΙOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤHΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
∆6 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΏΝ
∆9 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
∆10 ΤΉΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
∆11 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
∆12 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ.
του ΤΠΣΕ της ∆ΠΣ
∆17 «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Ενότητα 4. Απαιτήσεις της θέσης εργασίας για γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία.
Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία:
(προσδιορίζεται επακριβώς το είδος και το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε καθήκοντος)
Εκπαίδευση:
Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ηµεδαπής ή Ισότιµης αναγνωρισµένης σχολής της αλλοδαπής.
Ειδικότητα Παιδιάτρου
Βασικές γνώσεις: Ειδικότητα Παιδιάτρου
∆εξιότητες / Ικανότητες: Ευγένεια, τυπικότητα, διακριτικότητα, συνέπεια, παρατηρητικότητα,
συνεργατικότητα.
Ξένες γλώσσες: Επιθυµητές.
Εµπειρία: Αποκτάται από τις σπουδές του.

Ενότητα 5. Έλεγχος και έγκριση από Προϊσταµένους
Ο Προϊστάµενος
……………….
του Τµήµατος:
(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)
Ο Προϊστάµενος
της ∆/νσης:
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……………….
(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)
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……………..
Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης
……………..
Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης

