
Θζςθ ΧΟΛΙΚΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΗ, μερικισ απαςχόλθςθσ 

Σο LFHED ψάχνει για ζναν/μία ςχολικό νοςθλευτι/τρια μερικισ απαςχόλθςθσ μεταξφ Δευτζρασ και Παραςκευισ. Θα υπάρχουν δφο νοςθλευτζσ μερικισ 
απαςχόλθςθσ και κα μοιράηονται το χρόνο από κοινοφ. 

Εκπαίδευςθ/πτυχία:          Κρατικό Δίπλωμα Νοςθλευτικισ / Πτυχίο Νοςθλευτικισ. 

Προςόντα:          Η καλι προαίρεςθ, το αίςκθμα ευκφνθσ, θ διακεςιμότθτα, θ αυςτθρότθτα 
και το ενδιαφζρον για το μακθτι. 

         Γαλλικι γλϊςςα (Β2), Ελλθνικά και Αγγλικά 

Επικυμθτό:          Ελλθνικό πτυχίο νοςθλευτικισ ι μεταπτυχιακό μετά τθν άδεια ςτον τομζα τθσ 
νοςθλευτικισ που αποκτικθκε ςτθν Ελλάδα. 

         Πρακτικι άςκθςθ εκτόσ τθσ χϊρασ αποφοίτθςθσ ςε ζνα πρόγραμμα τφπου 
Erasmus κατά τθ διάρκεια των πανεπιςτθμιακϊν ςπουδϊν. 

__________________________________________ 

Προφίλ τθσ κζςθσ "ΤΠΟΔΟΧΗ, ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ, ΦΡΟΝΣΙΔΑ" 

         Ανταποκρίνεται ςε επείγοντα περιςτατικά, παροχι πρϊτων βοθκειϊν ςε τραυματίεσ ι αδιακεςία του μακθτι. 

         Η φροντίδα των μακθτϊν απαιτεί εκπαιδευτικι προςζγγιςθ, μζςω ςυνοδείασ, ςυμβουλϊν, παρακολοφκθςθσ. 

         υμμετοχι ςτθναγωγι υγείασ ςε ςυνεργαςία με τθν εκπαιδευτικι ομάδα και τον γιατρό του ςχολείου. 

         Παροχι ακρόαςθσ, βοικειασ και υποςτιριξθσ ςτον μακθτι. 

         Παρακολοφκθςθ των παιδιϊν από το νθπιαγωγείο ζωσ το λφκειο τόςο ατομικά όςο και ςυλλογικά (παρακολοφκθςθ των αρχείων, υποςτιριξθ για 
ιατρικζσ επιςκζψεισ...) 

__________________________________________ 

Εντόσ του χολείου 

φμβουλοσ του διευκυντι του ςχολείου για τθν υγεία, τθν πρόλθψθ, τθν εκπαίδευςθ ςτον τομζα τθσ υγείασ, τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια. Τπεφκυνοσ 
υγείασ  τόςο ςτο άτομο όςο και ςτο ςυλλογικό πεδίο. 

εξουαλικι Αγωγι: φμφωνα με τθν εγκφκλιο 2003-027 τθσ 17-2-2003 και με ιδιαίτερθ ευαιςκθςίαπροσ τουσ μακθτζσ που μπορεί να είναι κφματα 
ομοφοβίασ, ζμφυλθσ βίασ, παρενόχλθςθσ ι διακρίςεων. υμβουλεφει τον μακθτι ςε όλα τα κζματα που αφοροφν τθν αντιςφλλθψθ, τισ ςεξουαλικά 
μεταδιδόμενεσ αςκζνειεσ (HIV AIDS...) 

Πρόλθψθ: εκιςμοί(με ή χωρίς ουσίες, νόμιμεςι παράνομεσ), επικίνδυνθ ςυμπεριφορά, κακοπροαίρεςθ, βία. 

Διατροφικι εκπαίδευςθ: πρόλθψθ του υπερβολικοφ βάρουσ, τθσ παχυςαρκίασ και ακλθτιςμόσ . 

Πρϊτεσ βοικειεσ: APS (μακαίνω να παρζχω πρϊτεσ βοικειεσ) για τουσ μακθτζσ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και PSC 1 (πρόλθψθ και πρϊτεσ βοικειεσ 
επίπεδο 1) για μακθτζσ γυμναςίου κακϊσ και για τουσ ενιλικεσ του ςχολείου. 

Πρόλθψθ και ζλεγχοσ λοιμϊξεων: υνεργαςία με τον ςχολικό γιατρό και τισ εκπαιδευτικζσ ομάδεσ για τθ μείωςθ του κινδφνου μετάδοςθσ μολυςματικϊν 
αςκενειϊν που ςχετίηονται με τθν κοινοτικι ηωι. (Γρίπθ, Covid-19, ...). 

 


