
  

 Page 1/2 

    

 
Tổ chức Viện Trợ Nhân Dân Na Uy (NPA) là một tổ chức nhân đạo hoạt động trong lĩnh vực 
giảm thiểu nguy cơ bom mìn. Hiện tổ chức đang có nhu cầu tuyển dụng 03 nhân viên y tế làm 
việc cho Dự án “Phục Hồi môi trường và Khắc phục hậu quả chiến tranh” (Dự án RENEW) tại 
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 
    
Nhiệm vụ chính:  
Nhân viên y tế đảm nhận việc sơ cứu và cứu thương cho các nhân viên trong đội khi xảy ra tai 
nạn và quản lý công tác trang thiết bị y tế phục vụ công việc chăm sóc sức khỏe ban đầu theo 
đúng quy định chuyên môn của NPA Việt Nam. 
 
Trách nhiệm cụ thể: 

 Chuẩn bị các trang thiết bị y tế cho hoạt động hàng ngày theo như triển khai của Đội 
trưởng. 

 Chịu trách nhiệm sơ cấp cứu, chẩn đoán, chữa trị và tư vấn kịp thời và chính xác về tình 
trạng sức khỏe cho các thành viên trong đội.   

 Nhận viên y tế luôn giữ đúng vị trí của mình trong quá trình đội tiến hành nhiệm vụ Hủy 
nổ/Khảo sát Dấu vết Bom chùm (EOD/CMRS) theo đúng Quy trình hoạt động chuẩn 
(SOP) của NPA. 

 Đảm bảo các thiết bị y tế luôn sạch sẽ và sẵn sàng để sử dụng – bao gồm cả xe y tế. 

 Đảm bảo luôn lưu giữ trang thiết bị y tế gọn gàng, đúng vị trí để thuận tiện sử dụng trong 
trường hợp cấp cứu. 

 Đảm bảo luôn giữ liên lạc với Đội trưởng suốt thời gian đội làm việc. 

 Chọn vị trí phù hợp làm điểm y tế trong quá trình làm việc. 

 Biết chính xác vị trí đội đang làm việc. 

 Đảm bảo để cáng vào xe y tế và luôn sẵn sàng sử dụng trong trường hợp cấp cứu. 

 Đảm bảo bình xăng xe y tế luôn đủ để đến cơ sở y tế xa nhất. 

 Đảm bảo thiết bị y tế được bảo quản ở nơi an toàn vào cuối ngày làm việc.  Thuốc giảm 
đau phải được cất giữ an toàn và ghi chép cẩn thận. 

 Luôn có danh sách ngày hết hạn của các thiết bị y tế và luôn cập nhật danh sách này. 

 Khi có thiết bị y tế nào gần đến ngày hết hạn, Nhân viên y tế phải làm việc với Bộ phận 
Hậu cần để thay thế kịp thời 

 Các thiết bị y tế sử dụng trong ngày phải luôn được thay thế trong vòng 24 giờ.  Nếu 
không thể thay thế kịp, cần thông báo cho Đội trưởng và Quản lý Hoạt động.  

 Cần báo cáo ngay lập tức cho Đội trưởng và Bộ phận Hậu cần nếu xảy ra bất cứ hư hỏng 
hay thất thoát nào xảy ra với trang thiết bị hay nơi cất giữ y tế, thuốc men. 

 Tiến hành tập huấn y tế cho nhân viên NPA khi được yêu cầu. 

 Hợp tác với các Đội trưởng và các cán bộ quản lý hoạt động để triển khai thực tập 
CASEVAC/MEDIVAC định kỳ và đột xuất. 

 
Yêu cầu: 

 Có bằng Y tá Điều dưỡng hoặc Trung cấp Y trở lên 
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