
 

Вакансія 
 
Лікарі без кордонів (MSF) — міжнародна незалежна медична гуманітарна організація, 
яка надає невідкладну допомогу людям, які постраждали від збройних конфліктів, 
епідемій, стихійних лих, та тим, хто не має доступу до медичних послуг. Ми 
пропонуємо допомогу людям за потребами та незалежно від раси, релігії, статі чи 
політичної приналежності. MSF Україна шукає:  
 

ПСИХОЛОГ (Кропивницький, Кіровоградська обл.) 
Головна мета:  
Надання психологічної підтримки пацієнтам відповідно до принципів, стандартів і 
процедур MSF з метою покращення психічного здоров’я пацієнтів.  
 
Основні обов'язки:  

• Здійснювати оцінку потреб психологічного та психічного здоров'я хворих на 
туберкульоз, встановлювати діагноз та розробляти план лікування.  

• Діагностувати будь-який психологічний або психіатричний розлад і, якщо 
необхідно, направити пацієнта до медичної бригади для надання консультацій 
щодо лікування.  

• Інформувати бенефіціарів та їх родичів про можливі наслідки хвороби та 
лікування, яке має пройти з метою покращення стану бенефіціара.  

• Надавати психологічну підтримку бенефіціарам відповідно до протоколів з 
використанням підходу мотиваційного інтерв'ю та активного слухання 
(індивідуального, сімейного, групового) з метою покращення їх психічного 
здоров'я.  

• За потреби направляти бенефіціарів до інших медичних працівників, щоб 
забезпечити найбільш відповідне лікування.  

• Допомагати та навчати співробітників та додаткових спеціалістів, коли це 
необхідно, щоб розширити масштаби діяльності у галузі охорони психічного 
здоров’я.  

• Збір статистичних та моніторингових даних щодо проведення заходів з охорони 
психічного здоров'я.  

• Працювати в тісній співпраці з перекладачами, щоб забезпечити використання 
відповідної термінології під час сесій.  

• Інформувати керівника та медичну команду про потенційні проблеми, пов’язані 
з лікуванням бенефіціарів, щоб забезпечити найкраще можливе рішення з 
точки зору охорони здоров’я.  

• Забезпечувати конфіденційність всіх даних бенефіціарів.  

• Робота у мінливому середовищі з ВПО у Закарпатському регіоні.  

 
Вимоги:  
Освіта:  

• Диплом або ступінь в психології.  

• Мінімум 2 роки досвіду роботи на посаді психолога  



• Бажана комп'ютерна грамотність (Microsoft Word, Excel та Інтернет)  

 
Досвід роботи:  

• Бажано досвід роботи з MSF або іншими неурядовими організаціями.  

• Досвід роботи у галузі психічного здоров’я з мігрантами  
 
Володіння мовами:  

• Вільне володіння англійською є перевагою.  
 
Навички  

• Орієнтованість на результат  

• Командна робота  

• Гнучкість  

• Відданість  

• Управління стресом  

 
Місцезнаходження: Кропивницький, Кіровоградська область.  
Будь ласка, надсилайте своє резюме за адресою:  

recruitment.ivano@gmail.com  

mailto:recruitment.ivano@gmail.com

