
 

 

Title:  ЛІКАР 

Location:  Вінниця 

Code: MD01400 

Level: 9  

 

Основна мета 

Надавати амбулаторну медичну допомогу через мобільні клініки пацієнтам/бенефіціарам відповідно до 
адаптованих та оновлених медичних знань, протоколів MSF, цінностей та універсальних гігієнічних стандартів, 
щоб покращити стан здоров’я пацієнтів/бенефіціарів. 

 

Обов'язки 

 

• Застосовувати медичні знання та навички для діагностики та профілактики. Проводити амбулаторні консультації, 

призначаючи необхідне лікування з дотриманням протоколів MSF та місцевих норм надання медичної допомоги. 

• Інформувати пацієнта та/або його/її сім'ю про хворобу та давати відповідні роз'яснення щодо майбутнього 

лікування, перевіряючи, чи вони усе зрозуміли. 

• Стежити за динамікою госпіталізованих пацієнтів шляхом щоденних відвідувань, консультацій та оглядів, 

призначати необхідне лікування, приймати рішення про виписку або переведення до інших відділень – у співпраці 
з іншими лікарями, та інформувати сім'ю про стан пацієнта. 

• Забезпечувати загальне дотримання постійних стандартів гігієни, запобіжних заходів COVID та дотримання 
універсальних запобіжних заходів задля зниження ризиків біологічної небезпеки та покращення інфекційного 
контролю. 

• Брати участь у зборі та аналізі епідеміологічних даних, перевіряти їх правдивість та інформувати 

безпосереднього керівника або координатора проекту про будь-яку проблему або погіршення стану пацієнта, 
лікарську помилку та стежити за належним функціонуванням відділення, обладнання або матеріалів. 

• Забезпечувати постійне навчання медичної/парамедичної багатопрофільної команди для оптимізації якості 
обслуговування. 

• Забезпечувати дотримання професійної конфіденційності. 

• Manage the team under his/her direct responsibility according to MSF HR policies and procedures, supervising their per-

formance, organizing and scheduling shifts and rotations, directly participating in emergencies and on calls if necessary.  

• Керувати командою, яка знаходиться під безпосереднім підпорядкуванням, відповідно до політики та процедур 

MSF HR, контролювати їх роботу, організовувати та складати графіки змін та ротацій, безпосередньо брати 
участь у надзвичайних ситуаціях та викликах, якщо це необхідно. 

 

Вимоги 

  

Освіта Лікарська освіта 

Досвід Досвід роботи не менше 2 років як лікар або на клінічній роботі (можливо в рамках 

медичного навчання) з акцентом на первинну медико-санітарну допомогу. 

 

Мови  Мова місії (English) дуже бажано. Володіння місцевою мовою (українська) обов'язкове. 

Знання Необхідна комп'ютерна грамотність (word, excel) 

Професійні якості • - Управління персоналом 

• - Відданість роботі 

• - Гнучкість 

• - Продуктивність 

• - Командна робота 

 

Надсилайте Ваше резюме на пошту: msfch-ukraine3-eAdmin@geneva.msf.org вказуючи темою листа 
«MEDICAL DOCTOR». Заявки будуть прийматися та розглядатися до 31 травня 2022 року. 
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