
 

 

Назва:  Медсестра 

Розташування:  Вінниця 

Код: MT03100 

Рівень: 5  

 

 

Головна мета 

Забезпечувати медсестринський догляд, лікування та спостереження за пацієнтами відповідно до 
приписів лікарів, протоколів, що застосовуються в обслуговуванні та універсальних гігієнічних 
стандартів/заходів, з метою забезпечення якості та безперервності допомоги цільовому населен-
ню 

 

 

Обов’язки 

• Знати, просувати, впроваджувати та дотримуватися універсальних гігієнічних стандартів/заходів, 
запобігати біологічній небезпеці та контролювати інфекції, правила безпеки та інші протоколи і про-
цедури у медичних приміщеннях та забезпечувати високі стандарти гігієни свого робочого середо-
вища. Завжди поважати медичну таємницю та конфіденційність. 

• Організовувати та проводити догляд та лікування за медичними рецептами, допомагати під час 
консультацій, щоденних обходів та інших медичних процедур. У разі потреби брати участь у меди-
чному навчанні пацієнта (і його родини). 

• Виявляти жертв сексуального гендерного насильства та направляти їх до медичної бригади, щоб 
вони могли отримати необхідне лікування. Знати та усвідомлювати важливості та належного вико-
ристання набору для постконтактної профілактики (PEP). 

• Забезпечувати належний прийом та розміщення пацієнтів, а також надавати допомогу тим, у кого 
немає самостійності, особливо щодо їх годування, особистої гігієни, пересування та комфорту. Для 
медичної сестри швидкої та невідкладної допомоги, забезпечувати сортування пацієнтів у зонах 
очікування, палатах або під час невідкладних ситуацій, виявляти першочергові гострі/невідкладні 
випадки, надавати першу медичну допомогу та направляти їх до лікаря за необхідності. 

• Відправляти матеріал для стерилізації та відновлювати його після стерилізації. 

• Здійснювати госпіталізації, спостереження за пацієнтами (тобто оцінку стану їхнього здоров'я та 
виявлення будь-якої невідкладної ситуації чи погіршення стану). 

• Проводити та наглядати за адміністративними процедурами та документами (заповнювати карто-
теки пацієнтів, форми, споживання, статистику, реєстри, картотеки здоров’я тощо), забезпечувати 
відповідну письмову/усну передачу та звітувати про будь-які проблемні ситуації та випадки, які мо-
жуть виникнути. Брати участь у зборі даних та інформувати лікарів/наглядачів. 

• Брати участь у контролі та технічному обслуговуванні аптечного та медичного обладнання у відді-
ленні (якість та його функціонування, умови зберігання, відстеження інвентаризації ліків із закінче-
ним терміном придатності, інвентаризація ліків та матеріалів при кожній зміні бригади, переконав-
шись, що матеріал не виноситься з зони догляду  без попереднього дозволу тощо). 

• Виконувати очищення та незначне технічне обслуговування використовуваного біомедичного об-
ладнання. Дотримуватися керівництва користувача та протоколів та оповідувати керівника у разі 
несправності. 

• Наглядати та навчати медсестер, помічників по харчуванню, прибиральників та інший відповідний 
персонал під його/її наглядом, забезпечувати командну роботу та дотримуватися всіх відповідних 
протоколів і процедур 

 

 

 

 

 



 

 

Вимоги 

  

Освіта • Обов’язковий визнаний диплом медичної сестри 

• Бажана ступінь бакалавра в галузі медсестринства 
 

 

Досвід • Бажано 2 роки попереднього досвіду та попередній досвід роботи в інших НУО 

• Наявний досвід керування та навчання інших у команді 

 

Мови  

Обов’язкова місцева мова - украънська. Бажана мова місії (англійська) 

Компетенції • Результативність та орієнтація на якість 

• Командна робота та співпраця  

• Гнучкість 

• Відданість принципам MSF 

• Управління стресом 

 

 
Заявки можна надіслати до 23/05/2022  

Надсилайте своє резюме на пошту: msfch-ukraine3-eadmin@geneva.msf.org і вказуйте “NURSE” як тему 

листа.  
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