
 
ПРОПОЗИЦІЯ ПРО РОБОТУ 

MSF (Бельгійська секція) в Україні 
 

ЛІКАР НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ  ДОПОМОГИ / АНЕСТЕЗІОЛОГ 
 
«Лікарі без кордонів» (MSF) — міжнародна гуманітарна організація, яка надає 
допомогу в понад 60 країнах населенню, що опинилося в скрутному становищі, 
жертвам стихійних лих або техногенних катастроф і жертвам збройних 
конфліктів без дискримінації та незалежно від походження, релігії, 
віросповідання чи політична приналежність. 
MSF – це ініціатива громадянського суспільства, яка об’єднує людей, які 
прагнуть допомогти іншим людям у кризі. Таким чином, MSF за власним 
бажанням є асоціацією. Кожна особа, яка працює з MSF, робить це з переконань і 
готова підтримувати цінності та принципи MSF. 
 
 
Розташування: Апостолове. 
 
Організація роботи: чергування по 2 тижні. 
 
Основні завдання 
 
• Організація та проведення екстреної та/або анестезіологічної медичної діяльності 
відповідно до політики MSF, протоколів та універсальних гігієнічних стандартів і в тісній 
співпраці з хірургом та іншим медичним персоналом, а також підвищення знань і 
практичних навичок анестезіологічного персоналу під час роботи, навчання та передачі 
знань з метою забезпечення якості медичної допомоги, що надається пацієнтам 
• Проводити невідкладну допомогу та передопераційні консультації, оцінюючи ризики 
операції у співпраці з хірургом, надаючи пацієнту відповідну інформацію та вирішуючи 
тип анестетиків, які будуть використані, щоб забезпечити найкращі умови до операції. 
Виконувати всі дії, пов’язані з анестезією під час операції, щоб забезпечити безпечну 
адекватну анестезію. 
• Забезпечити транспортування пацієнтів до відділення невідкладної допомоги та 
реанімаційного відділення, а також повне відновлення свідомості пацієнта та 
встановлення протоколу знеболення 
• Консультації щодо невідкладної допомоги, післяопераційного догляду як у відділенні 
інтенсивної терапії, так і в палатах з хірургом, включаючи догляд за рідиною, 
моніторинг оксигенації та догляд за дихальними шляхами, фізіотерапію та мобілізацію 
грудної клітки, з особливим акцентом на полегшення болю пацієнта під час процесу 
відновлення. 
• Впроваджувати та контролювати протоколи відділення невідкладної допомоги, 
правила гігієни, процедури та протоколи MSF у операційній/реабілітації, анестезійних 
матеріалах (знезараження, стерилізація, умови зберігання тощо), щоб забезпечити 
безпеку та захист пацієнтів і персоналу. 
 
 
 Вимоги: Лікар з досвідом роботи у відділенні невідкладної допомоги/екстрених 
ситуаціях та/або диплом анестезіолога, визнаний державою, необхідний. 
 
Досвід: 
- Мінімум два роки попереднього досвіду роботи в сфері невідкладної медичної 
допомоги та/або анестезіологічній діяльності на аналогічних посадах. 
- Бажано досвід роботи з MSF або іншими неурядовими організаціями. 
 



Володіння мовами: Вільно володіє українською та російською мовами, гарне знання 
англійської є перевагою. 
 
Умови: короткостроковий контракт, пакет компенсацій та пільг Організації, включаючи 
медичне забезпечення. 
Дата початку: якнайшвидше, процес набору триває 
Кандидати мають надсилати свої резюме, контакти та мотиваційний лист на адресу 
msfocb-ukraine-recruitment@brussels.msf.org 


