
MSF (Бельгійська секція)  

ЛІКАР (З ДОСВІДОМ РОБОТИ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ / 
НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ) 

«Лікарі без кордонів» (MSF) — це міжнародна гуманітарна організація, 
яка надає допомогу в понад 60 країнах населенню, що опинилося в 
скрутному становищі, жертвам природних або спричинених людиною 
катастроф і жертвам збройних конфліктів без дискримінації та незалежно 
від походження, релігії, віросповідання чи політичної приналежності. 

MSF – це ініціатива громадянського суспільства, яка об’єднує людей, які 
прагнуть допомогти іншим людям у кризових ситуаціях. 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. 

Ми терміново шукаємо ЛІКАРЯ. 

Головна мета: 

Пропозиція полягає в тому, щоб відкрити нову посаду лікаря на повний 
робочий день у Кочубеївці, щоб виконувати функції координаційного 
центру з надання первинної медичної допомоги та стабілізації пацієнтів у 
екстренних умовах. 

Розташування: Кочубеївка. 

Формат роботи: чергування по 2 тижні. 

Основні завдання: 

• Застосовувати медичні знання та навички щодо діагностики та 
профілактики. Проведення амбулаторних консультацій, 
призначення необхідного лікування та забезпечення невідкладної 
стабілізації поранених відповідно до протоколів MSF. 

• Інформуйте пацієнта та/або його/її родину про хворобу та 
надавайте відповідні пояснення щодо лікування, якого слід 
дотримуватися, перевіряючи, що вони зрозуміли. 

• Забезпечувати своєчасне направлення пацієнтів для отримання 
спеціалізованої допомоги до стаціонарів. 

• Перевіряти та контролювати раціональний розподіл медикаментів 
та обладнання, що знаходяться в Вашій відповідальності, та 
піклуватися про якість, дезінфекцію та стерилізацію медичного 
матеріалу. Забезпечити загальну відповідність діючим стандартам 
гігієни. 



• Брати участь у зборі та аналізі епідеміологічних даних, перевіряючи 
їх достовірність та інформуючи лінійного керівника або 
координатора проекту про будь-яку проблему чи ускладнення 
хвороби пацієнтів, медичну помилку та контролюючи належне 
функціонування відділення, обладнання чи матеріалів. 

• Забезпечити постійне навчання мультидисциплінарної 
медичної/парамедичної команди з метою оптимізації якості 
медичної допомоги. 

• Знати та гарантувати, що всі медичні протоколи MSF дотримуються 
та впроваджуються, перевіряючи дотримання універсальних 
запобіжних заходів у будь-який час і знижуючи ризики біологічної 
небезпеки та покращуючи інфекційний контроль. Забезпечувати 
дотримання професійної конфіденційності. 

• Керувати командою під Вашою прямою відповідальністю згідно з 
політикою та процедурами MSF HR, контролюючи їхню роботу, 
організовуючи та плануючи зміни та ротації, безпосередньо беручи 
участь у надзвичайних ситуаціях та на викликах, якщо необхідно. 

Вимоги: 

Освіта: 

• Кваліфікація лікаря/сімейного лікаря. 

Досвід: 

• Мінімум 2 роки досвіду роботи лікарем/сімейним лікарем або в 
клінічній роботі (може бути в рамках медичного навчання). 

• Бажано: досвід роботи в пункті невідкладної допомоги або в 
екстренних сиуаціях. 

• Бажано: середній рівень англійської мови. 

• Досвід роботи з MSF або іншими неурядовими організаціями – 
бажано. 

Умови: короткостроковий контракт, пакет компенсацій та пільг 
Організації, включаючи медичне страхування. 

Дата початку: якнайшвидше, процес набору триває. 

Кандидати мають надсилати свої резюме, контакти та мотиваційний лист 
на адресу msfocb-ukraine-recruitment@brussels.msf.org  
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