Конкурс на програмного фахівця з епіднагляду за хворобами
ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України» оголошує відкритий конкурс на
залучення програмного фахівця з епіднагляду за хворобами в рамках виконання проекту
державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України» «Розвиток регіональної
системи громадського здоров’я в Запорізькій області» за фінансової підтримки Глобального
фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні..
Загальна інформація
Основною структурою системи охорони здоров'я, яка ефективно може впроваджувати заходи із
зменшення тягаря інфекційних та неінфекційних захворювань на обласному рівні, є регіональні
центри громадського здоров`я з відокремленими підрозділами.
Участь Запорізької області у проекті щодо реформування регіональних систем охорони
здоров’я ставить на меті забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до
медичних послуг належної якості через створення КП "Запорізький обласний центр
громадського здоров’я’’ та його обласної мережі відокремлених підрозділів, впровадження
профілактичних програм щодо інфекційних та неінфекційних захворювань, підвищення
ефективності медичної допомоги.
В регіоні функціонує ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України», який має
достатнє матеріально-технічне обладнання, необхідні кадри та розгалужену мережу
відокремлених підрозділів, що дозволяє створити на його базі неприбуткове комунальне
підприємство "Запорізький обласний центр громадського здоров’я». В рамках проекту ДУ
«Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України» оголошує конкурс на посаду
програмного фахівця з епіднагляду за хворобами.
Мета та предмет конкурсу
Метою конкурсу є відбір програмного фахівця, який відповідно до технічного завдання та
кваліфікаційних вимог буде здійснювати епіднагляд за інфекційними та неінфекційними
захворюваннями, брати участь у підготовці комплексних програм, планів щодо профілактики
захворювань, здійснювати оцінку ефективності проведених заходів.
Період виконання робіт: серпень 2019 року – грудень 2019 року.
Географія діяльності: місто Запоріжжя, Запорізька область.
Рівень зайнятості: 70% на умовах угоди цивільно-правового характеру.
Технічне завдання
Проведення аналізу показників захворюваності на інфекційні та неінфекційні хвороби;
оцінка ефективності заходів щодо їх профілактики в області.
Участь у підготовці та випуску інформаційного бюлетеня з актуальних проблем та
досягнень громадського здоров’я в регіоні.
Підготовка проектів рішень обласної ради, розпоряджень голови облдержадміністрації,
наказів Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації у рамках виконання завдань
проекту
Проведення оцінки закладів охорони здоров’я за методологією Всесвітньої організації
охорони здоров’я.
Підтримка спеціальних епідеміологічних досліджень, які стосуються сфери
громадського здоров’я у частинні рутинного епідеміологічного нагляду, проведення аналізу та
оцінки отриманих результатів.
Проведення моніторингу за виконанням у містах і районах нормативно-правових актів,
які розроблені у межах виконання проекту.
Організація і проведення семінарів, конференцій з медичними працівниками області з
питань громадського здоров’я.
Виконання розпоряджень координатора проекту, що направлені на виконання завдань
проекту.
Кваліфікаційні вимоги
Вища медична освіта.

Грамотна усна і письмова мова (українська та російська - досконало).
Досвід організації нарад, зустрічей, семінарів тощо.
Вміння працювати з великими обсягами інформації.
Вміння працювати у команді.
Аналітичні здібності, навики моніторингу та оцінки.
Відповідальність за результат.
Відмінний рівень роботи з комп’ютером, знання MS Word, MS Eхel, MS PowerPoint.
Досвід роботи на аналогічній посаді від 5-и років в державній установі.
Для участі у відборі кандидатів на посаду програмного фахівця з епіднагляду за хворобами
необхідно надати резюме, заповнену та підписану власноруч
фінансову пропозицію,
мотиваційний лист, копії документів про освіту, копію паспорту. Документи мають бути
надіслані електронною поштою на електронну адресу: zpoblses@ukr.net. Контактна особа:
Серенко Віра Олексіївна, к.т. (061) 283-17-16.
В темі листа, будь-ласка, зазначте: «Програмний фахівець з епіднагляду за хворобами.
Конкурс».
Термін подання документів - до 29 липня 2019 року, реєстрація документів завершується
о 18.00.
За результатами відбору резюме успішні кандидати будуть запрошені до участі у співбесіді.
Керівництво установи буде контактувати лише з кандидатами, які запрошені на співбесіду.
Умови завдання та контракту можуть бути докладніше обговорені під час співбесіди.
Державна установа «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України» залишає за
собою право повторно розмістити оголошення про вакансію, скасувати конкурс на заміщення
вакансії, запропонувати посаду зі зміненими обов’язками чи з іншою тривалістю контракту.

