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Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) в 
рамках напрямку діяльності  «Мікроелімінація ВГС серед ВІЛ/ТБ/ВГС коінфікованих 
пацієнтів з груп ризику ЛЖВ, ЛВНІ та їх партнери, ЧСЧ, СП (комплексний пакет послуг)» 
(далі  Проєкт), який реалізується за підтримки Глобального фонду для боротьби із СНІДом, 
туберкульозом та малярією оголошує конкурсний відбір консультанта по роботі із 
базою даних пацієнтів,  які розпочали лікування вірусного гепатиту С впродовж 2020 року 
та пацієнтів, які отримають послуги із діагностики та соціального супроводу впродовж 2021 
року. 
 
Альянс — провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими 
організаціями, Міністерством охорони здоров‘я, Центром громадського здоров’я МОЗ 
УКраїни та іншими урядовими органами веде боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІД в Україні. 
 
Місією Альянсу є підтримка спільнот у протидії ВІЛ/СНІД, ТБ, гепатитів, подолання 
поширення ВІЛ і пов’язаних з ним епідемій через впровадження ефективних моделей та 
послуг, зміцнення системи охорони здоров’я й соціальних послуг, посилення потенціалу 
вразливих спільнот. 
 
Мета конкурсу: 

 
Відбір консультанта по роботі із базами даних пацієнтів, які проходили лікування вірусного 
гепатиту С у 2020 році в рамках програми Альянсу та пацієнтів, які отримають послуги із 
діагностики та соціального супроводу впродовж 2021 року. 
 
Основні  завдання консультанта:  

 Моніторинг медичних закладів, які долучені до реалізації проєкту 2019-2020 рр. 
(набор пацієнтів 2020 року)   

 Збір поточних даних  

 Опрацювання масиву даних, що містяться в щомісячних звітах ЗОЗ  

 Верифікація даних ЗОЗ 

 Корекція даних реєстру пацієнтів, контактування з лікарями-інфекціоністами кожного 
окремого медичного закладу  

 Формування зведеного реєстру даних загальної когорти пацієнтів 

 Інтерпретація даних когорти, підготовка щомісячної аналітичної довідки за 

результатами руху пацієнтів (оцінка ефективності лікування, аналіз випадків 

припинення лікування тощо) 

 Розробка/адаптація інструменту збору даних пацієнтів, які отримають лікування ВГС 

в 2021 році 

 Верифікація звітів неурядових організацій (далі НУО), що забезпечуватимуть 

звітування з клінічних даних пацієнтів  на щомісячній основі 

 Надання консультацій представникам НУО  з технічних питань щодо введення даних 

в електронний інструмент збору даних 

 Формування зведеного реєстру даних загальної когорти пацієнтів 2021 року 

 Інтерпретація даних когорти, підготовка щомісячної аналітичної довідки за 

результатами руху пацієнтів (оцінка ефективності лікування, аналіз випадків 

припинення лікування тощо) 

 Виконання інших задач пов’язаних із доопрацюванням чи функціонуванням 

інструменту збору даних 
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Географія: м. Київ 
 
Орієнтовна дата початку надання послуг: березень 2021 року. 
 
Період надання послуг: березень-грудень 2021 року. 
 
Залученість: до 10 робочих днів/місяць. 
Звітування: консультанти, визначені переможцями конкурсу, зобов’язані щомісячно 
звітувати перед Альянсом. Форми звітності та інша документація будуть надані обраному 
консультанту додатково.  
 
Загальні вимоги до консультанта: 

 Медична освіта  

 Знання у сфері комп’ютерних технологій є перевагою 

 Досвід роботи із  базами медичних даних та зведенням великих масивів даних 

 Досвід  моніторингу  руху пацієнтів, етапів  та результатів лікування 

 Тривалі навички роботи у програмі MS Excel 

 Високий рівень мотивації до роботи. 
 

Особливі умови конкурсу: 
У разі перемоги у конкурсі консультант надає послуги та/або виконує роботу за 
договором цивільно-правового характеру. Питання оплати праці будуть обговорюватись 
окремо із переможцями конкурсу.  

 
 
Як взяти участь у конкурсі: будь ласка, надішліть своє резюме та мотиваційний лист  на 
адресу marunko@aph.org.ua до 18.00  3 березня 2021 року. 
 
У назві електронного повідомлення обов’язково зазначити:  
«Конкурс консультанта з ведення бази даних  
________________________ (ПІБ)». 
 
 
МБФ «Альянс громадського здоров’я» дотримується політики рівних можливостей та 
вітає участь у конкурсі кваліфікованих осіб з усіх верств суспільства.  
 
Зверніть, будь ласка, увагу на наступне:  

 Переможці конкурсу будуть повідомлені про його результати впродовж 10 робочих 
днів від дати кінцевого строку подання документів;  

 Додаткова співбесіда за результатами попереднього розгляду резюме, 
мотиваційного листа учасника конкурсу буде проведена в індивідуальному порядку; 

 Результати конкурсу будуть надіслані електронним повідомленням на зазначену у 
резюме електрону адресу;  

 Консультант буде надавати послуги та/або виконувати роботу за договором про 
надання консультаційних послуг; 

 Альянс залишає за собою право не повідомляти учасникам конкурсу, які не пройдуть 
відбір, про його результати та  про причини відмови. 
 

За додатковою інформацією щодо діяльності Альянсу звертайтеся на веб-сайт: 
www.aph.org.ua 

 
 

Бажаємо Вам успіху! 
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