Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я»
оголошує конкурс з відбору консультанта для створення технічної специфікації
на переобладнання автомобілю під пересувний рентгенівський комплекс для
рентгенологічного скринінгу на туберкульоз легень
Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (далі – Альянс) є провідною
недержавною професійною організацією, яка у співпраці з державними партнерами та
громадськими організаціями здійснює істотний вплив на епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу,
вірусних гепатитів та інші соціально небезпечні захворювання в Україні шляхом надання
фінансової і технічної підтримки відповідних програм, якими охоплено понад 250 000 найбільш
уразливих груп населення, що є найвищим показником у Європі.
Більше про діяльність Альянсу можна дізнатися на веб-сайт: www.aph.org.ua
Мета та предмет конкурсу
Відбір консультанта для створення технічної специфікації на переобладнання автомобілю під
пересувний рентгенівський комплекс для рентгенологічного скринінгу на туберкульоз легень з
метою подальшого оголошення тендеру на закупівлю послуги переобладнання автомобілю під
мобільну амбулаторію з раннього виявлення туберкульозу.
Термін роботи: 09.08.2021 – 11.08.2021
Предметом конкурсу є резюме кандидата на посаду та мотиваційний лист.
Обсяг робіт та основні задачі
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нормопроектувальної техніки здійснюватиме розробку технічної специфікації на
переобладнання автомобілю під пересувний рентгенівський комплекс для
рентгенологічного скринінгу на туберкульоз легень. Розроблення технічної специфікації
включає такі обов’язкові елементи:
1. визначення загальних вимог з переобладнання шасі автомобілю:
- еквівалент свинцю, завдання з монтажу захисного шару
- вимоги щодо кондиціонування повітря, вентиляції повітря
- вимоги щодо обігріву приміщень авто.
- вимоги щодо розміщення кабелів, проводів електроживлення; вимоги щодо гідрозахищеності
електричних розеток, подовжувачів та іншої електричної фурнітури
2. визначення вимог щодо монтажу цифрового рентгенапарату та цифрового приймача,
зокрема забезпечення безвідмовної роботи, стійкості до вібрації та інших механічних впливів
під час пересування автомобілю
3. визначення вимог з зонування приміщення автомобілю під функціональні приміщення
мобільної амбулаторії під послугу скринінгового діагностичного рентгенологічного обстеження
легень на туберкульоз. Примітка: При зонуванні консультант має врахувати потребу проєкту у
створенні додаткового приміщення площею 2,5-3 кв.м у задній частині автомобілю для
зберігання та транспортування мокротиння.
4. надання пропозиції з рентгензахисту від випромінювання у свинцовому еквиваленті для
дверей, ширм, перегородок тощо. Визначення матеріалів виконання, зокрема для зонування
приміщень автомобілю, стійок для дезинфекційних засобів та таке інше.
5. надання пропозиції щодо встановлення додаткових двох пасажирських місць у салоні
автомобілю.
6. визначення вимог щодо еквівалентної ефективної дози на пацієнта у мЗв, контрольних рівнів

на рік на пацієнта та на персонал.
7. визначення вимог щодо додаткових опцій при виконанні рентгенологічного дослідження для
моніторінгу: відеокамери спостереження за пацієнтом і рентгенапаратом, за основним та
запасними входами.
8. Визначення вимог щодо притемнення в салоні для зручності роботи в сонячну погоду.

Вимоги до учасників конкурсу

- спеціаліст в галузі рентгенології
- досвід роботи з джерелом іонізуючого випромінювання (надалі ДІВ), наявність ліцензії
на провадження діяльності з ДІВ, знання нормативної бази з використання ДІВ;
- досвід роботи з нормативною базою у сфері медичних послуг, громадського здоров'я
- досвід роботи на пересувних цифрових флюорографах на базі автомобільного шасі
- уважність до деталей.
Буде перевагою за інших рівних умов наявність реєстрації як суб’єкт господарської
діяльності (зокрема, фізична особа – підприємець)та господарська діяльність з надання
медичних рентгенологічних послуг за ліцензією МОЗ України.
До участі в конкурсі допускаються особи, що відповідають усім вказаним вимогам.
Ми пропонуємо: співпрацю з динамічнoю організацією, що розвивається і націлена на
результат.
Планується, що консультант надаватиме послуги за договором цивільно-правового характеру.
Як взяти участь у конкурсі: будь ласка, надішліть своє резюме та мотиваційний лист
українською мовою на адресу Євгенії Гелюх, менеджера програм ТБ/ВІЛ, geliukh@aph.org.ua з
копією на Ганну Гавриленко havrylenko@aph.org.ua . У назві повідомлення зазначте:
«Консультант з переобладнання автомобілю_ПІБ»
Останній термін подання заявок: 06 серпня 2021 року 18год. 00 хв.
Зверніть, будь ласка, увагу на наступне:
 Документи для участі у конкурсі, що надійдуть до Альянсу після вказаного в оголошенні
терміну, не розглядатимуться.
 На співбесіду (за допомогою Skype або Zoom) буде запрошено тільки тих кандидатів,
яких буде відібрано за результатами попереднього розгляду резюме та мотиваційного
листа.
 Переможець конкурсу буде повідомлений про його результати впродовж 10-ти робочих
днів від дати останнього терміну подання документів для участі у конкурсі.
 Результати конкурсу будуть надіслані електронним повідомленням на зазначену у
резюме електрону адресу.
Бажаємо Вам успіху!
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