На основание чл. 90 и чл.91, ал. 1 и ал. 2 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от ЗЛЗ и Решение на
СД на УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД гр. Стара Загора с Протокол № 51

ОБЯВЯВА
Конкурс за срок от три години за
заемане длъжността Главна медицинска сестра на УМБАЛ:
Конкурсът ще се проведе на база защита на писмен проект на тема: „Възможности за контрол на
качеството на здравните грижи и мотивацията на медицинските сестри да работят в условията на
финансов недостиг” в писмена форма и събеседване.

Списък на необходимите документи, изисквания за заемане на длъжността и условията за
провеждане на конкурса може да прочетете на сайта на болницата или да получите от
деловодството.
Документите за участие в конкурса се приемат от понеделник до петък от 8.00ч. до
15.30ч. от 01.12.2016 до 01.01.2017г. вкл.
Тел. За връзка :042/601086
подробности

I.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 За главна медицинска сестра могат да кандидатстват:
1.Завършилите образователно- квалификационна степен бакалавър или магистър по
специалността „Управление на здравните грижи”
2. Трудов стаж по специалността УЗГ не по- малко от 10 години в клинично звено от III
ниво на компетентност
3. Да не са осъждани; да не са лишени от право да упражняват професията си;
4. Да са в здравословно състояние позволяващо да извършва работата на длъжността за
която кандидатства
5. Да не са уронвали авторитета на лечебното заведение в което работят
II.
КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА ДВА ЕТАПА
1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.
2.Защита и събеседване по проект : ”Възможности за контрол на качеството на здравните
грижи и мотивацията на медицинските сестри да работят в условията финансов недостиг”.
По т.2 Комисията оценява кандидатите по шестобалната система от представения проект и
събеседване. До класиране се допускат участниците получили средно аритметична оценка от
проекта и събеседването не по-ниска от Мн. добър 4.50
III.

СТРУКТУРА НА ПРОЕКТА:

Проекта следва да обхваща следното:

1. Визия на кандидата за възможности за контрол на качеството на здравните грижи и
мотивация на медицинските специалисти да работят в условията на криза / оптимизация
на работния процес/
2. Анализ на дейността на болницата
a. Анализ на статистическите показатели на болницата за изминалия тригодишен
период 2013-2015год.
b. Анализ на кадрови ресурси / медицински специалисти, санитари – квалификация/
c. Преки разходи /консумативи, работна заплата/, непреки разходи и извънбюджетни
средства от платени услуги, избор на екип.
d. SWOT анализ /силни и слаби страни, възможности и заплахи/.
3. Проблеми.
4. Цели, задачи, дейности.
5. Риск карта и мониторинг на изпълнение на дейността.

IV.КАНДИДАТИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
A. Документите се представят в Деловодството на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян
Киркович” АД – гр. Стара Загора в непрозрачен запечатан плик, който съдържа два други
плика, запечатани и непрозрачни, както следва:
ПЛИК 1 – ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА, който съдържа:
1. Списък с представените документи
2. Заявление за участие в конкурса
3. Професионална автобиография,
4. Диплом /или нотариално заверено копие/ за завършено образование:
а/ като медицински специалист
б/ по „Управление на здравните грижи” с образователно-квалификационна степен
„бакалавър” или „магистър”
5. Документи за допълнителни квалификации, ако има такива /сертификати, свидетелства,
грамоти/
6. Документ за стаж по специалността,
7.

Свидетелство за съдимост

8.

Медицинско свидетелство

9.

Удостоверение за членство в БАПЗГ

ПЛИК 2 СЪДЪРЖА
Писмен проект на тема: „Възможности за контрол на качеството на здравните
грижи и мотивацията на медицинските сестри да работят в условията на финансов недостиг.
Разпределение на работно време в условията на непрекъснат работен процес”
Б/ Срок за подаване на документите – 01.12.2016г. до 01.01.2017г. в Деловодството на
УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович”АД .
Изп. Директор:
Телефон за информация : 042/ 601086
/проф. д-р Й. Йовчев,дм/

