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Ваш надежный партнер

Фельдшер лаборант,
6000 грн.
Винница, 24 апреля 2017
Отрасль — Медицина, фармацевтика

ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ
Имя

Погребняк Наташа

Возраст

35 лет

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть
контактную информацию.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
ОПЫТ РАБОТЫ
Должность

лабарант-фельдшер

Период

3 Апрель 2002 − 24 Апрель 2017 гг. (15 лет )

Компания

МКЛ №3

Обязанности

Ø Виконую лабораторні дослідження у відповідності із
визначеними нормативами навантаженнями, кваліфікаційними
вимогами (згідно кваліфікаційної категорії) та розподілом
функціональних обов'язків у лабораторії (відділі); Ø Вільно
володію методикою роботи на біохімічному аналізаторі; Ø Веду
облік і готую до роботи лабораторне обладнання, посуд,
реактиви, середовища, імунобіологічні препарати, дезінфікуючі
розчини і слідкую за їх якістю, не допускаю застосування таких,
що термін придатності вичерпаний, та дезінфекційних засобів, що
втратили активність; Ø Перевіряю придатність матеріалу, що
надходить для дослідження, а саме: правильність пакування,
транспортування, оформлення супроводжувальних документів,
своєчасність доставки. Провожу реєстрацію, в тому числі з
використанням персонального комп'ютера, виконує обробку та
первинний посів матеріалу; Ø Роблю відбір матеріалу для
санітарно-бактеріологічних досліджень (змиви, вода, повітря,
вироби медичного призначення тощо), у необхідних випадках за
наказом керівництва закладу виїжджаю на місце для організації
якісного відбору зразків та їх первинного посіву; Ø Здійснюю
оперативний зв'язок із структурними підрозділами лікувальнопрофілактичного закладу з питань забезпечення якості,
своєчасності забору (первинного посіву) та доставки матеріалу в
лабораторію та отримання результатів досліджень; Ø Провожу
стерилізацію лабораторного інструментарію, посуду, поживних
середовищ, реактивів у відповідності із діючими нормативними
документами; Ø Здійснюю контроль роботи парових та повітряних
стерилізаторів з застосуванням необхідних тестів; Ø Працюю з
апаратурою та обладнанням. Здійснюю поточний контроль за її
станом. Слідкую за точністю роботи приладів, що
використовуються. Провожу реєстрацію температурних
параметрів обладнання та мікроклімату в робочих приміщеннях
згідно нормативних документів; Ø Веду первинну облікову
документацію лабораторії (реєстраційні та робочі журнали
досліджень, журнали роботи лабораторних приладів тощо).
Заповнюю бланки результатів аналізу і надає їх на підпис до
відповідного фахівця; Ø Після закінчення робочого дня
перевіряю і прибираю до спеціально визначених місць пробірки,
чашки, матраци з посівами і культурами, склянки сильнодіючими
речовинами; Ø Суворо дотримуюсь правил техніки безпеки та
протиепідемічного режиму; Ø Здійснюю контроль за роботою
молодшого медичного персоналу, слідкую за виконанням ними
правил протиепідемічного режиму та техніки безпеки; Ø
Систематично підвищую свою професійну кваліфікацію у
встановленому порядку.

ОБРАЗОВАНИЕ
Учебное
заведение

Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К. Заболотного ;

Период
обучения

1 Сентябрь 2000 − 4 Июль 2002 гг. (1 год 10 месяцев)

Специальность фельдшер-лаборант

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Языки

Вільне володіння українською та російською мовами, англійськабазова •
•

