Национална Агенција за европски образовни програми и мобилност

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
објавува
ЈАВЕН ПОВИК
за изразување интерес за стручно доусовршување од областа на
мамографската дијагностика на специјалисти по рендген дијагностика и
радиолошки технолози кои се во редовен работен однос во јавните
здравствени установи
Ги покануваме сите заинтересирани специјалисти по рендген
дијагностика и радиолошки технолози, кои се во редовен работен
однос во јавните здравствени установи, да се пријават на јавниот повик
за изразување интерес за стручно доусовршување од областа на
мамографската дијагностика кој го објавува Министерство за здравство, со
помош на средствата од грантот за акцијата ПЛМ-лица на пазарот на труд
(секторска програма Леонардо да Винчи) од Програмата Доживотно учење
со регистрациски број МКЛЛП – ЛДВ – А. 2.3. – 2012 – 0001.
За пријавување на јавниот повик потребно е да се достави:
1. ПРИЈАВА
Пријавата треба да содржи :
Име, презиме на заинтересираното лице, е-маил адреса, адреса на
живеење и контакт телефон;
- Години на работно искуство (стаж) и години на специјалистички стаж
за специјалистот по радиодијагностика или години на работно
искуство (стаж) за радиолошкиот технолог;
- Краток опис на работните задачи што ги извршува во јавната
здравствена установа;
- Назив и седиште на јавната здравствена установа во која
заинтересираното лице е во редовен работен однос
2. ПОТВРДА ОД СТРУЧЕН КОЛЕГИУМ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА
УСТАНОВА, КАДЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНОТО ЛИЦЕ Е ВО РЕДОВЕН
РАБОТЕН ОДНОС, ДЕКА УЧЕСТВУВАЛ ВО ПРОГРАМАТА ЗА РАНО
ОТКРИВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ РАК НА ДОЈКА (2007-2010)
-

3.
ПОТВРДА за завршено високо образование за докторите
специјалисти од Медицински факултет, а за радиолошките технолози од
Медицински факултет, насока радиолошки технолози

4. УВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕН СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ (и уверение
за положен субспецијалистички испит доколку лицето е субспецијалист) за специјалистот по радиодијагностика
5.
ДОКАЗ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ОБУКА ВО ОБЛАСТА ЗА КОЈА
АПЛИЦИРА (потврда, сертификат, уверение, сл.), доколку лицето поседува
Напоменуваме дека обуката за која се изразува интерес треба да
биде применлива во јавната здравствена установа, каде е заснован
работниот однос и истата да придонесе кон унапредување на
здравствените услуги.
Пријавата заедно со останатата документација потребно е да се
достават во писмена форма до архивата на Министерство за здравство на
Република Македонија, ул. „50-та Дивизија” бр.14, 1000 Скопје, со назнака:
ЈАВЕН ПОВИК за изразување интерес за стручно доусовршување на
специјалисти по рендген дијагностика и радиолошки технолози кои се
во редовен работен однос во јавните здравствени установи.
Јавниот повик е со важност од 8 дена од денот на објавување, односно
до 28.12.2012 година.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

