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ክፍት የስራ ቦታ ማስታወቂያ
Child Health and Mortality Prevention Surveillance (CHAMPS)
የስራ መደቡ መጠሪያ: የእናት እና ህፃናት ጤና የመስክ ሰራተኛ
በእናቶችና ህፃናት ጤና ላይ ለሚሠሩና
ላደረጉ የጥናትና ምርምር ፕሮጀክቶች
ለመቅጠር እንፈልጋለን:: የተቀጣሪዋ/ው
መርዳትና በመረጃ ማሰባሰብና በጤናው
ተግባራትን ማስተባበር ይሆናል::

መቀመጫቸውን በሀረር ኢትዮጵያ
የሙሉ ጊዜ የመስክ ሰራተኞችን
የሥራ ድርሻ የጤና ባለሙያዎችን
ዙሪያ የሚደረጉ የጥናትና ምርምር

ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ከLondon School of Hygiene and Tropical
Medicine ጋር የጥናትና ምርምር ትብብር መስርቷል:: በሂደት ላይ
የሚገኙት የጥናትና ምርምር ፕሮጀክቶች በእናቶችና ህፃናት ጤና ላይ
የሚያተኩሩ ሲሆን Child Health and Mortality Prevention
Surveillance network (CHAMPS, http://champshealth.org/) ከነዚህ
መካከል ይካተታል:: ይህ ኔትወርክ በቢል እና ሜሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን
የገንዘብ ድጋፍ እየተደረገለት ከሰሃራ በታች ያሉ የአፍሪካ እና የደቡብ እስያ
አገራት ውስጥ የሚገኙ ህፃናት ሞት ምክንያቶችን ለመረዳትና በተላላፊ
በሽታዎች ምክንያት ሞተው የሚወለዱ ህፃናት ላይ ጥናት ያደርጋል::
ተቆጣጣሪዋ/ው የህክምና ባለሙያዎችና የጥናትና ምርምር ሠራተኞች
መደገፍና በሕፃናት እና የእናቶች ክፍል ውስጥ የሚደረጉ የጥናትና ምርምር
እንቅስቃሴዎችን የማስተባበር ኃላፊነት ይኖርባታል/በታል:: በተጨማሪም
ለታካሚዎች ስለ ጥናቱ በቂ መረጃ መስጠትና በጥናቱ ላይ ተሳታፊ
እንዲሆኑ መጠየቅን ያካትታል::
ተፈላጊ የትምህርት ደረጃ እና ችሎታ
 የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት (10ኛ/12ኛ ያጠናቀቀ/ች)
 እጅግ በጣም ጥሩ የኦሮምኛ እና የአማርኛ የጽሁፍና የንግግር ችሎታ
 በጣም ጥሩ የተግባባት ችሎታ ያላት/ለው
 ጥሩ የማደራጀትና የአመራር ችሎታ ያላት/ለው
 መሠረታዊ የኮምፒውተር ችሎታ ማረጋገጫ

የሚበረታታ
 10+1፣ 10+2፣ 10+3 በማንኛውም መስክ የተመረቀ/ች
 የእንግሊዝኛ ቋንቋ የመግባባት ችሎታ
 በጤና ተቋማት ውስጥ የቀደመ የሥራ ልምድ (ለምሳሌ ሆሰፒታል
ወይም የጤና ማዕከል) ማህበራዊ ሠራተኛ ወይም እንግዳ ተቀባይነት
ብዛት

10 (5; 5)

ቦታ

ህይወት ፋና ሆስፒታል ሀረር

ተጠሪነቷ/ቱ

ለሆስፒታሉ የምርምር ቡድን አስተባባሪ

ደሞዝ

6250 ብር በወር

የመመዝገቢያ ቀን፡ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ባሉት 5 (አምስት)
ተከታታይ የስራ ቀናት
የመመዝገቢያ ቦታ፡ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ የሰው ሀብት ስራ አመራርና ልማት
ዳይሬክቶሬት ቢሮ ቁጥር 114 እና በሐረር ካምፓስ የሰው ሀብት ስራ አመራርና ልማት
ተባባሪ ዳይሬክቶሬት ቢሮ ቁጥር 7 መሆኑን እንገልጻለን፡፡

ኃላፊነቶች
1. በእናቶች/ህፃናት ክፍሎች አዲስና ሆስፒታሉን ለቀው የሚወጡ
ታካሚዎችን ለይቶ ማውጣትና ምዝገባ
2. ሁሉም የጥናቱ ተሳታፊ ታካሚዎች መደበኛ የምዝገባ መዝገቦች እና
በክሊኒካል ዳታቤዝ ውስጥ የተመዘገቡ መሆናቸውን ማረጋገጥ
3. ነርሶችን በጥናቱ ላይ ለሚደረጉ ልዩ ምልከታዎች እገዛ ማድረግ
4. በእናቶች/ህፃናት ክፍሎች ያሉ በጥናቱ ላይ የሚሳተፉ ታካሚዎችን
የተሳትፎ መልካም ፈቃደኝነት መጠየቅ
5. በታካሚው ቆይታ ወቅት ነርሶች የሕመምተኛን መዝገቦች
እንዲያስተካክሉ ማስተባበር እና ታካሚው ከሆሰፒታሉ ከመውጣቷ/ቱ
በፊት ሁሉም መዛግብት መሟላታቸውን ማረጋገጥ
6. በፕሮጀክት ስብሰባዎች ላይ መሳተፍና ሪፖርቶችን ማዘጋጀት
7. አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ የሥራ ላይ ስልጠናዎችን መከታተል

8. በሁሉም የጥናት ዘርፎች አስፈላጊ ፕሮፎርማዎችና ቅጾች
መኖራቸውን ማረጋገጥ
9. ወደ ሆስፒታል ላቦራቶሪ የጥናት ናሙናዎችን ማድረስ/መውሰድ
10.
እንደአስፈላጊነቱ ለመረጃ ማስገባት እና ሌሎች አስተዳደራዊ
ተግባራትን ማከናወን
11.
በጥናት ቡድኑ ሊጠየቁ የሚችሉ ተጨማሪ ተግባራት መፈጸም

