вул. Ділова, 5, корпус 10-А,
9-й поверх, 03680, м. Київ
Тел.: 044 490 5485
Факс: 044 490 5489
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Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (далі
Альянс) оголошує конкурсний відбір консультантів – кейс-менеджерів для
комплексного ведення випадків пацієнтів з ключових груп населення з ко-інфекцією
ВІЛ/ВГС, які отримають лікування вірусного гепатиту С у 26 закладах охорони
здоров`я України в рамках програми Глобального фонду для боротьби із СНІДом,
туберкульозом та малярією «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря
туберкульозу та ВІЛ-інфекції шляхом надання універсального доступу до своєчасної
та якісної діагностики та лікування туберкульозу, розширення доказово
обґрунтованої профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції, створення
життєздатних та стабільних систем охорони здоров'я» (далі – Проєкт).
Альянс — провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими
організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими урядовими органами веде
боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІД в Україні.
Місією Альянсу є підтримка спільнот у протидії ВІЛ/СНІД, подолання поширення ВІЛ і
пов’язаних з ним епідемій через впровадження ефективних моделей та послуг, зміцнення
системи охорони здоров’я й соціальних послуг, посилення потенціалу вразливих спільнот.
Мета конкурсу:
Відбір консультантів кейс-менеджерів для комплексного ведення випадків та супроводу
пацієнтів Проекту, які отримають лікування ВГС-інфекції в 26 закладах охорони здоров`я
(ЗОЗ) України в рамках програми Глобального фонду для боротьби із СНІДом,
туберкульозом та малярією «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та
ВІЛ-інфекції шляхом надання універсального доступу до своєчасної та якісної діагностики
та лікування туберкульозу, розширення доказово обґрунтованої профілактики, діагностики
та лікування ВІЛ-інфекції, створення життєздатних та стабільних систем охорони здоров'я».
Напрямок діяльності кейс-менеджерів:
Організація ведення випадку, в тому числі забезпечення психологічного та соціального
супроводу (ПСС) пацієнтів Проєкту, які отримують лікування вірусного гепатиту С на базі
закладів та установ охорони здоров’я, з метою досягнення максимально ефективного
результату лікування (отримання стійкої вірусологічного відповіді через 12 тижнів після
завершення лікування), а відтак сприяння стабілізації епідемічної ситуації, зниження рівнів
захворюваності, інвалідизації та смертності, підвищення якості життя та збільшення його
тривалості серед ключових груп населення з ко-інфекцією ВІЛ/ВГС.
Цільові групи: ключові групи населення, а саме люди, інфіковані ВІЛ та ВГС внаслідок
вживання наркотиків ін'єкційним шляхом та їх партнери (ЛВНІ), пацієнти програм замісної
підтримувальної терапії (ЗПТ), секс-робітники (СР), чоловіки, які мають секс з чоловіками
(ЧСЧ), ув’язнені та взяті під варту особи.
Основні критерії включення пацієнтів до програми лікування ВГС:
 ко-інфекція ВІЛ/ВГС
 належність до ключових груп.
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Основні завдання кейс-менеджера:
o Залучення представників ключових популяцій/груп ризику до Проєкту з лікування ВГСінфекції, взаємодія із ВІЛ-сервісними НУО, фахівцями і клієнтами програм профілактики
ВІЛ, зменшення шкоди та ЗПТ;
o Інформування пацієнтів щодо ВГС з метою підвищення обізнаності з шляхів передачі
вірусу, можливостей діагностики та лікування, норм безпечної поведінки;
o Надання пацієнту консультативної, психологічної та практичної допомоги щодо
подолання бар'єрів до отримання ефективних і якісних медичних послуг з діагностики та
лікування ВГС-інфекції;
o Організація ведення випадку на етапах до зарахування на лікування, під час лікування
та по завершенні лікування (12 тижнів після завершення лікування) шляхом
консультування, психологічного супроводу та практичної допомоги;
o Створення індивідуального плану ведення пацієнта;
o Формування та підтримка прихильності до лікування вірусного гепатиту С;
o Організація та проведення щонайменше трьох сесій з профілактики повторного
інфікування ВГС;
o Консультування клієнтів з приводу можливих побічних реакцій під час застосування
лікарських засобів та визначення алгоритму спільних дій у разі їх виникнення;
o Спрямування пацієнтів до лікаря при перших ознаках можливих ускладнень лікування;
o Відслідковування дотримання чергових дат візитів пацієнтів до лікаря, супровід в ході
проходження лабораторної діагностики та отримання лікарських засобів;
o Консультування пацієнтів щодо умов цільового використання лікарських засобів, які
видані пацієнту безкоштовно в цілях лікування;
o Інформування лікаря та медичної сестри щодо випадків порушення пацієнтами режиму
прийому та використання лікарських засобів;
o Моніторинг ефективності лікування та забезпечення вчасного візиту пацієнта до ЗОЗ
через 12 тижнів після завершення лікування вірусного гепатиту С (для проходження
лабораторної діагностики, а саме лабораторного дослідження ПЛР на РНК вірусного
гепатиту С з метою оцінки результатів лікування (досягнення/не досягнення СВВ12);
o Представлення інтересів пацієнтів в ЗОЗ з метою покращення їхнього доступу до
соціальних та медичних послуг;
o Підтримання ефективної комунікації та сприятливих робочих стосунків з медичним
персоналом (лікарем, медичною сестрою) ЗОЗ, який здійснюватиме лікування;
o Координація роботи з ведення бази даних пацієнтів/клієнтів Проєкту відповідно до вимог
Альянсу та надання сприяння роботі лікаря-інфекціоніста з метою внесення даних
пацієнтів до реєстру даних, забезпечення якості даних та їх узагальнення для
щомісячного звітування;
o Участь в формуванні мультидисциплінарної команди (МДК) на базі ЗОЗ, організація та
активна участь в засіданнях МДК;
o Ведення професійної звітної документації в рамках виконання своїх обов’язків з ведення
випадку відповідно до вимог Альянсу,
o Регулярне звітування Альянсу тощо.
Географія та перелік закладів охорони здоров’я, на базі яких впроваджуватиметься
лікування вірусного гепатиту С:
Кількість 12-ти
№
Регіон
тижневих
Заклади охорони
Адреса закладів
курсів
здоров’я
охорони здоров’я
лікування
КЗ «Вінницький обласний
Вінницька обл.,
1 Вінницька
150
клінічний центр
Вінницький район,
профілактики та боротьби
с. Березина,
зі СНІДом»
«Медмістечко»

2

2

Волинська

20

3
100
Дніпропетровська
50
4

5

Запорізька

100

6

Житомирська

30

7

ІваноФранківська

25

8

10
Донецька

9

100

10

Кіровоградська

20

11

Львівська

50

12

Одеська

80

13

Полтавська

30

14

Луганська

70

15

Сумська

10

16

Тернопільська

20

КЗ «Волинський обласний
центр з профілактики та
боротьби зі СНІДом»
КЗ «Дніпропетровський
обласний центр з
профілактики та боротьби
зі СНІДом»
КЗ «Криворізький центр
профілактики та боротьби
зі СНІДом»
КУ «Запорізький обласний
центр з профілактики та
боротьби зі СНІДом»
КУ «Обласний медичний
центр з надання
спеціалізованої допомоги
хворим на залежності,
ВІЛ/СНІД-інфекції та
шкірно-венерологічні
захворювання»
КЗ «Івано-Франківський
обласний центр з
профілактики та боротьби
зі СНІДом»
Маріупольський центр
профілактики та боротьби
з ВІЛ/СНІДом МЛ №4 ім.
Мацука
КЗ «Донецький обласний
центр профілактики та
боротьби зі СНІДом»
КЗ «Кіровоградський
обласний центр
профілактики та боротьби
зі СНІДом»
КЗ «Львівський обласний
центр з профілактики та
боротьби зі СНІДом»
КНП «Одеський обласний
центр соціально значущих
хвороб»
КЗ «Полтавський
обласний центр
профілактики ВІЛ-інфекції
та боротьби зі СНІДом»
КЗ «Луганський обласний
центр з профілактики та
боротьби зі СНІДом»
КЗ «Сумська обласна
інфекційна клінічна
лікарня ім. З.Й.
Красовицького»
КУТОР «Тернопільський
обласний наркологічний
диспансер»

Волинська обл., м.
Луцьк, проспект
Волі, 1 А
м. Дніпро, вул.
Бехтерєва, 1
м. Кривий Ріг,
Нікопольське шосе4г
м. Запоріжжя, вул.
Добролюбова, 23

Житомирська обл.,
Житомирський
район, с. Зарічани
м. ІваноФранківськ, вул.
Гетьмана
Сагайдачного, 66
м. Маріуполь, вул.
Пашковського, 4
Донецька обл., м.
Слов'янськ, вул.
Ярослава Мудрого,
13,
м. Кіровоград,
вул. Комарова,1
м. Львів, вул.
Лисенка, 45
м. Одеса, вул.
Хімічна, 5
м. Полтава,
пров. Госпітальний,
5
Луганська область,
м. Сєвєродонецьк
вул. Гагаріна, 78Б
м. Суми, вул. 20
років Перемоги, 15
м. Тернопіль, вул.
Тролейбусна,14

3

17

Хмельницька

20

КЗ «Хмельницький
обласний центр
профілактики і боротьби зі
СНІДом»

18

Рівненська

25

КЗ «Обласний центр
громадського здоров’я»
Рівненської обласної ради

м. Рівне, вул.
Жоліо-Кюрі, 19

Харківська

40

КЗОЗ «Обласний центр
профілактики і боротьби зі
СНІДом»

м. Харків, вул.
Боротьби, 6

19

КЗ «Херсонський
обласний центр
профілактики і боротьби зі
СНІДом»

20

Херсонська

10

21

Чернівецька

25

ОКУ «Чернівецький
обласний центр з
профілактики та боротьби
зі СНІДом»

22

Закарпатська

5

Закарпатський обласний
центр профілактики та
боротьби з ВІЛ/СНІДом

23

м. Київ

24

Київська область

100

25

Національний
рівень

350

ДКВСУ

50

100

26

Київська міська клінічна
лікарня № 5
КЗ «Київський обласний
центр профілактики та
боротьби з ВІЛ/СНІДом»
ДУ «Інститут епідеміології
та інфекційних хвороб ім.
Л.В. Громашевського
НАМН України»
ДУ "Бучанська виправна
колонія (№ 85)"

м. Хмельницький,
вул. Сковороди, 17

м. Херсон, проїзд
Береговий, 3

м. Чернівці, вул.
Мусоргського, 2
м. Ужгород, вул.
Другетів, 72
м. Київ,
вул. Відпочинку, 11
м. Київ, вул.
Багговутівська, 1
м. Київ,
вул. М. Амосова, 5
Київська обл., смт.
Гостомель, вул.
Мирна, буд. 3

Орієнтовна дата початку надання послуг: грудень 2019
Період надання послуг:
 ведення випадку протягом трьох або шести місяців в залежності від тривалості курсу
лікування та
 подальше підтримання контакту з пацієнтом після останнього прийому ліків
(завершення терапії) протягом наступних 12 тижнів з метою
 отримання результату ефективності лікування (пацієнт повинен пройти лабораторне
дослідження «ПЛР. РНК ВГС», за результатом якого діагностується досягнення/не
досягнення стійкої вірусологічної відповіді (СВВ12) через 12 тижнів після
завершення лікування).
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Звітування: усі консультанти, визначені переможцями конкурсу, зобов’язані щомісячно
звітувати перед Альянсом. Форми звітності та інша документація за Проєктом буде надана
обраним консультантам окремо.
Загальні вимоги до консультанта:
 Практичний досвід ПСС клієнтів/пацієнтів з ключових груп (ЛВНІ, ЛЖВ, ЧСЧ, СР,
пацієнти ЗПТ, ув’язнені та особи взяті під варту) не менше одного року;
 Навчання за напрямками: медичного, психологічного та соціального супроводу
ключових груп населення; соціально-психологічної роботи з людьми, які живуть з
ВІЛ (ЛЖВ); людьми, які вживають наркотики ін'єкційним шляхом (ЛВНІ); пацієнтами
Програм ЗПТ;
 Практичний досвід у проведенні індивідуальних та групових консультацій
пацієнтів/клієнтів з ключових груп;
 Досвід проведення мотиваційних інтерв’ю з клієнтами/пацієнтами ключових груп;
 Високі комунікаційні навички:
o вміння налагоджувати довірливі стосунки;
o вміння зацікавити співрозмовника;
o вміння концентруватися на діалозі;
o вміння викладати матеріал детально та зрозуміло для співрозмовника;
 Дотримання конфіденційності, толерантності та приязності до учасників Проєкту;
 Досвід роботи у проєктах з лікування вірусного гепатиту С є перевагою;
 Вища освіта за спеціальністю соціальна робота, психологія, менеджмент є
перевагою;
 Відданість справі боротьби з ВІЛ та ко-інфекціями;
 Високий рівень мотивації до роботи.
Особливі умови конкурсу:
• Для участі у конкурсі запрошуються особи з частковою занятістю, що не перевищує
50%.
• Учасники конкурсу повинні зазначити в резюме відсоток своєї поточної
зайнятості. 100% зайнятість для кейс менеджерів цього Проєкту передбачає
ведення 50 випадків (50 пацієнтів).
• У разі перемоги у конкурсі консультант надаватиме послуги та/або виконує роботу за
договором цивільно-правового характеру. Питання оплати праці будуть
обговорюватись окремо із переможцями конкурсу.
Для участі у конкурсі учасник надає резюме/коротку біографію та мотиваційний лист
українською або російською мовами, два листи-рекомендації (листи-підтримки) – один від
неурядової ВІЛ-сервісної організації та один від закладу охорони здоров’я із наведеного
переліку, на базі якого буде впроваджуватися Проєкт лікування вірусного гепатиту С.
До участі в конкурсі допускаються особи, що відповідають усім вказаним вимогам та
умовам конкурсу.

Як взяти участь у конкурсі: будь ласка, надішліть своє резюме, мотиваційний лист та два
листи-підтримки на адресу marunko@aph.org.ua до 18 листопада 2019 року.
У назві електронного повідомлення обов’язково зазначити:
«Конкурс консультантів/кейс-менеджерів з лікування ВГС
________________________ (назва регіону)
________________________ (ПІБ)».
МБФ «Альянс громадського здоров’я» дотримується політики рівних можливостей та
вітає участь у конкурсі кваліфікованих осіб з усіх верств суспільства.
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Зверніть, будь ласка, увагу на наступне:






Переможці конкурсу будуть повідомлені про його результати впродовж 10 робочих
днів від дати кінцевого строку подання документів;
Додаткова співбесіда за результатами попереднього розгляду резюме,
мотиваційного листа та листів-рекомендацій учасника конкурсу буде проведена в
індивідуальному порядку;
Результати конкурсу будуть надіслані електронним повідомленням на зазначену у
резюме електрону адресу;
Консультанти будуть надавати послуги та/або виконувати роботу за договором про
надання консультаційних послуг;
Альянс залишає за собою право не повідомляти учасникам конкурсу, які не пройдуть
відбір, про його результати та про причини відмови.

За додатковою інформацією щодо діяльності Альянсу звертайтеся на веб-сайт:
www.aph.org.ua

Бажаємо Вам успіху!
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