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Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» оголошує конкурс на 
відбір консультанта у регіональну мультидисциплінарну команду - з координації 
компоненту «Розширення доступу  до послуг з лікування  ВІЛ», що впроваджується у 
рамках Проєкту «Удосконалення каскаду лікування ВІЛ для ключових груп населення 
шляхом диференційованого виявлення нових випадків та залучення до лікування, 
нарощення потенціалу ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» та стратегічної 
інформації в Україні» в регіонах PEPFAR 

 

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (далі - Альянс) є провідною 
недержавною професійною організацією, яка у співпраці з державними партнерами та 
громадськими організаціями здійснює істотний вплив на епідемію ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, 
вірусних гепатитів та інші соціально небезпечні захворювання в Україні шляхом надання 
фінансової й технічної підтримки відповідних програм, якими охоплено найбільш уразливі  групи 
населення. 

Інформація про проєкт, в рамках якого оголошено конкурс 

Загальною метою проєкту є розширення доступу до догляду та лікування людей, які живуть з 

ВІЛ, розширення доступу до АРТ та покращення якості наданих медичних послуг у 12 регіонах, 
що мають пріоритет у PEPFAR  

Мета конкурсу: відбір консультантів - регіональних координаторів з лікування у 

мультидисциплінарну команду (далі - МДК) в регіонах PEPFAR . 
 

Територія впровадження: 

- Дніпропетровська область; 

- Донецька область; 
- Запорізька область;  
- Кіровоградська область; 
- Київська область;  
- м. Київ; 
- Миколаївська область;  
- Одеська область;  
- Полтавська область;  
- Херсонська область;  

- Черкаська область;  
- Чернігівська область 

Завдання консультанта – координація діяльності, що впроваджує Альянс у відповідному 
регіоні в рамках даного Проєкту, а саме: 

1. Забезпечення виконання цілей Проєкту, що стосуються поліпшення тестування на ВІЛ в 
регіоні, постановки на облік, ранньому початку АРТ, утриманню в лікуванні та підвищення 
якості надання медичних та соціальних послуг ЛЖВ шляхом впровадження основних 
активностей Проєкту 

2. Забезпечення доведення цілей Проєкту до залучених консультантів 

3.  Проведення моніторингових візитів на сайти регіону з метою оцінки ефективності виконання 
цілей Проєкту  

4. Проведення регулярних зустрічей з місцевими партнерами  

5. Координація діяльності зі всіма членами регіональної МДК. 

Основні активності Проєкту будуть реалізовані у наступних напрямках:  

1. Логістична підтримка: 

- Підтримка транспортування зразків крові до регіональних лабораторій  

- Підтримка доставки АРТ до віддалених районів 
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2. Диференційовані послуги для пацієнтів з додатковими потребами: 

- Ведення пацієнтів, що мають потреби у посиленому менеджменті  

- Юридична підтримка пацієнтів при поновленні основних документів, необхідних для 

початку АРТ. 

3. Підтримка своєчасного початку АРТ / розширення АРТ 

4. Підтримка прихильності: 

- Відстеження пацієнтів для обстеження та отримання АРТ, які пропустили планові візити  

- Повторне залучення щодо отримання послуг з лікування ВІЛ  

- Додаткові консультації щодо підтримки прихильності  

5. Підтримка розширення PrEP 

6. Організаційні заходи: 

- Проведення круглих столів щодо регіональної координації та своєчасному реагуванню 

щодо доступу до медичної допомоги 

- Посилення процесу регулярного надання послуг, зокрема стратегії TEST та START, 

видачі АРТ на довготривалий період/ART Multi-month Dispensing of ART (MMD) 

- Подовження робочого часу сайтів АРТ та лабораторій (додаткові робочі зміни) 

 
Період виконання робіт: 01.12.2020 – 31.09.2021  

 
Вимоги до професійної компетентності: 

- Вища медична освіта за напрямом: «Інфекційні хвороби»/ «Організація і управління охороною 

здоров’я» 

- Знання нормативно-правової бази з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу, вірусних гепатитів, ІПСШ та 

ЗПТ 

- Досвід роботи у сфері протидії ВІЛ/СНІДу 

- Відмінне знання усної та письмової ділової української мови 

- Добре володіння пакетом програм MS Office 

- Чітке дотримання термінів виконання завдань 

- Відповідальність  

 
Як взяти участь у конкурсі: будь ласка, надішліть своє резюме та мотиваційний лист 
українською мовою на адресу masiuk@aph.org.ua  

 
У назві повідомлення обов’язково зазначте: Консультант з лікування в МДК_____________ (ПІБ)». 

  
Останній термін подання заявок: 20 листопада 2020 року до 18:00 год. 

 
 

Зверніть, будь ласка, увагу на наступне: 
На співбесіду (за допомогою скайпу та/або вайберу) буде запрошено тільки тих кандидатів, 
яких 
буде відібрано за результатами попереднього розгляду резюме та мотиваційного листа. 
 
Бажаємо Вам успіху! 
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