Альянс громадського здоров'я у рамках компоненту «Запобігання дискримінації ключових
груп (з особливим акцентом на пацієнтів ЗПТ) медичним персоналом шляхом
реалізації підходу діалогу «клієнт-лікар»», оголошує конкурс з відбору тренерів для
проведення тренінгу для тренерів за даним напрямом.
Очікується, що тренінг має підготувати фахівців, які проводитимуть навчальні заняття в
регіонах у форматі діалогу між медичними працівниками та пацієнтами ЗПТ (включаючи
активістів з числа спільноти ЛВН), що сприятиме подоланню бар’єрів, які часто виникають між
пацієнтами та медперсоналом, визначити проблемні зони, знайти їх вирішення, яке
залишається правовому полі, але не обмежує права пацієнтів та лікарів.
Орієнтовна тематика навчальних заходів:
1. Загальні правила участі в ЗПТ згідно нормативних документів, права та обов’язки як
пацієнта так і медперсоналу.
2. Підбір та регулювання дозування, правила прийому препарату, якість препарату.
3. Самостійний прийом (підходи, критерії, процес, регулювання і відповідальність).
4. Додаткові послуги (МПСС, пошук роботи, лікування супутніх інфекцій тощо)
5. Вихід із програми
6. Захист прав пацієнта (механізми, можливості)
7. Комунікація та взаємодія з контролюючими та правоохоронними органами
Технічне завдання для тренерів:
1. Розробка начального курсу для тренінгу для тренерів у співпраці з фахівцями Альянсу.
2. Проведення двох триденних тренінгів для тренерів в Києві (можливий гібридний
формат офлайн/онлайн
3. Підготовка до публікації тренінгового модулю для використання тренерами при
проведенні навчальних заходів.
Вимоги до кандидатів:
•
•
•

Досвід проведення тренінгів з питань замісної терапії, прав людини тощо
Професійний досвід роботи не менше 3-х років в якості тренера
Перевага надаватиметься пропозиціям, поданим командою тренерів (до 3-х осіб)

Кінцевий термін подачі пропозицій – 29 січня 2020 року.
Пропозиції, резюме а також інформацію щодо очікуваного гонорару прохання
подавати на електронну адресу andrushchenko@aph.org.ua
Запитання щодо даної пропозиції прохання адресувати Мирославі Андрущенко
(andrushchenko@aph.org.ua, тел. (095) 271 0937)
Діяльність впроваджується в рамках проекту «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря
туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні», який впроваджується МБФ «Альянс громадського
здоров'я» за підтримки Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та
малярією.

