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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. 

 
Мікроелімінація вірусного гепатиту С  (ВГС) серед пацієнтів з ко-інфекцією 

ВІЛ/ВГС  та ТБ/ВГС з ключових груп ризику (комплексний пакет послуг) 

 
 
 

Конкурсний відбір консультантів – кейс-менеджерів  
для забезпечення пошуку пацієнтів,  перенаправлення на діагностику ВГС  

та  соціального супроводу  в ході лікування вірусного гепатиту С 
пацієнтів з ко-інфекцією ВІЛ/ВГС  та ТБ/ВГС з ключових груп ризику  

в 2022 році 
Миколаївська область та Вінницька область  

(відбір по одному кейс-менеджеру на один регіон) 
 

 
Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» (далі Альянс) в 
рамках напрямку діяльності  «Мікроелімінація ВГС серед ВІЛ/ТБ/ВГС коінфікованих 
пацієнтів з груп ризику,  комплексний пакет послуг» (далі  Проєкт), який реалізується за 
підтримки Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією 
оголошує конкурсний відбір консультантів – кейс-менеджерів для забезпечення 
пошуку, перенаправлення на діагностику та  соціального супроводу пацієнтів з ко-
інфекцією ВІЛ/ВГС  та ТБ/ВГС з груп ризику, в ході лікування вірусного гепатиту С в 
2022 році.  
 
Групи ризику -  люди, які споживають наркотики ін’єкційно (ЛВНІ та їх партнери) чоловіки, 
що мають секс з чоловіками (ЧСЧ); секс працівники (СП) 
 
Лікування здійснюється в регіонах 

 Миколаївська область  

 Вінницька область 
 
Базові заклади охорони здоров’я (ЗОЗ), до яких можуть бути  долучені  інші ЗОЗ  
зазначених областей, в т.ч. первинного рівня надання медичної допомоги: 

 КНП «Миколаївський обласний центр  паліативної допомоги та інтегрованих 
послуг» 

 КНП Вінницької обласної ради "Клінічний центр інфекційних хвороб» 
 
Курси лікування вірусного гепатиту С поставляються до закладів охорони здоров’я з  
числа тих, що закуплені Міністерством охорони здоров’я України за кошти державного 
бюджету України.  Діагностику ВГС (ПЦР РНК ВГС) та соціальний супровід пацієнтів 
забезпечує Альянс. 
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Запланована кількість пацієнтів 

 Миколаївська область  - 80 

 Вінницька область - 80 
 
Мета конкурсу: 

 
1) Відбір консультанта кейс-менеджера для соціального супроводу пацієнтів проєкту, 

які отримають діагностику та лікування ВГС-інфекції на базі КНП «Миколаївський 
обласний центр паліативної допомоги та інтегрованих послуг» з можливою 
подальшою децентралізацією ЗОЗ області   

2) Відбір консультанта кейс-менеджера для соціального супроводу пацієнтів проєкту, 
які отримають діагностику та лікування ВГС-інфекції на базі КНП Вінницької 
обласної ради "Клінічний центр інфекційних хвороб» з можливою подальшою 
децентралізацією ЗОЗ області   

 
Напрямок діяльності кейс-менеджера: 
 
Пошук, переадресація на діагностику та ведення випадку (кейс менеджмент/соціальний 
супровід) в ході лікування вірусного гепатиту С у людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), а також 
пацієнтів з туберкульозом з ключових груп - ЛВНІ та їх партнерів, ЧСЧ, СП. Лікування 
здійснюється лікарськими засобами прямої противірусної дії, що закуплені за кошти 
державного бюджету України. 
 
Цільова група: пацієнти  з ко-інфекцією ВІЛ/ВГС  та пацієнти з  ко-інфекцією ТБ/ВГС з 
груп ризику ЛВНІ та їх партнери, ЧСЧ, СП.   
 
Основні  завдання кейс-менеджера:  
o Пошук пацієнтів; 
o Перенаправлення на діагностику ВГС; 
o Залучення представників ключових груп до  лікування ВГС-інфекції, взаємодія із ВІЛ-

сервісними НУО, фахівцями і клієнтами програм профілактики ВІЛ, зменшення шкоди 
та ЗПТ, ЗОЗ туберкульозного профілю тощо; 

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 (завершення лікування відбувається через 12 тижнів після 
його завершення) 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 трьох сесій з профілактики повторного інфікування ВГС; 
o Консультування пацієнтів 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 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;  

o Представлення інтересів пацієнтів в ЗОЗ з метою покращення їхнього доступу до 
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соціальних та медичних послуг; 
o Підтримання ефективної комунікації та сприятливих робочих стосунків з медичним 

персоналом (лікарем, медичною сестрою) ЗОЗ, який здійснюватиме лікування; 
o Ведення бази даних пацієнтів 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. 
 
Дата початку надання послуг: 15 січня 2022 року. 
 
Період надання послуг:  
 

 пошук клієнта та 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 з приводу 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). 
 

Оплата здійснюється за результатами виконаної роботи:  4 оплати в ході застосування 12-
ти тижневої схеми лікування (1-ша оплата – пошук пацієнта та ведення випадку впродовж 
першого місяця лікування; 2-га оплата – ведення випадку впродовж 2-го місяця лікування; 
3-тя  - ведення випадку впродовж 3-го місяця лікування; 4-та – оплата за доведення 
пацієнта до фінального обстеження 12 міс. від дати завершення лікування з метою оцінки 
його ефективності). В ході  призначення 24-тижневої терапії передбачено 7 виплат за 
формулою оплати, зазначеною вище. 
 
Звітування: консультанти, визначені переможцями конкурсу, зобов’язані щомісячно 
звітувати Альянсу. Форми звітності та інша документація за проєктом буде надана 
обраному консультанту додатково.  
 
Загальні вимоги до консультанта: 

 Практичний досвід соціального та/або медичного супроводу  клієнтів/пацієнтів з 
ключових груп (ЛВНІ, ЛЖВ, ЧСЧ, СП, пацієнти ЗПТ) не менше одного року; 

 Навчання за напрямками надання медичної допомоги  та/або медичного, 
психологічного та соціального супроводу ключових груп населення; соціально-
психологічної  роботи ЛЖВ,ЛВНІ; пацієнтам замісної підтримувальної терапії; 

 Практичний досвід роботи з  пацієнтами ключових груп, зокрема надання медичних 
послуг та/або  у проведенні індивідуальних та групових консультацій 
пацієнтів/клієнтів  з ключових груп;  

 Досвід проведення  мотиваційної роботи 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; 

 Відданість справі боротьби з ВІЛ та ко-інфекціями; 

 Високий рівень мотивації до роботи. 
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Особливі умови конкурсу: 

• Даний конкурс має на меті обрати по одному кейс-менеджеру в кожній із областей 
(Миколаївській та Вінницькій)  

• У разі перемоги у конкурсі консультанти надаватимуть послуги та/або виконують 
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,  лист-рекомендацію (лист-підтримки)  від закладу 
охорони здоров’я, що наведені вище. 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 лист підтримки  на адресу 
medvedenko@aph.org.ua до 14 січня 2022 року. 
 
У назві електронного повідомлення обов’язково зазначити:  
«Конкурс консультанта/кейс-менеджера з лікування ВГС 
________________________ (ПІБ)» та назву відповідного регіону -  Миколаївська обл. або 
Вінницька обл. 
 
 
МБФ «Альянс громадського здоров’я» дотримується політики рівних можливостей та 
вітає участь у конкурсі кваліфікованих осіб з усіх верств суспільства.  
 
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;  

 Консультант буде надавати послуги та/або виконувати роботу за договором про 
надання консультаційних послуг; 

 Альянс залишає за собою право не повідомляти учасників конкурсу, які не 
пройдуть відбір, про його результати, а також  про причини відмови. 
 

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

 
 
 
 
 
 

Бажаємо Вам успіху! 
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