Programul de sprijin EULAR EMEUNET pentru Ucraina
Alianța Europeană a Asociațiilor de Reumatologie (EULAR) este foarte îngrijorată de situația din
Ucraina și condamnă actul inacceptabil de agresiune al Rusiei față de această țară. Întrucât spitalele
sunt atacate și accesul la ajutorul medical este întrerupt, EULAR dorește să răspundă acestei crize
umanitare și să sprijine în special cetățenii ucrainieni care sufera de boli reumatice și musculoscheletice, și care au nevoie urgentă de tratament și asistență.
Împreună cu EMEUNET, Rețeaua Emerging EULAR, EULAR a dezvoltat un program de sprijin pentru
tinerii reumatologi ucrainieni, permițându-le să își înceapă profesia, să își mențină și să își dezvolte în
continuare abilitățile și să ofere îngrijire pacienților, inclusiv pacienților ucrainieni cu RMD strămutați in
alte țări. În întreaga Europă, reumatologii ucrainieni sau reumatologii ucrainieni în formare, pot aplica
pentru acest program care sponsorizează angajarea lor într-unul dintre diferitele spitale sau institute
partenere ale EULAR. EULAR va finanța până la 20 de astfel de posturi, permițând un venit stabil
pentru un medic ucrainian care a fost nevoit să își părăsească țara și asigurând tratamentul medical
pentru refugiații ucrainieni cu RMD. EULAR va pune la dispoziție 500.000 de euro în acest scop.

Scopul programului:

Program de finanțare pentru medicii ucrainieni strămutați

Cine poate aplica:

Spitale sau instituții medicale (angajatori) din țările cu mulți refugiați
ucrainieni strămutați. Spitalele trebuie să ofere un loc de muncă unui tânăr
reumatolog ucrainian sau unui reumatolog ucrainian în formare. În mod ideal,
reumatologii ucrainieni trebuie să fie angajați într-o zonă în care pot sprijini
îngrijirea persoanelor cu RMD din rândul persoanelor stramutate.
Modul în care aceștia pot fi angajați depinde de permisiunea Ministerului
Sănătății și a Camerelor Medicale (de exemplu, autorizație condiționată de
practică). În mod ideal, reumatologilor ucrainieni ar trebui să li se permită să
urmeze și să își continue educația medicală profesională cu scopul de a fi pe
deplin recunoscuți ca medici în țara gazdă.
Subvenția va fi plătită numai pe baza acestui contract de muncă și pe o
durată de până la un an. În cazul în care contractul de muncă se încheie mai
devreme, plata subvenției va fi oprită în consecință. Spitalele/instituțiile
trebuie să confirme ocuparea forței de muncă și să raporteze în timp.
Documente necesare: CV-ul reumatologului ucrainian, contractul de muncă
semnat.

Grupul țintă:

Reumatologi ucrainieni, in special reumatologii în formare

Cât costă:

până la 20.000 - 30.000 EUR/an pentru fiecare angajare

Spitale partenere

Recunoașterea urmează să fie definită EULAR
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