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Program wsparcia EULAR EMEUNET dla Ukrainy 

Europejski Sojusz Stowarzyszeń na rzecz Reumatologii (The European Alliance of Associations for 
Rheumatology - EULAR) jest wysoce zaniepokojony sytuacją w Ukrainie i potępia niedopuszczalne 
akty agresji Rosji skierowane przeciw temu państwu. Wobec ataków na szpitale i zniesionego 
dostępu do opieki medycznej, EULAR pragnie zareagować na ten humanitarny na kryzys i w 
szczególności wesprzeć potrzebujących pilnego leczenia i pomocy mieszkańców Ukrainy cierpiących 
na choroby reumatyczne i układu mięśniowo-szkieletowego (RMD). 

EULAR wraz z EMEUNET (Powstającą Siecią EULAR - the Emerging EULAR Network), stworzył 
program wsparcia młodych ukraińskich reumatologów, umożliwiający im wykonywanie zawodu, 
podtrzymywanie i rozwój umiejętności zawodowych oraz świadczenie pomocy pacjentom, w tym 
ukraińskim uchodźcom z RMD. O udział w tym programie, sponsorującym ich zatrudnienie w jednym 
z szeregu partnerskich szpitali i instytutów, mogą ubiegać się ukraińscy reumatolodzy i lekarze w 
trakcie specjalizacji z  reumatologii na obszarze całej Europy. EULAR ufunduje do 20 takich etatów, 
pozwalających na uzyskanie przez ukraińskich klinicystów, którzy musieli opuścić swój kraj, źródło 
stałego zarobku, zapewniając jednocześnie opiekę medyczną dla uchodźców ukraińskich cierpiących 
na RMD. EULAR wyasygnuje na ten cel kwotę 500,000 €  . 

 

Co:    Finansowanie programu dla klinicystów – uchodźców z Ukrainy. 

Kto może się ubiegać:  Szpitale i inne instytucje (pracodawcy) z państw z wielu uchodźcami z 
Ukrainy. Szpitale muszą zapewnić normalne zatrudnienie dla młodych 
ukraińskich reumatologów lub specjalizantów reumatologicznych. Najlepiej, 
by ukraiński reumatolog był zatrudniony w zakresie pozwalającym na 
świadczenie pomocy uchodźcom cierpiącym na RMD. 

Sposób, w który osoby te będą zatrudniane, zależy od zezwolenia krajowych 
Ministerstw Zdrowia I Izb Lekarskich (np. warunkowe prawo wykonywania 
zawodu). Najlepiej, by ukraińscy reumatolodzy mogli podjąć i kontynuować 
swoje medyczne kształcenie zawodowe tak, by uzyskać pełne uprawnienia 
lekarskie w kraju swojego pobytu. 

Finansowanie zostanie wypłacone przez okres do jednego roku, wyłącznie 
na podstawie umowy o zatrudnieniu. Jeśli zatrudnienie ustanie wcześniej, 
finansowanie zostanie odpowiednio wstrzymane. Szpitale/instytucje muszą 
potwierdzić zatrudnienie i składać sprawozdania w jego trakcie.  

Wymagane dokumenty: CV ukraińskiego reumatologa, podpisana umowa o 
zatrudnieniu.   

Grupa docelowa:  Ukraińscy reumatolodzy, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy w trakcie 
specjalizacji z  reumatologii.  

Ile:    do 20.000 – 30.000 EUR/rocznie na każdego zatrudnionego. 

Szpitale partnerskie: zostaną zdefiniowane przez EULAR. 

 

Proszę wysyłać wnioski do: eular@eular.org 


