Program podpory EULAR EMEUNET pre Ukrajinu
Európska aliancia reumatologických združení (EULAR) je veľmi znepokojená situáciou na Ukrajine a
odsudzuje neprijateľný akt agresie zo strany Ruska voči tejto krajine. Vzhľadom na to, že nemocnice
sú napádané a prístup k lekárskej pomoci je prerušený chce EULAR reagovať na túto humanitárnu
krízu a podporiť najmä ukrajinských ľudí s reumatickými a muskuloskeletálnymi ochoreniami (RMO)
ktorí potrebujú naliehavú liečbu a odbornú pomoc.
V spolupráci so Sieťou mladých reumatológov EULAR (Emerging EULAR Network, skratkou
EMEUNET) sme vyvinuli podporný program pre mladých ukrajinských reumatológov, ktorý im
umožňuje začať nanovo vykonávať svoje povolanie v zahraničí, udržiavať a ďalej rozvíjať svoje
profesionálne znalosti a poskytovať starostlivosť rôznym pacientom, vrátane najmä vysídlených
ukrajinských pacientov s RMO. Ukrajinskí reumatológovia alebo reumatológovia v odbornej príprave
sa môžu uchádzať o účasť v tomto programe, ktorý sponzoruje ich zamestnanie v jednej z rôznych
partnerských nemocníc alebo inštitútov EULAR v rámci celej Európy. EULAR bude financovať až 20
takýchto štipendií, ktoré umožnia ukrajinským lekárom, ktorí museli utiecť zo svojej krajiny stabilný
príjem a zabezpečí lekársku starostlivosť pre ukrajinských utečencov s RMO. EULAR na tento účel
vyhradila celkovú sumu 500 000 EUR.

O čo ide:

Program finančnej podpory pre vysídlených ukrajinských lekárov

Kto sa môže prihlásiť:

Nemocnice alebo zdravotnícke zariadenia (zamestnávatelia) v
krajinách s veľkým počtom vysídlených ukrajinských utečencov.
Nemocnice potrebujú poskytnúť pevné zamestnanie mladým
ukrajinským reumatológom alebo reumatológom v odbornej príprave.
V ideálnom prípade by mali byť ukrajinskí reumatológovia
zamestnaní v oblastiach kde môžu podporovať starostlivosť o ľudí s
RMO medzi utečencami.
Spôsob ich zamestnania závisí od povolenia ministerstva
zdravotníctva a lekárskych komôr (napr. podmienečná licencia na
výkon povolania). V ideálnom prípade by ukrajinským reumatológom
malo byť umožnené pokračovať v odbornom lekárskom vzdelávaní s
cieľom, aby boli v hostiteľskej krajine plne uznávaní ako lekári.
Grant sa vypláca len na základe uzavretej pracovnej zmluvy
s akreditovanou nemocnicou a na obdobie maximálne jedného roka.
Ak sa pracovný pomer skončí skôr, vyplácanie grantu sa zastaví.
Nemocnice/zdravotnícke zariadenia musia potvrdiť začiatok
zamestnania a poskytnúť informácie o jeho pokračovaní v priebehu
roka.

Požadované dokumenty:

Životopis ukrajinského reumatológa a podpísaná pracovná zmluva

Cieľová skupina:

Ukrajinskí reumatológovia, zameranie na reumatológov v odbornej
príprave

Výška podpory:

Do 20 000 - 30 000 EUR na rok pre každého zamestnaného lekára

Partnerské nemocnice:

Akreditácia bude definovaná EULARom

Svoju žiadosť pošlite emailom na adresu eular@eular.org
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