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Програма підтримки EULAR EMEUNET для України 

 

Європейський альянс ревматологічних асоціацій (EULAR) дуже стурбований ситуацією в Україні 

та засуджує неприйнятний акт агресії Росії щодо країни. Оскільки лікарні зазнають нападів, а 

доступ до медичної допомоги переривається, EULAR бажає реагувати на цю гуманітарну кризу 

і, зокрема, підтримати громадян України з ревматичними та скелетно-м’язовими 

захворюваннями, які потребують термінового лікування та допомоги. 

Спільно з EMEUNET, спільнотою молодих ревматологів EULAR, EULAR розробив програму 

підтримки молодих українських ревматологів, що дає їм змогу займатися своєю професією, 

підтримувати та розвивати свої навички, а також надавати догляд низці пацієнтів, у тому числі 

вимушено переселеним українським пацієнтам з ревматичними та скелетно-м’язовими 

захворюваннями. По всій Європі українські ревматологи або ревматологи, які проходять 

навчання, можуть подати заяву на участь у цій програмі, спонсоруючи своє працевлаштування 

в одній із партнерських лікарень або інститутів EULAR. EULAR профінансує до 20 таких посад, 

що дозволить отримувати стабільний дохід українським лікарям, які змушені були покинути 

свою країну, та забезпечувати медичне лікування українським біженцям з ревматичними та 

скелетно-м’язовими захворюваннями. EULAR надасть на цю мету 500 000 євро. 

 

Що:   Програма фінансування українських лікарів-переселенців. 

Хто може подати заяву: Лікарні чи медичні установи (роботодавці) у країнах з великою 

кількістю переміщених українських біженців. Лікарні повинні забезпечити 

регулярне працевлаштування молодого українського ревматолога або 

ревматолога, який проходить навчання. В ідеалі українські ревматологи 

мають працювати в районі, де вони можуть підтримувати догляд за 

людьми з ревматичними та скелетно-м’язовими захворюваннями серед 

біженців. 

                                       Спосіб їх працевлаштування залежить від дозволу Національного 

міністерства охорони здоров’я та медичної палати (наприклад, умовна 

ліцензія на практику). В ідеалі українські ревматологи повинні мати 

можливість почати та продовжити професійну медичну освіту з метою 

повного визнання лікарів у країні перебування. 

                                       Дотація виплачується лише на підставі цього трудового договору і на 

строк до одного року. Якщо працевлаштування закінчується раніше, 

виплата субсидій буде відповідно припинена. Лікарні/установи повинні 

підтверджувати роботу та звітувати за час. 

                                       Необхідні документи: резюме українського ревматолога, підписаний 

трудовий договір. 

Цільова група:  українські ревматологи, орієнтація на ревматологів у навчанні. 

Скільки:  до 20 000 – 30 000 євро/рік за кожну посаду працевлаштування. 

Лікарні-партнери: Визнання буде визначено EULAR. 

 

Будь ласка, надішліть вашу заяву на eular@eular.org 
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