СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМА
«ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН»
Приложение 1

РАБОТНО ЗАДАНИЕ
ЗА
РАЗРАБОТКА НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА
ОБУЧЕНИЯ
I. Изпълнителят се задължава да извърши следните услуги:
1. Обучения на медицински специалисти за диагностика и предоставяне на
АРВ лечение, грижи и подкрепа на хора, живеещи с ХИВ/СПИН.
1.1 Актуализира и разширява учебните програми и учебни модули за
продължаващо обучение на медицински специалисти (лекари и среден
медицински персонал) по теми, свързани с:
•

Епидемиология на ХИВ инфекцията, рисково поведение и уязвими групи в
България;

•

Имунопатогенеза на ХИВ/СПИН.

•

Консултиране, изследване и насочване при ХИВ инфекция;

•

Клинични прояви на СПИН и СПИН-свързани състояния;

•

Професионален риск, превенция и постекспозиционна профилактика на
ХИВ/СПИН в медицинската практика;
1.2 Провежда обучение на минимум 50 медицински специалисти (лекари от
различни специалности, вкл. членове на етични комисии; медицински
сестри, лаборанти, психолози и социални работници) по учебните програми,
актуализирани съгласно подт. 1.1. Обучението следва да се проведе след
одобрение на актуализираните учебни програми и учебни модули от страна
на Мениджър „Мониторинг и оценка” и Дългосрочен консултант по
Компонент 8 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.
Обучението трябва да бъде с времетраене не по-малко от 6 академични часа.
1.3 Изготвя и провежда анкета за определяне знанията на участниците преди и
след приключване на обучението по подт. 1.2. На базата на резултатите от
анкетата определя потребностите от обучение и квалификация на
медицинските специалисти по тези въпроси.
1.4 Изготвя отчет за предоставените услуги съгласно формата, посочена в
Приложение №1.1 след провеждане на обучението по подт. 1.2.
1.5 Осигурява зала и технически средства за повеждане на обучението по подт.
1.2.
1.6 Размножава и предоставя учебни материали на участниците за обучението
по подт. 1.2.
1.7 Контролира точното изпълнение на дейностите по предходните точки.

2. Обучения на медицински специалисти относно намаляване на стигмата и
дискриминацията спрямо хората, живеещи с ХИВ/СПИН от страна на
медицинския персонал.

2.1 Разработва учебни програми и учебни модули за продължаващо обучение на
медицински специалисти (лекари и среден медицински персонал), по
специфични теми, свързани с етичните аспекти на медицинското
обслужване на пациенти с ХИВ/СПИН, като:
•

Деонтологични проблеми, свързани с ХИВ/СПИН;

•

Конфиденциалност, съхранение и разкриване на медицинска информация,
свързана с ХИВ статус;

•

Намаляване на стигма и дискриминация на хората, живеещи с ХИВ/СПИН от
страна на медицинския персонал.
2.2 Провежда пилотно обучение с минимум 50 медицински специалисти
(лекари от различни специалности и членове на етични комисии;
медицински сестри, лаборанти, психолози и социални работници) за
апробиране на учебните програми, разработени съгласно подт. 2.1.
Обучението следва да се проведе след одобрение на разработените учебни
програми и учебни модули от страна на Мениджър „Мониторинг и оценка”
и Дългосрочен консултант по Компонент 8 на Програма „Превенция и
контрол на ХИВ/СПИН”. Обучението трябва да бъде с времетраене не помалко от 3 академични часа.
2.3 Изготвя и провежда анкета за определяне знанията на участниците преди и
след приключване на обучението по подт. 2.2. На базата на резултатите от
анкетата определя потребностите от обучение и квалификация на
медицинските специалисти по тези въпроси.
2.4 Изготвя отчет за предоставените услуги съгласно формата, посочена в
Приложение №1.1 след провеждане на обучението по подт. 2.2.
2.5 Осигурява зала и технически средства за повеждане на обучението по подт.
2.2.
2.6 Размножава и предоставя учебни материали на участниците за обучението
по подт. 2.2.
2.7 Контролира точното изпълнение на дейностите по предходните точки.

Забележка: Възложителят предоставя писмени насоки относно обхвата на темите на
обучението, както и примерни помощни материали.

II. МЯСТО НА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИТЕ
Мястото за извършване на всяка от услугите по разд. I се определя, както следва:
•

гр. Варна.

Изпълнителят приема да предостави или наеме подходящи помещения за провеждане на
обученията, както и цялата необходима организация за тяхното провеждане.

III. СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ
30.06.2011 ГОДИНА.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
До участие се допускат висши училища, предоставящи обучение по специалността
„медицина”.
Обученията по разд. I, точки 1 и 2 могат да включват едни и същи участници от посочените
подгрупи.

V. ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ УСЛУГИ
Предоставените услуги се отчитат, както следва:
•
•

По подточки 1.1 и 2.1 се предоставят разработените учебни програми и учебни
модули, одобрени от Ректора и заверени с печат на учебното заведение;
По подточки 1.2 и 2.2 се изготвя отчет за предоставените услуги съгласно формата,
посочена в Приложение №1.1.

Допълнителни указания, свързани с отчитане на възложените дейности, се предоставят от
звено ”Мониторинг и оценка” към Структурата за управление на Програма „Превенция и
контрол на ХИВ/СПИН”.

VI. ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ
Заплащането на услугите се извършва по следната схема:
•

В срок до 15 дни след одобрение на представените учебни програми и учебни модули
по разд. I, утвърдени от Ректора и заверени с печат на учебното заведение, до 20 на сто
от общата сума.

•

В срок до 15 дни след одобрение на отчета за предоставените услуги, съгласно
формата, посочена в Приложение № 1.1, на останалата част от сумата.

