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Junte-se ao grupo de trabalho de excelência operacional
A Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase está lançando o grupo de trabalho de excelência
operacional. O objetivo deste grupo de trabalho é promover o desenvolvimento, uso, ampliação,
monitoramento e avaliação de melhores práticas e de inovações promissoras para os programas nacionais de
controle da hanseníase.
Convidamos todas as pessoas afetadas pela hanseníase ou cujo trabalho esteja relacionado à hanseníase
para se inscreverem neste grupo de trabalho. As suas experiências e perspectivas ajudarão a construir uma
comunidade de práticas e a acelerar o progresso rumo a um mundo sem hanseníase.

Estrutura
O grupo de trabalho será organizado em subgrupos, focando em cinco áreas principais:
1. Identificação: Como podem ser identificadas pessoas sob risco de hanseníase e como a hanseníase
pode ser prevenida na população mais exposta?
2. Detecção precoce: Como a detecção precoce da hanseníase pode ser sustetanda? Que medidas
devem ser mantidas quando um país alcançar a erradicação da hanseníase?
3. Incapacidades: Como as incapacidades poden ser efetivamente prevenidas e tratadas durante e após
o tratamento antimicrobiano?
4. Estigma: Como o estigma e a discriminação podem ser efetivamente reduzidos?
5. Infraestrutura: As condições necessárias, tais como recursos humanos, monitoramento e avaliação
eficazes, além de política de apoio, estão disponíveis para que sejam alcançados os objetivos da
Erradicação da Hanseníase?
Sob a orientação de um facilitador e de um presidente, cada subgrupo irá:
•
•
•

Desenvolver um levantamento das melhores práticas e inovações, que será organizado em um
conjunto de ferramentas online gratuitas para os países.
Apoiar avaliações nacionais entre pares para identificar oportunidades, desafios e necessidades na
implementação de estratégias rumo à erradicação da hanseníase.
Prestar assessoria técnica, conforme seja necessário, quando forem levantadas questões sobre a
implementação das estratégias sugeridas.

Os facilitadores e os presidentes foram selecionados e serão atribuídos a um subgrupo. Veja a lista atual de
facilitadores e presidentes aqui.

Expectativas dos membros
•
•

Especialização em uma das áreas dos tópicos dos subgrupos. Qualquer pessoa cujo trabalho esteja
relacionado à hanseníase ou a outras Doenças Tropicais Neglicenciadas é encorajada a se inscrever.
Pessoas afetadas pela hanseníase também são bem-vindas a se inscreverem.
Disponibilidade para participar em reuniões mensais à distância (via internet) em 2019. É
recomendado o acesso à internet para as chamadas e à pastas compartilhadas online.
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•

Habilidade para revisar rascunhos e fornecer comentários.

Benefícios para os membros
•
•

Contribuir com suas experiências e competências para trabalhar coletivamente rumo à erradicação
da hanseníase.
Oportunidades de encontrar outras pessoas no campo da hanseníase e aprender com a prática do
trabalho em duplas.

A inscrição para o grupo de trabalho estará aberta até 31 de dezembro de 2018. Dúvidas? Envie-nos suas
perguntas usando o nosso formulário para contato.

Aplicação: https://zeroleprosy.org/join-operational-excellence/
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