LÍDER NACIONAL MMM – PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
Obrigado por comandar o MMM em seu país. Abaixo você encontrará uma descrição de suas responsabilidades principais, sendo que
aqueles que precisam iniciar antes de maio estão em vermelho. Consulte o kit de ferramentas MMM para obter informações mais
detalhadas.
NÍVEL NACIONAL

NÍVEL LOCAL

• Aprovação de ética é necessária: lembre-se de que isto pode
demorar até 6 meses!
• Procure e solicite verbas nacionais
• Busque oportunidades com parceiros e patrocinadores
locais
• Ser o porta-voz MMM em seu país – para a imprensa,
autoridades, etc.
• Garantir que os kits de ferramentas MMM sejam seguidos
na promoção e preparação de locais de exame MMM
• Listar os locais de exames em nível nacional
• Promover o MMM antes e durante o mês de maio

• Garantir o recrutamento e treinamento de voluntários – para
os locais e administração
• Fornecer a cada local um código de identidade de exames
(para coleta de dados)
• Garantir que a pressão arterial seja medida corretamente e o
Protocolo MMM seja seguido
• Garantir que todos os locais tenham um número adequado de
dispositivos de medição de pressão arterial apropriados
• Providenciar e alocar materiais e recursos de marcas para
os locais

DADOS

COMUNICAÇÃO

• Garantir que os dados sejam coletados corretamente
• Garantir que os dados sejam registrados em modelos
corretos
• Garantir que todos os dados estejam autênticos e limpos
• Coordenar um processo para coleta de dados via Líder
Nacional
• Enviar os dados para o MMM
• Supervisionar a transcrição de dados registrados em papel –
eles devem estar no formato correto antes de serem enviados

• Ser o ponto de contato principal para a ISH e a equipe
central do projeto MMM
• Disseminar informações e orientações para todas as partes
relevantes
• Comunicar os resultados MMM em seu país – seguindo as
diretrizes centrais sobre disponibilidade de dados da equipe do
projeto MMM
• Coordenar a elaboração/autoria de quaisquer artigos
nacionais
• Prestar reconhecimento a seus voluntários – via certificados,
etc.

