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ІНФОРМАЦІЯ
про французько-українську освітню Програму
для українських фахівців у сфері охорони здоров’я та фармації
28 січня – 4 лютого 2018 року
Проект організовано французькою неурядовою громадською організацією
«Асоціація французько-української співпраці у сфері охорони здоров’я та фармації»
(ASFUDS) та Світовою федерацією українських лікарських товариств (СФУЛТ) у
співпраці з Українським лікарським товариством у Львові (УЛТ).
До участі в Програмі запрошуються лікарі всіх спеціалізацій, фармацевти й інші
працівники сфери охорони здоров’я, студенти, інтерни медичних університетів із
числа громадян України.
Метою проекту є ознайомлення вітчизняних лікарів, інтернів та студентів
медичних університетів із одними з кращих у світі моделей охорони здоров’я, роботою
медичних установ та системою підготовки медичних кадрів у Франції, Німеччини,
відвідування спеціалізованих музеїв медицини тощо. Крім того, поїздка надає
можливість ознайомитися зі столицею Франції – Парижем, іншими європейськими
містами: Берлін (ФРН), Мец (Франція), Краків (Польща).
Кожен учасник Програми отримає іменний сертифікат про зарубіжне стажування,
72 год. (враховується при атестації лікарів, розподілі випускників вищих медичних
навчальних закладів, підтверджує міжнародний досвід кандидата для присвоєння
вченого звання доцента та професора).
ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ
28 січня –виїзд із м. Львова. Нічліг у готелі м. Вроцлав.
29 січня – м. БЕРЛІН. Знайомство з містом. Офіційний візит українських лікарів
та студентів-медиків до Бундестагу. Медична програма у найбільшому госпіталі
Європи – Клінічному комплексі Шаріте. Вечірній виїзд до Парижа.
30 січня – 1 лютого – м. ПАРИЖ. Медична та культурна програми. Нічліги в
готелі.
2 лютого – м. МЕЦ. Медична та культурна програми.
3 лютого – м. КРАКІВ. Знайомство з містом. Нічліг у готелі.
4 лютого – повернення до м. Львова.

ОРІЄНТОВНА МЕДИЧНА ПРОГРАМА
(Берлін, Париж, Мец - 29 січня – 1 лютого 2018 р.)
- Медичний факультет та музей історії медицини берлінського Шпиталю Шаріте;
- Медичний факультет Університету імені П’єра і Марії Кюрі: ознайомлення з діяльністю
медичного факультету;
- Відділення акушерства та гінекології Дитячого клінічного центру Робера Дебре:
ознайомлення з роботою відділення;
- Відділення анестезіології та реанімації Клінічного центру Кошен: ознайомлення з
діяльністю відділення та роботою клініки, відвідування операційного блоку;
- Відділення ургенції шпитального центру в Кламарі: ознайомлення з роботою відділення;
- Відділення радіології Шпиталю Hôtel-Dieu: ознайомлення з роботою відділення та
устаткуванням;
- Відділення кардіології Європейського Шпиталю Помпіду: ознайомлення з роботою
відділення та устаткуванням;
- Moreau de Tours Клінічний центр Святої Анни (провідний французький лікувальний заклад
у галузі психіатрії та неврології);
- Дерматологічний музей муляжів Клініки Святого Луї: найбільша у світі колекція 4800
воскових муляжів хворих на шкіряні захворювання;
- Регіональний шпитальний центр Мецу: ознайомлення з роботою відділень ургенції,
акушерства і радіології.
ВАРТІСТЬ ПОЇЗДКИ:
390 € + кошти на страхівку, оргвитрати.
Для студентів та інтернів: 360 € + кошти на страхівку, оргвитрати.
До вартості поїздки належить:
1) медичне страхування на період перебування за кордоном (на 30 тис. євро);
2) транспортне перевезення комфортабельним автобусом класу Люкс за маршрутом: Львів –
Вроцлав – Берлін – Париж – Мец – Краків – Львів і пов’язані з цим витрати (оплати доріг, стоянок
тощо);
3) оглядова автобусна екскурсія Парижем тривалістю 3 год. з професійним гідом, відвідини
шпиталів, Паризького музею парфумів, Бундестагу;
4) проживання в готелях (5 ночей);
5) сніданки в готелях;
6) оплата витрат, пов’язаних з організацією й проведенням заходів (переклад, оренда приміщень
тощо).
Проїзд територією України (до Львова), харчування в дорозі не включені у вартість поїздки й
оплачуються її учасниками самостійно.

Партнер програми: Світова федерація українських лікарських товариств (СФУЛТ) –
Президент, доктор медичних наук, професор Базилевич Андрій Ярославович –
проректор з лікувально-профілактичної роботи Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького. Контактний телефон: 067 447 32 21, е-mail:
abazylevych@ukr.net.
Для реєстрації необхідно звернутися до менеджера Програми – 050 711 37 98
(Андрій Миколайович).
Зареєстрованими учасниками вважаються особи, котрі подали повний
комплект документів. Група комплектується в міру поступлення документів від
претендентів. Черговість реєстрації учасників визначає послідовність їх посадки в
автобус.
Крайній термін подання документів – 5 січня 2018 року!
(або раніше в разі повного набору групи)

