Association pour la synergie francoukrainienne dans le

УКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО У ЛЬВОВІ
Україна 79010 м. Львів

domaine de la santé

вул. Кармелюка, 3

24 rue Denfert Rochereau

тел. (032) 276-97-98

92100 Boulogne Billancourt France

e-mail: ult1910@gmail.com

Tel. 33 01 48 25 52 23
e-mail: info@asfuds.org

www;ult.lviv.ua

ІНФОРМАЦІЯ

про французько-українську освітню Програму
для українських фахівців у сфері охорони здоров’я та фармації
29 травня – 11 червня 2017 року
Проект організовано французькою неурядовою громадською
організацією «Асоціація французько-української співпраці у сфері
охорони здоров’я та фармації» (ASFUDS) у співпраці з Українським
лікарським товариством у Львові. До участі в Програмі запрошуються
лікарі всіх спеціалізацій, фармацевти й інші працівники сфери охорони
здоров’я, студенти, інтерни медичних університетів із числа громадян
України.
Кожен учасник Програми отримає іменний сертифікат про
зарубіжне стажування, 72 год. (враховується при атестації лікарів, розподілі
випускників медичних навчальних закладів, підтверджує міжнародний досвід
кандидата для присвоєння вченого звання доцента або професора).
ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ
29 травня – виїзд із м. ЛЬВІВ*. Нічліг у готелі м. Вроцлав (Польща).
30 травня – культурна програма у м. ДРЕЗДЕН* (ФРН). Культурна
програми.
31 травня – м. ОРЛЕАН (Франція). Медична та культурна програми.
Нічліг в готелі.
1 червня – м. ПУАТЬЄ (Франція). Медична та культурна програми.
2 червня – м. ПОРТУ* (Португалія). Медична та культурна програми.
Нічліг в готелі.

3 червня – м. БРАГА (Португалія). Культурна програма (монастир
Бом Ісус ду Монте), м. ГІМАРАЙНШ* (Португалія). Культурна програма.
Нічліг в готелі.
4 червня – м. КОЇМБРА* (Португалія). Культурна програма
(університет Коїмбри). Нічліг в готелі.
5 червня – м. СІНТРА* (Португалія). Культурна програма (Палац і
парк Регалейра). Мис РОКА (найзахідніша точка Європи). м. КАШКАЙШ
(Португалія). Екскурсія, відпочинок на океані. Нічліг у готелі.
6 червня – м. ЛІСАБОН (Португалія). Медична та культурна
програми.
7 червня – м. БОРДО (Франція). Медична та культурна програми.
Нічліг в готелі.
8 червня – м. КЛЕРМОН-ФЕРРАН (Франція). Медична та культурна
програми.
9 червня – м. НЮРНБЕРГ (ФРН). Культурна програма. Нічліг в
готелі.
10 червня – м. ПРАГА* (Чехія). Культурна програма. м. БРНО
(Чехія). Культурна програма. Нічліг у готелі.
11 червня – повернення до м. ЛЬВІВ*.
* - містять об’єкти, що належать до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
ОРІЄНТОВНА МЕДИЧНА ПРОГРАМА
- Регіональний шпитальний центр Орлеану (http://www.chrorleans.fr/) – акушерство, онкологія;
- Університетський шпитальний центр Пуатьє (http://www.chupoitiers.fr/centre-cardio-vasculaire/) – кардіологія, кардіохірургія;
- Пологовий будинок університетського шпитального центру
Пуатьє (http://www.chu-poitiers.fr/specialites/maternite/en/) – акушерство;
- Стоматологічний центр університетського шпитального центру
Пуатьє (найсучасніша стоматологічна клініка в Європі, введена в
експлуатацію в лютому 2017 р.) – стоматологія;
- Головний шпитальний центр Лісабону (http://www.chlc.minsaude.pt/homepage.aspx?menuid=1) – невідкладні стани, акушерство та
гінекологія;
Приватний
шпиталь
Лусіадас
Порто
(https://www.lusiadas.pt/en/Pages/hospitallusiadaslisboa.aspx);
- Університетський Шпитальний центр Пелегрен м. Бордо
(https://www.chu-bordeaux.fr/CHU-de-Bordeaux/H%C3%B4pitaux-et-sites-duCHU/Groupe-hospitalier-Pellegrin/) – доросла ургенція;
- Університетський Шпитальний центр Естен м. Клермон-Феран
(https://www.chu-

clermontferrand.fr/Internet/Pages/Nos%20H%C3%B4pitaux/Chu%20Estaing/Defa
ult.aspx#) – дитяча ургенція;
ВАРТІСТЬ ПОЇЗДКИ: 590 € + кошти за візові формальності,
страховку, організаційні витрати (380 грн.)
До вартості поїздки належить:
1) оформлення документів для посольства на кожного учасника
Програми;
2) сервісний та консульський (візовий) збори;
3) медичне страхування на період перебування за кордоном (на 30 тис.
євро);
4) транспортне обслуговування комфортабельним автобусом класу Люкс
за вказаним маршрутом і пов’язані з цим витрати (оплати доріг, стоянок
тощо);
5) відвідини шпиталів у Франції та Португалії;
6) переклад під час зустрічей у шпиталях;
7) проживання в готелях (9 ночей);
8) сніданки в готелях;
9) оплата витрат, пов’язаних з організацією й проведенням медичної
освітньої програми (переклад, оренда приміщень тощо).
Проїзд територією України (до м. Львова), не включені у вартість
поїздки й оплачуються її учасниками самостійно.
ПАРТНЕРИ ПРОГРАМИ ВІД УКРАЇНИ:
1. Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава).
Контактний телефон: 0509301146, е-mail: balet.69@mail.ru, кандидат
медичних наук Пелипенко Лариса Борисівна – доцент кафедри гістології,
цитології та ембріології.
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 – 10 квітня 2017 року!
(або раніше в разі повного набору групи)

