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ІНФОРМАЦІЯ
про французько-українську освітню Програму
для українських фахівців у сфері охорони здоров’я у Великобританії
6 – 16 червня 2019 року
Проект організовано французькою неурядовою громадською організацією «Асоціація
французько-української співпраці у сфері охорони здоров’я та фармації» (ASFUDS) у співпраці зі
Світовою федерацією українських лікарських товариств. До участі в Програмі запрошуються лікарі
всіх спеціалізацій, фармацевти й інші працівники сфери охорони здоров’я, інтерни, студенти медичних
університетів із числа громадян України.
Метою проекту є ознайомлення вітчизняних лікарів і студентів медичних університетів з
кращими у світі моделями охорони здоров’я, роботою медичних закладів та системою підготовки
медичних кадрів у Великобританії, відвідування спеціалізованих музеїв медицини тощо. Крім того,
поїздка надає можливість ознайомитися з містами: Лондон, Бат, Оксфорд (Великобританія) Байройт,
Дрезден, Кельн (Німеччина), Брюссель (Бельгія). Програмою передбачено відвідини Стоунхенджа –
одного з найвідоміших археологічних пам’ятників у світі.
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
6 червня – ранковий виїзд із м. Львів. Нічліг у готелі м. Вроцлав.
7 червня – м. Байройт (ФРН). Культурна програма. Нічліг у готелі м. Франкфурт-на-Майні (ФРН).
8 червня – м. Брюссель (Бельгія) Культурна програма. Нічліг у готелі м. Туркуен (Франція).
9-11 червня – Переїзд до Великобританії Євротунелем Кале–Фолкстоун. м. ЛОНДОН. Медична та
культурна програми. Нічліг у готелі м. Лондон (Великобританія).
12 червня – екскурсія до Стоунхендж. Культурна програма. Бальнеологічний курорт м. Бат. Нічліг у
транзитному готелі біля м. Чіівлі (Великобританія).
13 червня – м. Оксфорд. Медична та культурна програма. Переїзд до Франції Євротунелем Фолкстоун–
Кале. Нічліг у готелі м. Ліль (Франція).
14 червня – м. Кельн. Медична і культурна програми. Нічліг у готелі м. Франкфурт-на-Майні (ФРН).
15 червня – м. Дрезден. Культурна програма. Нічліг у готелі м. Вроцлав.
16 червня – повернення до м. Львів.
ОРІЄНТОВНА МЕДИЧНА ПРОГРАМА (уточнюється)
(Великобританія, 9 – 12 червня 2019 р.)





Навчальний центр симуляції Шпиталю Університетського коледжу Лондона (The University
College Hospital Education Centre).
Королівська колегія хірургів Англії (The Royal College of Surgeons of England RCS):
післядипломна освіта, стажування лікарів.
Музей акушерства та гінекології Королівської колегії акушерів та гінекологів в Лондоні.
Ургентне педіатричне відділення шпиталю Джона Редкліффа у Оксфорді (John Radcliffe
Hospital).



Відділення акушерства об’єднаного королівського шпиталю Бат (The Royal United hospital of
Bath).

ВАРТІСТЬ ПОЇЗДКИ: 720 € + британська віза на 6 місяців (£89 – сплачується самостійно у
процесі реєстрації) + кошти за групову страховку та організаційні витрати (500 грн).
До вартості поїздки належить:
1) медичне страхування на період перебування за кордоном (на 30 тис. євро);
2) транспортне обслуговування комфортабельним автобусом класу Люкс (євро 5) за вказаним маршрутом і
пов’язані з цим витрати (оплати доріг, стоянок тощо);
3) проїзд Євротунелем через Ла-Манш (Кале – Фолкстоун – Кале);
4) проживання в готелях (10 ночей);
5) сніданки в готелях;
6) 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:
Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава). Контактний телефон: 0509301146, е-mail:
balet.69@ukr.net, 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 – 1 березня 2019 року!
(або раніше в разі повного набору групи)

