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ІНФОРМАЦІЯ
про французько-українську освітню Програму в Грузії
для українських фахівців у сфері охорони здоров’я та фармації
22 – 29 вересня 2019 року
Проект організовано французькою неурядовою громадською організацією «Асоціація французькоукраїнської 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 із грузинською
моделлю охорони здоров’я, роботою медичних установ та системою підготовки медичних кадрів у Грузії. Крім
того, поїздка надає можливість ознайомитися зі столицею – м. Тбілісі, здійснити паломництво до православних
святинь, захоплюючі подорожі до регіонів країни: Аджарії, Кахетії, побувати у містах Боржомі, Кутаїсі,
Цхалтубо, Батумі, Сігнагі, Мцхета, Сурамі (музей Лесі Українки), відвідати виноробні виробництва
(Кіндзмараулі, KTW), відчути знамениту грузинську гостинність.
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
22 вересня (неділя) – переліт Київ-Бориспіль (12:00) – Тбілісі (15:45), МАУ. Оглядова автобуснопішохідна екскурсія вечірнім Тбілісі. Нічліг у готелі м. Тбілісі.
23 вересня – Кахетія. Бодбійський жіночий монастир (мощі просвітительниці Грузії святої
рівноапостольної Ніни, 347 р.), м. Сігнагі, корпорація Кіндзмараулі (дегустація). Нічліг у готелі м. Тбілісі.
24 вересня – м. ТБІЛІСІ. Медична та культурна програми (узгоджується). Нічліг у готелі м. Тбілісі.
25 вересня – м. Боржомі. Культурна програма. м. Сурамі (музей Лесі Українки), Нічліг у готелі
м. Цхалтубо.
26 вересня – Печери Прометея, м. Кутаїсі. Культурна програми. Нічліг у готелі м. Батумі.
27 вересня – м. Батумі. Медична та культурна програми (узгоджується). Нічліг у готелі м. Батумі.
28 вересня – Аджарія. Культурна програма (найстаріша у Грузії Гоніо-Апсароська фортеця, водоспад
Андрія Первозданного на кордоні з Туреччиною, селище Махунцеті (арочний міст цариці Тамари, водоспад),
етнографічний музей у м. Кеда, завод компанії Кахетинського традиційного виноробства KTW, дегустація.)
Нічліг у готелі м. Кутаїсі.
29 вересня – ранковий переїзд до Тбілісі. Переліт Тбілісі (16:35) – Київ-Бориспіль, (18:35),
МАУ.
ВАРТІСТЬ ПОЇЗДКИ: €380 + кошти за групову страховку та організаційні витрати (500 грн) +
переліт Київ – Тбілісі – Київ (МАУ, $235).
До вартості поїздки належить:
1) медичне страхування на період перебування за кордоном (30 тис. євро);
2) переліт Київ (Бориспіль) – Тбілісі (Шота Руставелі) – Київ (Бориспіль);

3) транспортне перевезення автобусом за маршрутом: аеропорт Шота Руставелі – Тбілісі – Сігнагі –
Кварелі – Тбілісі – Мцхета – Тбілісі – Сурамі – Боржомі – Цхалтубо – Кутаїсі – Батумі – Махунцеті – Кеда –
Кутаїсі – аеропорт Шота Руставелі в Тбілісі і пов’язані з цим витрати (оплати доріг, в’їздів в міста, стоянок);
4) проживання в готелях (8 ночей);
5) сніданки в готелях;
6) відвідини шпиталів у грузинських містах;
7) оплата витрат, пов’язаних з організацією й проведенням заходів (переклад, оренда приміщень тощо).
Проїзд територією України (до Києва), харчування в дорозі не включені у вартість поїздки й оплачуються
її учасниками самостійно.
До додатково оплачуваних послуг у процесі поїздки належать*:
1) оглядові автобусно-пішохідні екскурсії з професійними гідами у містах: Тбілісі, Боржомі, Батумі,
Мцхета.
2) одноденні екскурсії з гідом до Кахетії та Аджарії;
3) організований обід у Боржомі;
4) оплата вхідних квитків до печер Прометея у Цхалтубо;
5) оплата вхідних квитків до бальнеологічного парку у Боржомі;
6) оплата вхідних квитків та дегустації у виноробній корпорації Кіндзмараулі;
7) оплата вхідних квитків та дегустації у виноробній корпорації KTW (Аджарія);
* У 2018 році вартість усіх перелічених додатково оплачуваних послуг становила €95.

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 – 22 лютого 2019 року!
(або раніше в разі повного набору групи)

