Association pour la synergie
franco-ukrainienne dans le
domaine de la santé

СВІТОВА ФЕДЕРАЦІЯ
УКРАЇНСЬКИХ
ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

24 rue Denfert Rochereau
92100 Boulogne Billancourt France
Tel. 33 01 48 25 52 23
e-mail: info@asfuds.org

вул. Льва Толстого, 7
01004 Україна м. Київ
Тел. (032) 276-97-98
e-mail: sfult@ukr.net
www;sfult.org

ІНФОРМАЦІЯ
про французько-українську освітню Програму
для українських фахівців у сфері охорони здоров’я та фармації
13 – 24 липня 2018 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, студенти, інтерни медичних університетів із числа громадян України.
Метою проекту є ознайомлення із кращими у Європі моделями охорони здоров’я, роботою медичних
установ та системою підготовки медичних кадрів, відвідування спеціалізованих музеїв медицини тощо.
Кожен учасник Програми отримає іменний сертифікат про зарубіжне стажування, 72 год. (враховується
при атестації лікарів, працевлаштуванні випускників вищих медичних навчальних закладів, підтверджує
міжнародний досвід кандидата для присвоєння вченого звання доцента або професора).
ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ
13 липня – виїзд із м. Львів. Переїзд до м. Вроцлав (Польща). Нічліг у готелі.
14 липня – м. ДРЕЗДЕН (ФРН). Культурна програма. Переїзд до Франкфурту. Нічліг у готелі.
15 липня – м. ЛЮКСЕМБУРГ (Люксембург). Культурна програма. Нічний переїзд до Бордо.
16 липня – м. БОРДО (Франція). Культурна програма. Університетський шпиталь Бордо. Cite du
vin (винне містечко). Нічліг у готелі.
17 липня – м. АРКАШОН (Франція). Пляжний відпочинок на океані. Дюна Піла (найбільша піщана
дюна Європи). Нічліг у готелі.
18 липня – о. ОЛЕРОН – найбільший острів французької Атлантики. Пляжний відпочинок,
дегустація устриць. Нічліг у готелі.
19 липня – м. САН-СЕБАСТЬЯН (Іспанія). Культурна програма. Шпиталь Сан-Себастьян. Нічліг у
готелі.
20 липня - м. ВІШІ (Франція). Культурна програма. Шпиталь Віші. Ознайомлення з роботою
бальнеологічного курорту. Нічліг у готелі.
21 липня - м. СТРАСБУРГ (Франція). Культурна програма. Нічний переїзд до Кракова.
22 липня – м. КРАКІВ (Польща). Культурна програма. Нічліг у готелі.
23 липня – повернення до м. Львів.

ВАРТІСТЬ ПОЇЗДКИ: 550 € + кошти за групову страховку та оргвитрати (450 грн).
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 –

Дрезден – Франкфурт-на-Майні – Люксембург – Бордо – Аркашон – о. Олерон – Сан-Себастьян – Віші –
Cтрасбург – Краків – Львів);
3) проживання в готелях (8 ночей);
4) сніданки в готелях;
5) 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.

ПАРТНЕРИ ПРОГРАМИ ВІД УКРАЇНИ:
1. Українське лікарське товариство у Львові (м. Львів) – провідний партнер Програми.
Контактний телефон: 0674473221, е-mail: abazylevych@ukr.net, доктор медичних наук, професор
Базилевич Андрій Ярославович – Президент Світової федерації українських лікарських товариств
(СФУЛТ), проректор з лікувально-профілактичної роботи Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького.
2. 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.
3. Журнал для практикуючих лікарів „Жіночий лікар” (м. Київ) Контактний телефон:
0503313903, е-mail: lora@doctor-z.com.ua, Мартиненко Лариса Володимирівна – зав. редакцією.
4. ГО «Миколаївське обласне відділення асоціації акушерів-гінекологів України»
(м. Миколаїв). Контактний телефон: 0668201693, e-mail: malyuk_viktor@mail.ru, кандидат медичних
наук Малюк Віктор Вікторович – голова Президії.
5. Херсонська міська клінічна лікарня імені А. і О. Тропіних (м. Херсон). Контактний
телефон: 0503185981, е-mail: leonid.remiga@yandex.ua, Ремига Леонід Тимофійович – головний лікар.
6. Черкаська обласна психіатрична лікарня (м. Сміла). Контактний телефон: 0507030157,
е-mail: opl-smila@post.ua, Кухар Анатолій Казимирович – головний лікар.
7. Житомирська центральна дитяча міська лікарня (м. Житомир). Контактний телефон:
0679645962, е-mail: dr_basnin@i.ua, Баснін Руслан Валерійович – лікар-ортопед.
8. Кіровоградський обласний онкодиспансер (м. Кіровоград). Контактний телефон:
0677464639, e-mail: kornienko-bond@mail.ru, Бондаренко Олександр Володимирович – онкогінеколог.
9. Медичний центр «Інто-Сана» (м. Одеса). Контактний телефон: 0967528337, e-mail:
irynabekalo@yandex.ru, Бекало Ірина Сергіївна – лікар-радіолог.
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 – 25 травня 2018 року!
(або раніше в разі повного набору групи)

