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ІНФОРМАЦІЯ
про французько-українську освітню Програму
для українських фахівців у сфері охорони здоров’я та фармації
13 - 23 квітня 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, студенти, інтерни медичних
університетів із числа громадян України.
Метою проекту є ознайомлення вітчизняних лікарів, науковців і студентів медичних
університетів із кращими у Європі моделями охорони здоров’я, роботою медичних установ та системою
підготовки медичних кадрів, відвідування спеціалізованих музеїв медицини тощо. Крім того, поїздка
надає можливість взяти участь у культурній програмі в Греції, Македонії, Угорщині та Сербії.
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
13 квітня – Ранковий виїзд із м. Ужгород. Переїзд до термального комплексу Zsory (Угорщина).
Відпочинок у термальних басейнах. Нічліг у готелі.
14 квітня – м. БУДАПЕШТ (Угорщина). Культурна програма.
15 квітня – м. СКОПЄ (Македонія). Медична та культурна програма. Нічліг у готелі
16 квітня – Переїзд до курортного містечка Лутракі в Греції. Монастир Св. Потапія, храм Гери.
Нічліг у готелі (3 ночі).
17 квітня - Золоте кільце Еллади. Культурна програма: Корінфський канал, Мікенський
акрополь, Нафпліон, театр Епідавра. Нічліг у готелі.
18 квітня – Круїз на Саронічні острови (факультативно) або пляжний відпочинок в Лутракі.
Нічліг у готелі.
19 квітня – м. АФІНИ (Греція). Медична та культурна програма (Акрополь), нічліг у
транзитному готелі.
20 квітня – м. ДЕЛЬФИ, м. МЕТЕОРА (Греція). Культурна програма (монастирі Метеори).
Нічліг у готелі в Салоніках.
21 квітня – м. САЛОНІКИ (Греція). Культурна програма.
22 квітня – м. БЕЛГРАД (Сербія). Медична та культурна програма. Нічліг у Будапешті.
23 квітня – Повернення до м. Львів.
ВАРТІСТЬ ПОЇЗДКИ: 450 € + кошти за групову страховку та організаційні витрати (500 грн).

До вартості поїздки належить:
1) оформлення персональної та групової документації для пересування організованої групи;
2) медичне страхування на період перебування за кордоном (на 30 тис. євро);
3) відвідини шпиталів у Македонії, Греції та Сербії;
4) переклад під час зустрічей у шпиталях;
5) перевезення комфортабельним автобусом класу Люкс за маршрутом: Ужгород – Жори –
Будапешт – Скоп’є – Лутракі – Пелопоннес – Афіни – Дельфи – Метеори – Салоніки – Белград –
Будапешт – Львів і пов’язані з цим витрати (оплати доріг, стоянок тощо) ~ 5000 км;
6) проживання в готелях (8 ночей);
7) сніданки в готелях;
Проїзд територією України (до Ужгорода), 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), професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького.
2. 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.
3. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк).
Контактний телефон: 0504971906, е-mail: pikaluk@ukr.net, доктор медичних наук Пикалюк Василь
Степанович – професор кафедри фізіології людини і тварин та кафедри медичної реабілітації і
ергометрії.
4. Журнал для практикуючих лікарів «Жіночий лікар» (м. Київ) Контактний телефон:
0503313903, е-mail: lora@doctor-z.com.ua, Мартиненко Лариса Володимирівна – зав. редакцією.
5. Миколаївське відділення асоціації акушерів-гінекологів України (м. Миколаїв). Контактний
телефон: 0668201693, e-mail: doctormvv@gmail.com, кандидат медичних наук Малюк Віктор Вікторович –
голова Президії.

6. 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.
7. Черкаська обласна психіатрична лікарня (м. Сміла). Контактний телефон: 0507030157,
е-mail: opl-smila@post.ua, Кухар Анатолій Казимирович – головний лікар.
8. Житомирська центральна дитяча міська лікарня імені Володимира Башека (м. Житомир).
Контактний телефон: 0679645962, е-mail: dr.basnin@gmail.com, Баснін Руслан Валерійович – лікарортопед.
9. Кіровоградський обласний онкодиспансер (м. Кіровоград). Контактний телефон:
0677464639, e-mail: kornienko-bond@mail.ru, Бондаренко Олександр Володимирович – онкогінеколог.
10. Медичний центр «Інто-Сана» (м. Одеса). Контактний телефон: 0967528337, e-mail:
irynabekalo@gmail.com, 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
(у окремому додатку) та здійснили передплату. Група комплектується по мірі надходження
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)

