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французько-українську освітню Програму 

і А ^ ^я^іф аїнсб^ііх  фахівців у сфері охорони здоров’я та фармації
2 1 - 2 8  січня 2023 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 
(СФУЛТ). До участі в Програмі запрошуються лікарі всіх спеціальностей, провізори 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 однією з кращих у світі моделей охорони здоров’я, роботою медичних 
установ та системою підготовки медичних кадрів у Франції, відвідування 
спеціалізованих музеїв медицини тощо. Крім того, поїздка надає можливість 
ознайомитися зі столицею Франції -  Парижем, іншими європейськими містами: Прага 
(Чехія), Берлін (ФРН),

Кожен учасник Програми отримає іменний сертифікат про зарубіжне навчання 
(стажування), 72 год. (враховується при атестації лікарів, розподілі випускників 
медичних навчальних закладів, підтверджує міжнародний досвід кандидата для 
присвоєння вченого звання доцента або професора) та про нарахування ЗО балів 
безперервного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я (Наказ МОЗ України № 446 
від 22.02.2019 p., Постанова КМ України № 302 від 28.03.2018 р.)

ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ

21 січня (субота) -  ранковий виїзд із м. Львів. Оглядова екскурсія у м. Брно. 
Нічліг у готелі.

22 січня (неділя) -  м. Прага. Культурна програма. Переїзд до Парижа.
23-26 січня -  м. ПАРИЖ. Освітня медична та культурна програми (оглядова 

екскурсія містом (автобусна), екскурсія островом Сіте (Собор Паризької Богоматері), 
Монмартр, Версаль, нічний Париж тощо). Нічліги в готелі.

27 січня (п’ятниця) — м. БЕРЛІН. Знайомство з містом. Офіційний візит 
українських лікарів та студентів-медиків до Бундестагу (уточнюється) . Медична 
програма у найбільшому госпіталі Європи — Клінічному комплексі Шаріте 
(уточнюється). Нічліг у готелі м. Познань.

28 січня (субота) -  повернення до м. Львів.
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О РІЄ Н Т О В Н А  М Е Д И Ч Н А  П РО ГРА М А  (уточню ється)
(П ариж , Берлін -  23 - 27 січня 2023 р.)

- Медичний факультет Університету Сорбонни;
- Стоматологічний факультет Університету Парижа;

- Центр симуляційного навчання ILUMENS Університету Париж Декарт:
ознайомлення з діяльністю центру та можливостями навчання для студентів та 
підвищення кваліфікації для медиків;

- Відділення акушерства та гінекології Шпитального центру CH4V Сен-Клу;
- Відділення ургенції шпитального центру в Кламарі;
- Відділення радіології Шпиталю Hotel-Dieu;
- Відділення кардіології Європейського Шпиталю Помпіду;
- Moreau de Tours Клінічний центр Святої Анни (провідний французький 

лікувальний заклад у галузі психіатрії та неврології);
- Дерматологічний музей муляжів Клініки Святого Луї (найбільша у світі 

колекція 4800 воскових муляжів хворих на шкіряні захворювання);
Медичний факультет та музей історії медицини Берлінського Шпиталю

Шаріте;

ВАРТІСТЬ П РО ГРА М И : 450 €  + кош ти за групову страховку та  організаційні витрати (500 грн). 

Д ля студентів та інтернів: 420 €  + кош ти за групову страховку та  організаційні витрати (500 грн). 

До вартості поїздки належить:
1) медичне страхування на період перебування за кордоном (на 30 тис. євро, у т.ч. від Covid-19);
2) транспортне перевезення комфортабельним автобусом класу Люкс за маршрутом: Львів -  Брно -  Прага 

-  Париж -  Берлін — Познань — Львів і пов’язані з цим витрати (оплати доріг, стоянок тощо);
3) оглядова автобусна екскурсія Парижем тривалістю 3 год. з професійним гідом, відвідини шпиталів, 

Паризького музею парфумів, Бундестагу (залежно від епідситуації та відповідних дозволів);
4) проживання в готелях (5 ночей);
5) сніданки в готелях;
6) 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.

П АРТН ЕР П РО ГРА М И : СВІТОВА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
Президент Світової федерації українських лікарських товариств (СФУЛТ), професор кафедри пропедевтики 
внутрішньої медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 
доктор медичних наук, професор Базилевич Андрій Ярославович.
Контактний телефон: 0674473221, e-mail: abazylevyc{i@ukr.net

Для реєстрації необхідно звернутися до менедж ера П рограм и -  050 7113798 (Андрій  
М иколайович),

Зареєстрованими учасникам и вваж аю ться особи, котрі подали повний ком плект документів. 
Група комплектується в міру поступлення докум ентів від претендентів. Ч ерговість реєстрації 
учасників визначає послідовність їх  посадки в автобус.

Крайній термін подання документів -  2 січня 2023 року 
(або раніше в разі повного набору групи)
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