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ІНФОРМАЦІЯ
про французько-українську освітню Програму
для українських фахівців у сфері охорони здоров’я та фармації
14 – 23 жовтня 2017 року
До участі в Програмі запрошуються лікарі всіх спеціалізацій, фармацевти й інші працівники сфери охорони
здоров’я, студенти, інтерни медичних університетів із числа громадян України.
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 прсвоєння
вченого звання доцента або професора).

ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ
14 жовтня – виїзд із м. ЛЬВІВ*. Нічліг у готелі м. Брно (Чехія).
15 жовтня – культурна програма у м. ВІДЕНЬ (Австрія).
16 жовтня – м. РИМ (Італія). Медична та культурна програми. Нічліг у готелі.
17 жовтня – ВАТИКАН, РИМ*. Медична та культурна програми. Нічліг у готелі.
18 жовтня – ПОМПЕЇ*, НЕАПОЛЬ* (Італія). Медична та культурна програми. Нічліг у готелі.
19 жовтня – о. КАПРІ (Італія). Культурна програма. Пляжний відпочинок. Нічліг у готелі.
20 жовтня – Амалфітанське узбережжя (АМАЛФІ, ПОЗІТАНО, СОРЕНТО). Відпочинок на морі.
Нічліг в готелі.
21 жовтня – м. ФЛОРЕНЦІЯ* (Італія). Культурна програма.
22 жовтня - м. БУДАПЕШТ (Угорщина). Культурна програма. Нічліг в готелі.
23 жовтня – повернення до м. ЛЬВІВ*.* – містять об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Брно:
Рим:
Неаполь:
Будапешт:

Готелі:
Hotel Vista**** (Hudcova 72, 621 00 Brno);
One Park hotel *** (Via Appia Nuova Km 19,190 - 00047 Marino);
Hotel Nuovo Rebecchino*** (Corso Giuseppe Garibaldi, 356, 80142 Napoli);
Hotel Polus*** (1152 Budapest, Szentmihalyi ut. 131)
ОРІЄНТОВНА МЕДИЧНА ПРОГРАМА

- Університетський шпиталь Умберто в Римі

- Шпиталь Антоніо Карделлі в Неаполі
ВАРТІСТЬ ПОЇЗДКИ: 520 € + кошти за групову страховку (100 грн.), оргвитрати (350 грн.).
ПАРТНЕРИ ПРОГРАМИ ВІД УКРАЇНИ:
1. 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.
Для реєстрації необхідно звернутися до менеджера Програми – 050 711 37 98 (Андрій Миколайович).

Крайній термін подання документів – 30 вересня 2017 року!
(або раніше в разі повного набору групи)

