Пропозиції для проходження стажування в рамках проекту

СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ ТА ПАРТНЕРСТВА
ДЛЯ КРАЩОГО ДОГЛЯДУ ЗА ПАЦІЄНТАМИ В УКРАЇНІ
Організатор

Терміни

Стажування організовує Молдова-Інститут
Лейпциг (МІЛ) за підтримки Федерального
міністерства охорони здоров’я (BMG).

Тривалість стажування: мін. – 1 місяць, макс.
– 3 місяці

Мета проекту
Проект спрямований на сприяння передачі
знань та підвищення кваліфікації лікарів
в Україні, на обмін досвідом з колегами
з Німеччини та на підготувку учасників
проекту/госпітантів для виконання ними ролі
мультиплікаторів у своїх центрах/клініках.

Берлін / Лейпциг
Берлін / Тюбінген / Мюнхен
Вересень-грудень 2017

Пропозиція стосується наступних
спеціалізацій:

 Резюме госпітантки/госпітанта без
пропусків у табличній формі;

 Патологія: у всіх областях медицини від
патології легень до гематопатології;

 Неврологія: широкі знання всього
спектру пароксизмальних неврологічних
захворювань (епілепсія, синкопе та інші
захворювання з порушенням свідомості,
мігрені та інші больові синдроми, рідкісні
захворювання, пов’язані з іонними
каналами та захворювання скелетних
м’язів);

Заявки надсилати за наступною
е-мейл адресою:

moldova@uni-leipzig.de

Повна заявка повинна містити таку
інформацію та документи:

Предмет госпітації

 Пульмонологія (онкологія з акцентом
на легеневу онкологію): широкі знання
всього спектру легеневих захворювань,
зокрема онкологічних захворювань та
інтерстиціальних захворювань легень;

20.04.2017

Заявка

 Прізвище, Ім’я, дата народження
госпітантки/госпітанта;

 Торакальна хірургія: широкі знання всього
спектру легеневих захворювань, зокрема
онкологічних захворювань;

Останній день прийому заявок у
Молдова-Інститут Лейпциг

Терміни: з вересня по середину грудня
2017 р; точні терміни будуть індивідуально
обумовлюватися з установами-партнерами в
Німеччині.

 Електрофізіологія серця;
 Терапевтична медицина, діяльність
сімейного лікаря: терапевтична і загальна
медицина з діяльністю сімейного лікаря

Учасники/Учасниці
Право на фінансування поїздок отримують
українські вчені, лікарі, які працюють у
вищеназваних областях та/або мають за
мету здобути кваліфікацію або пройти
навчання у них протягом короткотермінової
госпітації у німецьких медичних установах.
Вибір проводиться на підставі поданих до
заявки документів.

 Докладний і чіткий опис тих навичок, які
ви маєте намір здобути;
 Обґрунтування кваліфікації для участі в
госпітації і опис, як нові здобуті знання в
подальшому будуть передаватися з огляду
на ефект мультиплікації в Україні;
 Підтвердження знань німецької мови,
щонайменше на рівні B2 (відповідно до
загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти).

Фінансування
Госпітація фінансується Федеральним
міністерством охорони здоров’я (BMG). На
основі цього Молдова-Інститут Лейпциг бере
на себе такі витрати:
1. Щоденну суму у розмірі € 50.00 як добові
та кошти на проживання (відшкодування
витрат) за період перебування в Німеччині.
У випадку захворювання, продовження
виплати відшкодування витрат можливе
лише у тому разі, якщо госпітант/госпітантка
залишаться далі в Німеччині.
2. Оплата за необхідний проїзд в межах
Німеччини; кошти на прибуття до Німеччини
і від’їзд з країни, проїзд у межах населеного
пункту (вартість місячного проїзного
квитка для проїзду у міському транспорті
компенсується додатково).
Розрахунок усіх проходить через МолдоваІнститут Лейпциг. Госпітант/госпітантка
після закінчення госпітаційної поїздки
повинен/повинна подати змістовний
звіт, який буде завізовано підписом
представника приймаючої організації та
надіслано у Молдова-Інститут Лейпциг.

МИ БУДЕМО РАДІ ВАШИМ ЗАЯВКАМ!

