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Шановні колеги та друзі!
Радий Вам повідомити, що 2018 рік розпочався дуже гарною для нашої Асоціації
новиною. Майже піврічні переговори та інтенсивна робота здійснена виконавчим
комітетом завершилися успішним підписанням тристоронього Меморандуму про
співпрацю між Асоціацією акушерів- гінекологів України (ААГУ), Європейською Радою
та Коледжем з Акушерства та Гінекології (EBCOG) та групою компаній Кусум (Kusum
Healthcare Private Limited). Згідно із цим Меморандумом ми будемо мати змогу сприяти
поширенню європейського досвіду надання медичної допомоги жіночому населенню, а
також підвищувати якість підготовки лікарів в Україні з метою наближення існуючих в
нашій країні практик до діючих європейських і світових стандартів.
Для досягнення поставлених амбітних цілей запланована низка наукових,
навчальних і практичних заходів на період протягом найближчих 5 років. Зокрема,
передбачена можливість відправляти членів нашої Асоціації для участі в європейських
освітніх заходах. Фінансування зазначених витрат приймає на себе група компаній
Кусум. EBCOG, в свою чергу, буде виступати в якості координатора, допомагати ААГУ
встановлювати критерії відбору кандидатів для навчальних поїздок закордон, сприяти
встановленню контактів із університетськими клініками – центрами клінічного
вдосконалення в Європі для короткострокових візитів українських колег, повідомляти
ААГУ про освітні заходи, що відбуваються під егідою EBCOG або асоційованих з
EBCOG фахових товариств, делегувати своїх представників в Україну для організації
таких курсів, майстер-класів, семінарів, конференцій тощо.
Найближчий Конгрес EBCOG, як Ви знаєте, має відбутись 8-10 березня в м.Париж
(Франція) (www.ebcog2018.org). Критерії відбору потенційних учасників та перелік
необхідних документів для оформлення заявки для участі в Конгресі будуть розміщені на
сайті Асоціації найближчим часом (www.aagu.com.ua). Отже, прошу Вас ознайомитись із
вказаними документами та сприяти поширенню цієї інформації серед колег.
Персональний склад відібраних кандидатів, згідно Меморандуму, буде погоджуватись
EBCOG.
Сподіваюсь, що участь у просвітницьких заходах такого рівня дозволить нам усім
розширити існуючі професійні контакти з колегами з Європейського Співтовариства та
водночас сприятиме безперервному професійному росту вітчизняних лікарів, викладачів,
науковців та організаторів охорони здоров’я, що дасть змогу нашим пацієнтам
отримувати медичну допомогу європейської якості в різних куточках нашої
Батьківщини.
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