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Місяць війни завдав руйнівного впливу на систему охорони
здоров’я України, різко обмежив доступ до послуг і викликав
гостру потребу в лікуванні травм і хронічних захворювань.
Зруйнована інфраструктура охорони здоров’я та порушені
ланцюги постачання медичних товарів тепер становлять
серйозну загрозу для мільйонів людей.

Вплив на здоров'я

Близько 7 мільйонів людей є внутрішньо переміщеними
особами, а кількість людей, які втекли до сусідніх країн, швидко
наближається до 4 мільйонів.

24 березня 2022



Це означає, що 1 з 4 українців зараз вимушено переміщені, що
погіршує стан тих, хто страждає на неінфекційні захворювання.
За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), 1 з 3
внутрішньо переміщених осіб страждають на хронічні
захворювання.

Низку лікарень було переобладнано для догляду за
пораненими: зміщення через необхідність, яке відбувається за
рахунок основних послуг та первинної медичної допомоги.
Приблизно половина аптек України закриті. Багато медичних
працівників або є переміщеними особами, або не можуть
працювати.

Близько 1000 медичних закладів знаходяться поблизу ліній
конфлікту або перебувають у змінених зонах контролю.
Наслідок цього – обмежений доступ або відсутність доступу до
ліків, закладів та медичних працівників – означає, що лікування
хронічних захворювань майже припинилося.

Вакцинацію від COVID-19 та планову імунізацію також
припинено. До вторгнення щодня щонайменше 50 000 людей
отримували щеплення від COVID-19. Однак у період з 24 лютого
по 15 березня лише 175 000 людей були вакциновані від COVID-
19.



Напади на охорону здоров'я

Станом на 22 березня ВООЗ підтвердила 64 випадки нападів на
охорону здоров’я за 25 днів (з 24 лютого по 21 березня),
внаслідок чого було підтверджено 15 смертей і 37 поранень.
Тобто це  2-3 напади на добу. ВООЗ найрішучіше засуджує ці
напади.

«Напади на охорону здоров’я є порушенням міжнародного
гуманітарного права, а також тривожно поширеною тактикою
війни – вони руйнують критичну інфраструктуру, але, що ще
гірше, вони руйнують надію, – сказав д-р Ярно Хабіхт,
представник ВООЗ в Україні. – Вони позбавляють і без того
вразливих людей турботи, яка часто є питанням життя чи
смерті. Медзаклади і медпрацівники не є – і ніколи не повинні
бути – мішенню».



Відповідь ВООЗ

У день початку війни ВООЗ активувала свої плани на випадок
надзвичайних ситуацій, перепрофілювала персонал і проекти та
зосередила увагу на надзвичайних потребах – щоб підтримати
систему охорони здоров’я та працівників України.

ВООЗ тісно співпрацює з Міністерством охорони здоров’я
України та органами влади, щоб виявляти прогалини й потреби
в системі охорони здоров’я країни та швидко на них реагувати.
ВООЗ відкрила операційний центр у Жешуві в Польщі,
розробила систему забезпечення для постачання
травматологічних наборів у більшість українських міст і
відправила понад 100 тонн медичного обладнання через
кордон до закладів охорони здоров’я по всій країні.

Близько 36 тонн товарів наразі перебувають у дорозі до
Львова, а ще 108 тонн готуються до поставки, що складається з
травматологічних наборів, ліків від хронічних захворювань,
педіатричних препаратів та засобів для переливання крові.

«Те, що ми доставляємо і куди – задовольняє найнеобхідніші
потреби людей на місцях, де українські медичні працівники
працюють цілодобово в неймовірних умовах. Команда
кваліфікованих медичних працівників може за допомогою
одного травматологічного набору ВООЗ, який містить хірургічне
обладнання, витратні матеріали та антисептики, – врятувати
життя 150 пораненим. Іншими словами, доставка 10 таких
наборів означає 1500 врятованих життів», – сказав д-р Хабіхт.

У складі конвою ООН 18 березня вантажівка ВООЗ також
прибула до Сум на північному сході України з критично



важливими медичними матеріалами, достатніми для лікування
150 пацієнтів із травмами та надання первинної медичної
допомоги 15 000 пацієнтам протягом 3 місяців. Серед інших
поставок до закладів охорони здоров’я за минулу добу –
апарати штучної вентиляції легень, хімзахисні костюми,
гематологічний аналізатор, цистерни для рідкого кисню та
кріогенні балони.

Більше 20 бригад екстреної медичної допомоги також були
направлені в Україну, Польщу та Республіку Молдова, щоб
забезпечити навчання та спеціалізовану медичну допомогу в
доповнення до існуючих послуг.

В оцінці ситуації в галузі охорони здоров’я в країнах, які
приймають біженців, ВООЗ визначає та перераховує ключові
ризики для здоров’я та дає відповідні рекомендації – щодо
захворювань, яким можна запобігти вакцинацією, щодо
здоров’я матері та дитини, а також хронічних інфекційних та
неінфекційних захворювань.

«Я на власні очі бачив виняткову гуманітарну відповідь у
сусідніх країнах, але ця надзвичайна ситуація ще далека від
завершення. Ми очікуємо, що в найближчі тижні буде
переміщено більше людей – переважно жінок, дітей та людей
похилого віку – з ще більшими потребами у здоров’ї. Вони
можуть зіткнутися з проблемами в доступі до послуг і ліків, які
їм потрібні, і це може мати небезпечні для життя наслідки», –
сказав д-р Ганс Анрі П. Клюге, директор Європейського
регіонального Бюро ВООЗ.

-

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/ukraine-emergency/publications-and-technical-guidance/ukraine-crisis.-public-health-situation-analysis-refugee-hosting-countries,-17-march-2022


За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся:
eupress@who.int

Медіа-організації можуть зареєструватися, щоб завантажити
зображення ВООЗ, пов’язані з Україною, тут:
https://photos.euro.who.int/join

Відео контент ВООЗ: https://who.canto.global/v/UkraineEmergency

 

Агенції ООН, долучені до цієї
ініціативи

ВООЗ
Всесвітня Організація охорони здоров'я

Цілі, які ми підтримуємо завдяки цій
ініціативі

mailto:eupress@who.int
https://photos.euro.who.int/join
https://who.canto.global/v/UkraineEmergency
https://ukraine.un.org/uk/sdgs/3
https://ukraine.un.org/uk/sdgs/16


Організація Об'єднаних Націй Україна

Ласкаво просимо на сайт команди Організації Об'єднаних Націй в
Україні

Офіс Координаторки ООН в Україні: 
Кловський Узвіз, 1 
Київ, Україна, 01021 
Тел.: + 380 44 253 9363 
Факс: + 380 44 253 2607

Головна

Дізнайтеся, що робить ООН в Україні для досягнення Цілей сталого розвитку

SDGs

Наша робота щодо досягнення Цілей сталого розвитку.

Візьміть участь

Давайте діяти задля досягнення Цілей сталого розвитку

Історії

Дізнайтеся більше про нашу роботу з досягнення Цілей сталого розвитку
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Матеріали

Дізнайтеся більше про нашу роботу з досягнення Цілей сталого розвитку

Вакансії

Дізнайтеся про можливості працевлаштування в ООН в Україні.
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