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Уряд Канади разом з ЮНОПС надали нагальну підтримку
закладу системи охорони здоров'я Міністерства оборони

України

 

У  відповідь  на  критичні  потреби  медичних  установ  Міністерства  оборони  України,
спричинені  спалахом  COVID-19 в Україні,  ЮНОПС в Україні  з фінансуванням наданим
Урядом  Канади  придбав  та  доставив  7  систем  штучної  вентиляції  легень  для
Національного  військово-медичного  клінічного  центру  «Головний  військовий  клінічний
госпіталь» в Києві.

-          Сім систем штучної вентиляції легень, закуплені ЮНОПС можуть використовуватись
під  час  транспортування  у  надзвичайних  ситуаціях,  а  також стаціонарно  у  відділеннях
інтенсивної терапії.

-          Закупівлі  було  здійснено  в  рамках  процедури  закупівель  ЮНОПС  за  умов
надзвичайної ситуації, пов'язаної з реагуванням на поширення COVID-19.

Після  запиту  Міністерства  оборони  України  ЮНОПС  та   Уряд  Канади  погодили
перерозподіл  залишкових  коштів  у  сумі  понад  100  000  доларів  США  для  закупівлі  і
доставки сучасних апаратів штучної вентиляції легень, які буде передано Національному
військово-медичному клінічному центру «Головний військовий клінічний госпіталь» в Києві.

Завдяки  ефективності  процедури  закупівель  ЮНОПС  за  умов  надзвичайної  ситуації,
пов'язаної з реагуванням на поширення COVID-19, закупівлі зайняли менше місяця. Вже
наступного тижня щойно встановлене обладнання буде використовуватися для надання
невідкладної медичної допомоги пацієнтам з Києва та інших регіонів України.

«Спалах  COVID-19 є серйозним випробуванням для систем охорони здоров'я у всьому
світі та в Україні. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами в Україні та по всьому світу
для  підтримки  зусиль,  направлених  на  запобігання  пандемії  та  реагування.  Цим  та
багатьма  іншими  проектами  ЮНОПС  в  Україні  продовжує  надавати  підтримку
національним та міжнародним партнерам у  сферах закупівель  в  умовах  надзвичайних
ситуацій,  управлінні  проектами  та  фінансовому  менеджменті,  і  готові  до  поглиблення



нашої співпраці в інтересах народу України», - зазначила Ірина Саакян-Веттер, Директор
ЮНОПС в Україні.

“Це один з багатьох прикладів того як Канада допомагає партнерам в Україні долати кризу
спричинену COVID-19. Мені також приємно, що це обладнання було швидко придбано для
довіреного партнера за допомоги довіреного партнера. Канада і надалі продовжуватиме
укріплювати  це  сильне  партнерство,  -  Посол  Лариса  Галадза,  Посольство  Канади  в
Україні.  

«Поява та швидке розповсюдження пандемії  COVID-19 стали не лише викликом, але й
потужним  об’єднуючим  фактором.  В  такий  нелегкий  час  для  всього  світу  країни
намагаються допомагати одна одній, адже тільки спільними зусиллями ми подолаємо цей
виклик.  Сьогодні  ми  вкотре  відчуваємо  надійне  плече  підтримки  наших  міжнародних
партнерів  та  друзів.  Висловлюємо  Вам  слова  подяки  за  надану  допомогу,  яка,
беззаперечно, врятує не одне людське життя», - сказав Міністр Оборони України, Андрій
Таран.


