
Київ, 15 вересня, 2020 

Європейський Союз і ВООЗ доставили понад 100 кисневих концентраторів для пацієнтів з COVID-19 в
Україні

Партія медичного обладнання, що включає 100 концентраторів кисню була доставлена в Україну. Обладнання було
закуплено ВООЗ за фінансової підтримки Європейського Союзу. Це обладнання призначене для 44 медзакладів,
що лікують пацієнтів з COVID-19 та дозволить допомагати пацієнтам одужувати від важкої хвороби, спричиненої
COVID-19. Забезпечені обладнанням будуть лікарні в регіонах України, які найбільше постраждали від COVID-19,
включаючи Львівську, Чернівецьку, Харківську, Івано-Франківську області, Київ та Умань.

Обладнання  було закуплене  Європейським  регіональним  бюро  ВООЗ за  фінансування  Європейського  Союзу  в
рамках ініціативи «Солідарність заради здоров'я». Загальна вартість цієї поставки складає понад 78 000 євро.

Кисневі  концентратори — це неінвазивний спосіб забезпечення киснем пацієнтів,  госпіталізованих із COVID-19.
Забезпечення додатковим киснем є першим важливим кроком для лікування пацієнтів з важким перебігом COVID-
19, які мають низький рівень кисню в крові, та цей спосіб повинен бути основним при виборі лікування.

Після всіх необхідних адміністративних процедур з боку влади, концентратори кисню будуть розподілені Бюро 
ВООЗ в України відповідно до потреб закладів охорони здоров’я, визначених Міністерством охорони здоров’я в 
Україні. 

Все обладнання, що поставлено, перевірено на відповідність стандартам якості та безпеки.

 «Пандемія досі триває. Темпи поширення COVID-19 в Україні викликають тривогу та вимагають злагоджених
дій від усіх. В рамках ініціативи «Солідарність заради здоров'я», Європейський Союз та Всесвітня організація
охорони здоров'я надають терміново необхідну допомогу для покриття критичних медичних потреб. Завдяки
нашому  партнерству  ми  змогли  закупити  та  доставити,  попри  дефіцит  у  всьому  світі,  кисневі
концентратори, які критично важливі для лікування тяжкохворих на COVID-19 у 44 лікарнях по всій  країні.
Наразі дуже важливо якнайскоріше пройти всі адміністративні процедури для того, щоб розпочати доставку
цього критичного обладнання,  щоб передові  лікарні вже могли ним користуватися. Це частина програми
допомоги  Європейського  Союзу  #TeamEurope,  в  рамках  якого  Україні  виділяється  190  мільйонів  євро  на
реагування на COVID-19», — зазначив Матті Маасікас, посол ЄС, голова Представництва ЄС в Україні.

 «В контексті кризи, спричиненої COVID-19, ВООЗ працює над тим, щоб максимально забезпечити наявність
критично важливого медичного обладнання для  найбільш вразливих груп населення.  Ми зосереджені,  щоб
покрити найбільш термінові потреби та справді вдячні за те, що завдяки ініціативі «Солідарність заради
здоров'я» ми досягаємо змін в Україні. Ці кисневі концентратори матимуть вирішальне значення в лікуванні
пацієнтів  з  важкою  формою  коронавірусної  хвороби  у  районах  із  найбільшою  кількістю  підтверджених
випадків  захворювання  на  COVID-19», —  підкреслив доктор  Ярно  Хабіхт,  Представник  ВООЗ  та  Голова
Представництва ВООЗ в Україні.

«У відповідь на пандемію  COVID-19  дуже важливо не тільки швидко реагувати на проблеми, з якими система
охорони  здоров’я  зіткнулася  на  початку  кризи,  але  й  забезпечити  оперативні  та  системні  заходи  надалі.
Збільшення потенціалу передових медичних закладів у регіонах, які найбільше постраждали від пандемії,  має
вирішальне значення. Адже це допомагає зменшити навантаження на системи охорони здоров’я та підтримати
людей, які мужньо борьться з вірусом», — додав  доктор Віктор Ляшко,  заступник Міністра охорони здоров’я,
Головний державний санітарний лікар України. 

Забезпечення  критичним  обладнанням  є  частиною  заходів  Європейського  Союзу  з  реагування  на  пандемію
COVID-19, яка вже вразила 216 країн світу. ЄС виділив 190 мільйонів євро для України на реагування на COVID-19.
Ці кошти використовуються для невідкладних надзвичайних потреб в галузі охорони здоров'я, довгострокового
зміцнення потенціалу країни у сфері охорони здоров'я, а також для соціально-економічного відновлення. Україна
також отримає спеціальну макрофінансову допомогу, яка складає 1,2 млрд євро.

Мета проєкту — постійна допомога Європейським Союзом та ВООЗ Україні.

Представництво Європейського Союзу в Україні 

Адреса: 

вул. Володимирська, 101 

01033 Київ, Україна

Європейський Союз складається з 27 держав-членів та їхніх народів. Це унікальне політичне та 
економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності, 
верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років знадобилось для створення зони миру, 
демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти культурне
розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми цінностями та 
досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їхніми народами, та з народами з-поза їхніх меж.



Довідкова інформація:

Ініціатива «Солідарність заради здоров'я» є спільним проєктом Європейського Союзу та Європейського регіонального бюро
ВООЗ в шести країнах Східної Європи та Кавказу — Азербайджані, Вірменії,  Білорусі,  Грузії,  Республіці Молдова та Україні.
Мета проєкту — допомогти у профілактиці, виявленні та реагуванні на пандемію COVID-19, а також зміцнити потенціал східних
сусідів ЄС з реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я. Проєкт здійснюється Європейським регіональним
бюро  ВООЗ  та  Бюро  ВООЗ  у  країнах  у  тісній  координації  з  представництвами  ЄС,  національними  органами  влади  та
партнерами з розвитку, зокрема в системі Організації Об'єднаних Націй.

Довідкова інформація про роль ВООЗ у реагуванні на пандемію COVID-19: Роль Бюро ВООЗ в Україні полягає у підтримці 
країни у створенні та посиленні політики для сталого розвитку охорони здоров'я. Це включає надання технічних рекомендацій 
з питань громадського здоров’я, підтримку розробки стандартів та рекомендацій, побудову відносин на рівні країни для 
ефективної технічної співпраці та забезпечення того, щоб заходи громадського здоров’я були скоординовані та діяли під час 
криз.

Наразі Бюро ВООЗ в Україні зосереджує свою роботу на реагуванні на пандемію COVID-19 та співпраці з органами охорони 
здоров'я та іншими установами, які беруть участь у координації, плануванні та моніторингу на рівні країни, дослідженні 
випадків, профілактиці інфекції та боротьби з нею. ВООЗ надає підтримку у підвищенні лабораторного потенціалу з 
діагностики COVID-19 на національному та регіональному рівнях, а також в удосконаленні стандартизації в системі охорони 
здоров'я.

За додатковою інформацією звертайтеся до Тетяни Долгової, фахівця зі зв’язків із громадськістю за email: 
dolhovat@who.int.
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