
МЕРЕЖА ОМНІ–ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я МАТЕРІВ І ДІТЕЙ (ОМНІ-ОЗМД) 
БЮЛЕТЕНЬ                 21.03.2022 

Ми запрошуємо спеціалістів у сфері охорони здоров’я матерів і дітей та батьківські 
організації приєднатися до ОМНІ-ОЗМД. Головною метою нашого альянсу є  пом’якшення 
впливу на дітей, зокрема, на дітей з вадами розвитку військової агресії росії проти України. 
Основне завдання для досягнення мети полягає у налагодженні взаємозв’язків донорів та 
реципієнтів. Наша стратегія – популяризація ефективних процедур. 

Радіація  
Необхідно забезпечити доступ до йодиду калію (KI) – треба передбачити, що існує ймовірність аварії, яка 
призведе до викиду радіації. Заклик забезпечити наявність KI переданий до ЮНІСЕФ, CDC та інших 
міжнародних організацій. 

Просимо усі лікарні (дитячі та інші) мати під рукою рекомендації Національного наукового центру 
радіаційної медицини НАМН України (https://drive.google.com/file/d/14EWSHJ59n8ypERTWTouG-
WeURfRdn6dt/view). Висилаємо Вам файл із цими рекомендаціями. 

Дитяче харчування  
Заклик до забезпечення доступу до харчування для дітей, особливо необхідне для дітей 0-6-місячного віку, 
розповсюджений серед багатьох міжнародних організацій, включно з ЮНІСЕФ. Реакція ЮНІСЕФ починає 
реалізовуватись, але необхідно, щоб лікарні, які мають отримати таке харчування, повідомили нам про це. 
Хоч ЮНІСЕФ публікує в інтернеті, що допомога вже дійшла до Львова, Житомира та Рівного, ми розуміємо, 
що вона не включає дитяче харчування. Ми продовжуємо зусилля, щоб привернути увагу до необхідності 
включення дитячого харчування до гуманітарної допомоги. Запрошуємо Вас надати Ваші зауваження. 

Метаболічні порушення  
До нашої ініціативи додалися члени польської та європейської мережі ФКУ та інших метаболічних 
порушень. Повідомляють, що для пацієнтів з ФКУ вислано кілька тон лікувального харчування, яке, 
правдоподібно, доїде до Львова. Буде Потрібно, щоб лікарні нашої мережі мали доступ до цього 
харчування, бо воно призначено для всіх, хто його потребує в Україні. 

Світова федерація українських лікарських товариств 
(СФУЛТ)  
Професор А. Базилевич запросив професора В. Вертелецького виступити під час онлайн засідання 
12.03.2022. Ми вислали усім учасникам заклик і сподіваємось на позитивні відгуки. 

ВІДЕО  
Просимо Вас познайомитись і розповсюдити коротке відео про нашу ініціативу 
(https://www.youtube.com/watch?v=9BtY0w7Ly0k). 
 

ОМНІ-мережа – omninetukr@gmail.com 
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