
МЕРЕЖА ОМНІ–ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я МАТЕРІВ І ДІТЕЙ (ОМНІ-ОЗМД) 
БЮЛЕТЕНЬ                 07.04.2022 

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. 

 
Ініціатива ОМНІ-ОЗМД здійснюється. Свідченням цього є зміна попередньої позиції NESTLE. 
Продовжуються переговори ОМНІ-NESTLE … Витяг з листа говорить сам за себе … 

 
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ – до NESTLE щодо допомоги у забезпеченні її продукцією можуть звертатися не 
тільки члени мережі ОМНІ-ОЗМД. А членам мережі ОМНІ-ОЗМД ми пропонуємо зробити необхідні 
запаси цієї продукції мінімум на 6 місяців, включаючи продукти для ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО 
ХАРЧУВАННЯ та МЕТАБОЛІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. 

«Child-Help International» пересилає допомогу для Тернопільської обласної дитячої клінічної 
лікарні, включно із засобами для догляду за ранами, препаратами йодиду калію та катетерами, 
необхідними для дітей із spina bifida. «Child-Help International» є партнером ОМНІ-ОЗМД та 
об’єднання батьків дітей із spina bifida та гідроцефалією «Сяйво духу». Співпраця з «Child-Help 
International» продовжується, члени ОМНІ-ДЛПЦ отримають детальнішу інформацію.  

 

 
ОМНІ-мережа – omninetukr@gmail.com 

 

Dear Mr. Wertelecki: 

Our Infant Nutrition staff in Ukraine is in daily interaction with the Ministry of Health and responding 
swiftly to requests for support.  We recommend that hospitals contact Ms. Mariya Kamardina - Nestlé 
Nutrition Business Executive Officer in Ukraine (Mariya.Kamardina@UA.nestle.com; +380503782718) 
- or the Nestlé Medical Delegate affiliated to each hospital or clinic. Mariya is looking forward to 
providing assistance to hospitals and clinic representatives. 

Шановний пане Вертелецький: 

Наш персонал відділу дитячого харчування в Україні щоденно взаємодіє з Міністерством 
охорони здоров’я та швидко реагує на запити про підтримку. Рекомендуємо лікарням зв’язатися 
з пані Марією Камардіною – виконавчим директором Nestlé Nutrition Business в Україні 
(Mariya.Kamardina@UA.nestle.com; +380503782718) – або уповноваженим представником Nestlé 
Medical кожної лікарні чи клініки. Марія з нетерпінням чекає на запити представників лікарень 
і клінік щодо надання їм допомоги. 
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