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МЕРЕЖА ОМНІ–ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я МАТЕРІВ І ДІТЕЙ (ОМНІ-ОЗМД) 
БЮЛЕТЕНЬ                 22.06.2022 

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. 
За інформацією звертайтеся на omninetukr@gmail.com  
https://www.youtube.com/watch?v=GCRi_itJam8 (англійською) 
https://www.youtube.com/watch?v=04s5OTKTsxo (англійською)  
https://www.youtube.com/watch?v=1Az8wFzV5Z0 (англійською)  

НОВИНИ (Попередні бюлетені доступні за запитом) 
Два дипломи за дві наукові статті ОМНІ-мережі, які найчастіше завантажують  

В Україні дитяча смертність та 
частота розщілини хребта (spina 
bifida) є найвищими в Європі. 

Обставини війни вимагають нових 
підходів до збереження життя, 
здоров’я та розвитку українських 
дітей. 

Не можна забувати про дітей з 
вадами розвитку. 

Мережа ОМНІ-ОЗМД – Rotary International Convention 
Професор В. Вертелецький (міжнародний координа-
тор ОМНІ-ОЗМД) зробив дві доповіді на запрошення 
лідерів Rotary International. Наша мета – допомогти 
українським надавачам медичних послуг, пацієнтам 
та особам, які за ними доглядають, отримати кошти 
на невідкладну медичну допомогу від Rotary 
International Foundation (RIF). Разом з тим, ми також 
прагнемо сприяти міжнародному партнерству, яке 
може допомогти отримати глобальні гранти, які фінансуються RIF. ОМНІ-ОЗМД допоможе у 
підготовці пропозицій.  
https://www.youtube.com/watch?v=FjKh9tY0XrQ (англійською) 

ПОТОЧНІ ІНІЦІАТИВИ ОМНІ-ОЗМД 
Харчування немовлят та дітей з особливими потребами. Багато дітей з 
вадами розвитку були евакуйовані в сусідні країни та до безпечних регіонів 
України. Наш діалог з представниками корпорації NESTLE був плідним. 
Установи можуть звертатись по допомогу у вигляді продуктів харчування. 
Процедура вже стандартизована, постачання продуктів триває. Мережа 
ОМНІ-ОЗМД вдячна компанії NESTLE за щедрість та активну і конструктивну 
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допомогу. Заклади охорони здоров'я та дитячі будинки, які потребують допомоги, можуть 
звертатись БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДО ПРЕДСТАВНИКА В УКРАЇНІ (Khrystyna.Nedostup@UA.nestle.com), 
ВИКОРИСТОВУЮЧИ КАТАЛОГ і ЗРАЗОК ЛИСТА-ЗАМОВЛЕННЯ.  

Калію йодид (KI)  
Препарати KI можуть запобігти раку щитовидної залози, викликаному 
дією радіації. Найбільш вразливою групою є наймолодші. Російські війська 
пошкодили Чорнобильську та Запорізьку атомні електростанції і здатні 
спричинити непередбачувані викиди радіації. KI ефективний, лише якщо 
його приймати при виникненні ризику опромінення або незабаром після 
нього. У листі від ОМНІ-ОЗМД Прем’єр-міністру України, підписаному 
чотирма міжнародними експертами з радіації, ми наголосили на 
нагальній та критичній потребі забезпечити доступ українським дітям до 
КІ у разі викидів радіації внаслідок російської агресії. Прем’єр-міністр 
передав наше занепокоєння до МОЗ України. На даний час виробництво 
препаратів КІ розпочато в Україні ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» 
і значні обсяги надійшли до МОЗ для розповсюдження. ОМНІ-ОЗМД 
ініціює створення робочої групи українських експертів, щоб сприяти 
доступу до інформації та таблеток КІ батькам дітей і фахівцям. 
https://www.youtube.com/watch?v=-LaqNd8pgUk (англійською) 
https://www.youtube.com/watch?v=9BtY0w7Ly0k (українською) 

 Шунти – Катетери – … Нетримання сечі/калу 
Spina bifida є однією з багатьох причин нетримання сечі та калу. 
Незалежно від причин, дітям з нетриманням сечі потрібні лубриковані 
сечові катетери, які імпортуються в Україну. Дефіцит катетерів дуже 
негативно впливає на якість та тривалість життя таких осіб. Щодо spina 
bifida, у осіб з цією вадою розвитку є ризик розвитку гідроцефалії, 
негативним наслідкам якої можна запобігти шляхом встановлення 
церебральних шунтів. Доступ до шунтів в Україні обмежений. ОМНІ-ОЗМД 
шукає донорів цих ресурсів, у тому числі й Rotary International. 

ІНШІ ІНІЦІАТИВИ ОМНІ-ОЗМД 
Догляд за пораненими – акцент на офтальмології. 
Воєнні обставини вимагають, щоб постачальники медичних послуг були гнучкими у формуванні 
своїх запитів, які мають враховувати їхні конкретні місцеві особливості. При цьому слід зауважити,  
що травми очей вимагають особливих навичок і ресурсів. Тому ОМНІ-ОЗМД наголошує на 
важливості того, щоб всі такі ініціативи включали цей компонент. Для здійснення цієї мети підходять 
місцеві партнерства клубів Rotary та закладів охорони здоров’я. Ми з нетерпінням чекаємо 
швидких результатів від діалогу, який ми ведемо з Губернатором українських клубів Rotary паном 
В. Леськом. 

 

 

Мережа ОМНІ-ОЗМД – omninetukr@gmail.com 
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