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МЕРЕЖА ОМНІ–ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я МАТЕРІВ І ДІТЕЙ (ОМНІ-ОЗМД) 
БЮЛЕТЕНЬ №4-В – SPINA BIFIDA – ПОДІЇ та РОТАРІ-УКРАЇНА          30.08.2022  

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. 

НОВИНИ - ВАРТО ЗНАТИ – ВАРТО ВИКОРИСТОВУВАТИ – ВАРТО ДОЛУЧИТИСЬ! 

ЕПІДЕМІЯ SPINA BIFIDA В УКРАЇНІ ТА НЕДОСТАТНЯ ПРОФІЛАКТИКА 

Багаторічні дослідження ОМНІ-мережі показали епідемію вад невральної трубки в Україні, частота яких є 
найвищою в континентальній Європі. ОМНІ-мережа є одним з ініціаторів законопроєкту про обов’язкове 
збагачення борошна фолієвою кислотою. Відомо, що збагачення хліба фолієвою кислотою є безпечним та 
ефективним способом зниження частоти цих вад принаймні на 50%. Крім того, це не збільшує ціну хліба. 
Україна може приєднатись до понад 80 інших країн. Аргентина, Канада, США та інші виробники зерна вже 
давно це здійснюють. Альтернативні програми громадського здоров’я, що пропагують вживання фолієвої 
кислоти жінками репродуктивного віку, неодноразово демонстрували свою неефективність, у тому числі і в 
Україні.    

МІЖНАРОДНІ ПОДІЇ 

“A call for a global action to reduce the prevalence of Neural Tube Defects worldwide”. 

 ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION (June 4-8, 2022, Houston, Texas, USA). СТРАТЕГІЧНА ЗУСТРІЧ 

“International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus” (Dr. Sylvia Roozen) – Rotary International (Ms. S. 
Uribe and others) – Rotary Ukraine (M. Gavryliv) – and OMNI-Net Ukraine (Dr. W. Wertelecki).  
Teмa – Пропозиція співпраці IFSBH та Rotary International щодо профілактики spina bifida та її 
започаткування в Україні. Представник Ротарі від України п. М. Гаврилів повідомив, що створено медичну 
групу кризового комітету Ротарі дистрикту 2232, медичним координатором якої є доктор Ольга Палійчук …  

PROPOSAL GLOBAL PREVENTION of SPINA BIFIDA 
 

OMNI-NET – UKRAINE – INTERNATIONAL FEDERATION for SPINA BIFIDA 
ROTARY INTERNATIONAL – ROTARY UKRAINE 

Drs. W. Wertelecki, Sylvia Roozen, Ms. S. Uribe, and M. Gavryliv 

Advocacy for a World Health Assembly resolution on mandatory 
food fortification with vitamin B9. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29908351/
http://ukraineomni.org/fortification-initiative-ukr/
http://ukraineomni.org/fortification-initiative-ukr/
https://www.ifglobal.org/wp-content/uploads/2022/08/IF-Statement-a-call-for-a-global-action-to-reduce-the-prevalence-of-Neural-Tube-Defects-Worldwide.pdf
https://www.linkedin.com/in/sylviaroozen/?originalSubdomain=be
https://www.facebook.com/ifsbh
https://www.facebook.com/ifsbh
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004118945376
https://en.wikipedia.org/wiki/Wladimir_Wertelecki
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https://rotary.org.ua/template/Main/index.html  
https://www.rotary.org/en/rotary-responds-ukraine-crisis  
https://rotarymedford.org/category/rotary-international/ri-blog/  
https://rotary7090.org/documents/en-ca/e2e76bda-ef8a-4f96-909d-e1df84fefbfd/1  

Партнери ОМНІ-мережі уже звернулися до медичної групи кризового комітету та особисто до доктора 
Ольги Палійчук і професора Романа Міцоди щодо необхідності негайної допомоги дітям із spina bifida. 
Ініціатива ОМНІ-мережі в Україні рішуче підтримує опіку та профілактику spina bifida, а також наголошує на 
необхідності невідкладної допомоги сім'ям дітей з різними аномаліями розвитку.  

Співпраця ОМНІ-мережі з Міжнародною Федерацією Spina Bifida - Hydrocephalus 

Триває співпраця ОМНІ-мережі з Міжнародною федерацією spina bifida та 
гідроцефалії. У вересні 2022 року представники ОМНІ-мережі проф. В. 
Вертелецький та Д. Ахмеджанова представлять доповідь «Spina Bifida в 
Україні: наука і практика під час війни» на 29-й конференції «Spina bifida і 
гідроцефалія: різні потреби та однакові права». Запрошуємо Вас 
зареєструватися.  

 
Україна 
Серія вебінарів “Spina Bifida – гідроцефалія: опіка і профілактика”. 

2222 учасників  

1943 переглядів записів (станом на 16.08.2022 р.) 
Серія з 10 вебінарів була організована ГО «Об’єднання батьків дітей із spina 
bifida і гідроцефалією «Сяйво духу» та Міжнародним благодійним фондом 
«ОМНІ мережа для дітей».   

 

Спинно-мозкова кила - I.B.I.S. – Вроджені вади розвитку: Міжнародна 
інформаційна система (ibis-birthdefects.org).  
Сайт ОМНІ-мережі про генетичне консультування, реабілітацію і запобігання 
вродженим аномаліям, генетичним порушенням і порушенням розвитку.  

 

 

 

… appealing to the many Rotary clubs who have already demonstrated 
their support for Ukraine through their generous donation of more than 
$15 million to The Rotary Foundation’s Disaster Relief Fund …  

… звертаючись до багатьох Ротарі-клубів, які вже продемонстрували свою підтримку Україні своєю 
щедрою пожертвою понад 15 мільйонів доларів до Фонду допомоги постраждалим від стихійних лих 
Фонду Ротарі …  

https://rotary.org.ua/template/Main/index.html
https://www.rotary.org/en/rotary-responds-ukraine-crisis
https://rotarymedford.org/category/rotary-international/ri-blog/
https://rotary7090.org/documents/en-ca/e2e76bda-ef8a-4f96-909d-e1df84fefbfd/1
https://www.ifglobal.org/events/the-29th-international-conference-on-spina-bifida-and-hydrocephalus-diverse-needs-same-rights/
http://ukraineomni.org/ntdwebinars-ukr/
http://ukr.ibis-birthdefects.org/spina-bifida/
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Індивідуальні онлайн-консультації батьків дітей з spina bifida і гідроцефалією 

  

 

 

 

 
РОТАРІ УКРАЇНА – spina bifida – співпраця 
Триває активний діалог щодо співпраці між українськими спеціалістами та 
Ротарі Україна, яка  створила медичну групу кризового комітету. ЇЇ 
координатор доктор О. Палійчук представила лікарську команду членам 
Rotary International на Rotary International Convention (June 4-8, 2022, 
Houston, Texas, USA). Серед інших членів медичної групи є професор Р. 
Міцода та доктор М. Іськів. Результат цих діалогів буде повідомлено 
ротаріанцями. ОМНІ-мережа вважає, що значні фонди, зібрані Rotary International для України прискорять 
та поширять допомогу українським дітям, включаючи дітей з spina bifida та іншими вадами розвитку. 
 
ХІРУРГІЯ ТА УРОЛОГІЯ – Київ – Дніпро - … – РОТАРІ Україна 
Spina bifida потребує доступу до мультидисциплінарних клінічних і соціальних програм. Існуючі програми 
гуманітарної та медичної допомоги не завжди враховують складні потреби пацієнтів, їхніх батьків, братів і 
сестер, клініцистів та інших надавачів послуг.  
Крім діалогу під час Rotary International Convention та з Ротарі Україна,  українські клініцисти та групи 
підтримки батьків ведуть переговори з інтернаціональними колегами з EU та International Federation for 
Spina Bifida. Намір є здійснити договори співпраці щодо опіки та профілактики spina bifida. Серед інших 
нагальних потреб, потреба в катетерах сечового міхура та церебральних шунтах є критично необхідною.  
Прошу звертатися до докторів В. Гончара та А. Обертинського. 
 

В УКРАЇНІ Є 5 ЕПІДЕМІЙ 
SPINA BIFIDA – COVID – РАДІАЦІЯ – АЛКОГОЛЬ + ПОЛІО 

ФАХІВЦІ ВООЗ РОЗРОБИЛИ ДЛЯ ЗАКАРПАТТЯ ПЛАН БОРОТЬБИ З ПОЛІОМІЄЛІТОМ 

 

Мережа ОМНІ-ОЗМД – omninetukr@gmail.com 

У рамках Програми мультидисциплінарної  підтримки дітей з spina bifida і гідроцефалією, 
19 і 20 липня відбулися перші індивідуальні онлайн-консультації, організовані ГО 
"Об'єднання батьків дітей з Spina bifida і Гідроцефалією "Сяйво Духу", за участі лікарів-
науковців Тернопільського національного медичного університету д.м.н, професорки 
Боярчук Оксани Романівни та к.м.н., доцентки Глушко Катерини Теодозіївни. Більше 
інформації читайте ТУТ 

Благодійна організація «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДІТИ БЕЗ 
КОРДОНІВ» - організація батьків дітей з вродженою вадою 
розвитку Spina Bifida. Основна мета – допомога батькам в 
діагностиці, комплексному лікуванні та реабілітації хворих 
дітей і підлітків з вродженими вадами спинного мозку (Spina 
Bifida), травмами спинного мозку і нейрогенною 
дисфункцією сечового міхура. 

https://blog.rotary.org/2022/06/08/through-rotarys-shared-efforts-peace-will-come/
https://blog.rotary.org/2022/06/08/through-rotarys-shared-efforts-peace-will-come/
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=68003
https://esu.com.ua/search_articles.php?id=68003
https://medicover.ua/likari/iskiv-marjana-jurijivna.html
https://www.rotary.org/en/rotary-responds-ukraine-crisis
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017235393448
https://carpathia.gov.ua/news/fakhivtsi-vooz-rozrobyly-dlia-zakarpattia-plan-borotby-z-poliomiielitom?v=6308e644532bc
mailto:omninetukr@gmail.com
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://digital-clinic.net/uk/doctors/dr-kateryna-hlushko/
https://www.facebook.com/lightsofspirit/posts/pfbid0KKPA7f7EHFyWQ2R4w1epC9Bgo4qfiXUyq3zUi8PKBvYNhVL9zhkByT6z4tTBnkoel
https://www.spina-bifida.org.ua/
https://www.spina-bifida.org.ua/

