
 

 

 

 
   Вих. № 703/90/2022 від 25.02.2022 р. 

Президенту   
ГО « Асоціація психіатрів України» 

пану Семену Глузману 

 

Вельмишановний Семене Фішелєвічу! 
 

Повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації на територію 
України порушує економічну рівновагу та потребує максимальної готовності з боку 
медичної спільноти, в тому числі закладів охорони здоров’я та їх керівництва, до 
надання медичної допомоги пораненим — як захисникам нашої держави, так і 
цивільному населенню, — в надскладних умовах проведення бойових дій на нашій 
території.  

Керівництво Громадської Спілки «Українська федерація професійних медичних 
об’єднань» (далі ГС УФПМО) пропонує підтримати партнерську ініціативу Національної 
академії медичних наук України та Міжнародного благодійного фонду «Здоров’я 
українського народу» щодо організації надання гуманітарної допомоги у вигляді 
медикаментів, медичного обладнання та виробів медичного призначення задля 
забезпечення безперервної діяльності закладів охорони здоров’я та надання належної 
медичної допомоги в умовах воєнного стану. 

Зважаємо за потрібне та готові організувати збір інформації щодо закладів 
охорони здоров’я та узагальнення переліку потреб (перелік та кількість одиниць 
гуманітарної допомоги) спільно із ДП «Медичні закупівлі України» відповідно до 
алгоритму (додається).  

Просимо Вас, як профільну Асоціацію, спільно з ГС УФПМО організувати й 
координувати відповідно до алгоритму взаємодію між виконавчою дирекцією ГС 
УФПМО, уповноваженими представниками Міжнародного благодійного фонду 
«Здоров’я українського народу» та керівництвом  закладів охорони здоровя 
безпосередньо.  

 

Додається:  

Алгоритм взаємодії щодо організації надання гуманітарної допомоги 

 

З повагою, 



 

 

Президент ГС УФПМО          

Камінський В.В. 
 

 

 

Додаток 1  

до  листа №701 /90/2022 від 25.02.2022 р. 
 

 

АЛГОРИТМ взаємодії  

щодо уточнення потреби та організації надання гуманітарної 

допомоги 

 

1. Надання інформації щодо потреб закладу охорони здоров’я, дані 

відповідальних осіб та наявних логістичних можливостей (відповідно до 

форми http:/houp.org/ або документарна форма) (Додаток 

Потреба_Логістика.exl додається). 

2. Координація взаємодії з ДП «Медичні закупівлі України» щодо 

запобігання дублювання, наявності медикаментів, медичного обладнання 

та виробів медичного призначення, можливості перерозподілу в розрізі 

регіонів та забезпечення  постачання.  

3. Підтвердження замовлення та контакт з відповідальною особою від 

закладу охорони здоровя щодо обсягів, термінів, умов постачання. 

4. Вибудова логістичної схеми та контроль термінів та обсягів 

постачання. 

5. Документарне оформлення постачання (остаточне оформлення 

можливо бути відтерміновано). 


