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SAFER UKRAINE — BEZPIECZNIEJSZA UKRAINA

Badawczy Szpital Dziecięcy Św. Judy (Szpital St. Jude) opiera się na przekonaniu, że żadne dziecko nie może umierać na początku 
swojego życia.

Dotyczy to każdego dziecka w każdym miejscu.

SAFER Ukraine jest instytucją humanitarną utworzoną po inwazji rosyjskiej w celu zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z Ukrainy 
dzieciom cierpiącym na nowotwory i ich rodzinom.  

SAFER Ukraine utworzyła wirtualne centrum dowodzenia, które kontynuuje ewakuację i zapewnia ciągłość leczenia małych pacjentów 
onkologicznych. Częścią procesu jest ustalenie środków logistycznych koniecznych do przewozu i rozpoznanie pacjentów wysokiego 
ryzyka, których stan pogarsza się. Zespół SAFER Ukraine i wolontariusze tłumaczą dokumentację medyczną, koordynują odjazdy i 
zarządzają logistyką transportową na przejściach granicznych. Poza powyższymi wysiłkami zespół założył również klinikę selekcyjną w 
Polsce. Pacjenci i ich rodziny mogą odpocząć i odzyskać siły po ewakuacji, oczekując na przydzielenie do kliniki w celu kontynuacji 
leczenia. 

Często zadawane pytania
1. Kiedy instytucja SAFER Ukraine zaczęła swoje działanie? Organizacja St. Jude Global Alliance, której partnerami są instytucje w 

regionie Eurazji, została powołana w 2018 roku. Prace St. Jude Global Alliance obejmują wzmacnianie komunikacji między partnera-
mi instytucjonalnymi, co przyczyniło się do stworzenia SAFER Ukraine. Natychmiast po inwazji na Ukrainę nastąpiła mobilizacja 
Regionalnego Programu St. Jude Global Eurasia. Zespół rozpoczął współpracę z instytucjami w regionie w celu ustalenia, w jaki 
sposób zapewnić ciągłość leczenia wszystkim dzieciom–pacjentom onkologicznym. W ramach tych działań, przez 24 godziny na 
dobę działa wirtualne centrum dowodzenia. 

2. Jak przebiega proces ewakuacji? W celu ewakuacji z Ukrainy do Polski za pośrednictwem SAFER Ukraine, rodzina pacjenta lub 
lekarz kontaktuje się z Tabletochki Charity Foundation. Fundacja uzyskuje dokumentację medyczną pacjenta i wysyła informacje do 
SAFER Ukraine w celu tłumaczenia. Pacjent i towarzyszący mu członkowie rodziny udają się do bezpiecznego, centralnego punktu 
wyjazdu na Ukrainie, gdzie wraz z innymi osobami dostają się na przydzielony im transport. Po przekroczeniu granicy pacjenci i ich 
rodziny udają się do centralnego ośrodka selekcyjnego, gdzie odpoczywają i oczekują na koordynację przekazania ich do kliniki, w 
której będą kontynuować leczenie. 

3. Czym jest ośrodek Unicorn Clinic? Unicorn Clinic im. Mariana Wilemskiego jest ośrodkiem selekcyjnym, w którym pacjenci i ich 
rodziny mogą odpocząć, zjeść i przespać się, podczas gdy personel medyczny ustali, gdzie zostaną przeniesieni w celu leczenia.

4. Dlaczego pacjenci nie pozostają w Polsce? Ewakuacja dzieci z nowotworami i ich rodzin z Ukrainy jest operacją na dużą skalę. 
SAFER Ukraine jest wdzięczna za partnerstwo polskiego rządu i środowiska onkologii dziecięcej, w tym Fundacji Herosi i Polskiego 
Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, w zapewnieniu miejsca dla pacjentów po przekroczeniu granicy. Aby odciążyć 
polskie szpitale, organizacja SAFER Ukraine współpracuje z rządami i szpitalami na całym świecie w celu znalezienia dla każdego 
pacjenta najlepszej kliniki, w której mógłby kontynuować leczenie, a jednocześnie ograniczyć uciążliwości związane z przemieszcza-
niem się. Ponad 20 krajów zaoferowało możliwość przyjęcia tych pacjentów. 

5. Kto jest zaangażowany w proces ewakuacji? Projekt SAFER Ukraine jest możliwy dzięki wsparciu światowej społeczności 
onkologów dziecięcych, w tym fundacji, rządów, organizacji takich jak Childhood Cancer International (CCI) i International Society of 
Paediatric Oncology (SIOP) oraz licznych oddanych i zdeterminowanych wolontariuszy. Pracownicy organizacji St. Jude Global 
współpracują z Fundacją Herosi (Polska), Tabletochki Charity Foundation (Ukraina), Daruieste Viata (Rumunia), Instytutem Matki i 
Dziecka (Polska), Specjalistycznym Centrum Medycznym dla Dzieci w Zachodniej Ukrainie i kolegami z wielu ośrodków w regionie. 

6. Kto płaci za leczenie pacjenta? SAFER Ukraine współpracuje z rządem każdego kraju przyjmującego w celu pokrycia kosztów 
medycznych.

Nasi partnerzy
• Childhood Cancer International
• Daruieste Viata
• Fundacja Herosi
• GPOH
• Instytut Matki i Dziecka – Polska
• Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej
• SEHOP
• Międzynarodowe Towarzystwo Onkologii Dziecięcej
• Solterre
• Tabletochki Charity Foundation [Fundacja Charytatywna]
• Specjalistyczne Centrum Medyczne dla Dzieci w Zachodniej Ukrainie
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