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SAFER UKRAINE [БЕЗПЕЧНІША УКРАЇНА]

Працівники дитячої дослідницької лікарні Сент-Джуд вважають, що жодна дитина не повинна помирати на початку життя.

Це стосується всіх дітей по всьому світу.

SAFER Ukraine – це гуманітарна ініціатива, започаткована після російського вторгнення, щоб забезпечити безпечний виїзд 
дітей, хворих на рак, та їхніх сімей з України.  

SAFER Ukraine створила віртуальний командний центр для координації евакуації та забезпечення продовження лікування дітей 
з онкологічними захворюваннями. Цей процес включає визначення транспортної логістики та виявлення пацієнтів із високим 
ризиком, чий стан погіршується. Команда SAFER Ukraine та волонтери перекладають медичні записи, координують подорожі 
при відправленні та керують логістикою перевезення через кордон. Окрім вищезазначених зусиль, команда також створила 
клініку сортування в Польщі. Пацієнти та їхні сім’ї можуть відпочити та відновитися після евакуації під час очікування 
направлення в клініку для продовження лікування. 

Часті запитання
1. Коли буде розпочато ініціативу SAFER UKRAINE? Всесвітній альянс Сент-Джуд, який включає інституційних партнерів в 

регіонах Євразії, було створено в 2018 році. Частиною роботи альянсу є розширення можливостей комунікації інституційних 
партнерів, що сприяє розвитку SAFER Ukraine. Одразу після вторгнення в Україну була мобілізована глобальна регіональна 
програма Сент-Джуд для Євразії. Команда почала співпрацювати з установами в регіоні, щоб визначити, як 
забезпечити продовження лікування всім дітям з онкологічними захворюваннями. У рамках цієї роботи віртуальний 
командний центр працює цілодобово. 

2. Що таке процесс евакуації? Для евакуації з України до Польщі за підтримкою SAFER Ukraine, родина пацієнта або лікар 
зв’язуються зблагодійним фондом «Таблеточки». Фонд отримує медичні картки пацієнтів та надсилає інформацію SAFER 
Ukraine для перекладу. Пацієнт та члени його сім’ї їдуть до безпечного та центрального пункту відправлення в Україні, де 
вони та інші особи зустрічають призначений їм транспорт. Після перетину кордону пацієнти та сім’ї відправляються до 
центрального сортувального центру, щоб відпочити та дочекатися координаторів для їх переведення в клініку, де вони 
продовжать лікування. 

3. Що таке кліника Unicorn? Клініка Marian Wilemski Clinic – це центр сортування, де пацієнти та їхні сім'ї можуть відпочити, 
поїсти та залишитися на ніч, доки медичний персонал не визначить, куди їх буде направлено для лікування.

4. Чому пацієнти не залишаються в Польщі? Евакуація дітей з онкологічними захворюваннями та їхніх сімей з України – це 
масштабна операція. SAFER Ukraine вдячні за партнерство польського уряду та його дитячої онкологічної спільноти, 
включаючи Fundacja Herosi та Товариство дитячої онкології та гематології в Польщі, та забезпечення безпечного місця для 
пацієнтів, коли вони перетинають кордон. Щоб полегшити тягар польських лікарень, SAFER Ukraine співпрацюють з урядами 
та лікарнями по всьому світу, щоб визначити найкращу клініку для кожного пацієнта, щоб продовжити лікування, а також 
обмежити перебої у транспортуванні. Понад 20 країн запропонували допомогу, щоб прийняти цих пацієнтів. 

5. Хто приймає участь в евакуації? Ініціатива SAFER Ukraine може бути реалізована завдяки глобальній дитячій онкологічній 
спільноті, включаючи підтримку фондів, урядів, організацій, таких як Міжнародний центр дитячої онкології (CCI) та 
Міжнародне товариство дитячої онкології (SIOP), а також незліченної кількості відданих і цілеспрямованих волонтерів. 
Персонал лікарні Сент-Джуд співпрацює з центром Fundacja Herosi (Польща), благодійним фондом «Таблеточки» (Україна), 
асоціацією Daruieste Viata (Румунія), Інститутом матері та дитини (Польща), Західноукраїнським спеціалізованим дитячим 
медичним центром та багатьма іншими колегами в регіоні. 

6. Хто оплачує лікування пацієнтів? SAFER Ukraine співпрацює з урядом кожної країни-отримувача, щоб забезпечити покриття 
медичних витрат.

Наші партнери
• Міжнародний центр дитячої онкології
• Daruieste Viata
• Fundacja Herosi
• Товариство дитячої онкології та гематології (GPOH)
• Інститут матері та дитини – Польща
• Товариство дитячої онкології та гематології в Польщі
• Іспанський національний реєстр пухлин у дітей (SEHOP)
• Міжнародне товариство дитячої онкології
• Solterre
• Благодійний фонд «Таблеточки»
• Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр
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