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СУСПІЛЬСТВО

В

Українському
домі столиці
19-21 січня
відбулась міжнародна конференція «Розвиток,
стандартизація та
впровадження тактичної медицини в
Україні».
Організатор конференції
- гуманітарна ініціатива Світового Конґресу Українців «Захист
патріотів», яка проводить
інструктажі з тактичної медицини у форматі курсів бійцярятувальника за стандартами
армії США та країн НАТО.
В конференції взяли участь
медики силових структур
України, добровольчих батальйонів, волонтерських організацій, представники військових
ВУЗів, військові аташе, фахівці
з тактичної медицини у США
та представники країн-членів
НАТО, представники партнерів
СКУ з Австралії, Канади, Великої
Британії.
На урочистому відкритті конференції виступили керівники
міністерств, військових відомств,
дипломатичних установ.
З привітанням та вступною
доповіддю виступила д-р Уляна
Супрун, директор гуманітарних
ініціатив Світового Конґресу
Українців.
Вона нагадала про річницю
бойової фази Революції Гідності,
і, пригадуючи події 2014 року,
наголосила, що на початку силового протистояння на Майдані,
а потім – в Криму й в АТО,
українські медики не знали, як
надавати першу необхідну допомогу в умовах ведення бойових
дій.
Тому за ініціативи СКУ почалося навчання з надання такої
допомоги за стандартами НАТО.
«Наші курси відвідали 12,157
вояків, працівників силових
відомств, волонтерів-медиків.
На потреби воякам було
передано 9,764 аптечки IFAK,
якими користуються армії країнчленів Північно-Атлантичного
Альянсу».
Уляна Супрун наголосила, що
Україна захищає свою незалежність, а водночас і європейську,
західну цивілізацію, борючись з
пропутінськими терористами і
провела паралель між ісламістським рухом «Талібан», проти
якого воювали країни НАТО з
2001 року, і «ДНР-ЛНР».
Голова СБУ Валентин
Наливайченко наголосив, що
на початку подій в Криму і
Донбасі українське військо
воювало практично без зброї,
була відсутня і належна система
медичної допомоги.
Він зазначив, що незабаром
буде підведена належна законодавча база під потреби військової медицини і гуманітарна
ініціатива СКУ буде партнером
Служби.
Наливайченко вручив Уляні
Супрун нагороду від СБУ, за її
особистий внесок у справу організації навчання тактичної медицини в Україні наголосивши, що
Світовий Конгресу Українців не
забуває традиції УПА.
Виступив також міністр
охорони здоров’я Олександр
Квіташвілі.
Він наголосив, що Грузія,
зіткнувшись з агресією Росії
в 2008 році, також не мала
належної тактичної медицини,
пристосованої до умов ведення
бойових дій.

координатора АТО з медицини.
Вона дякувала світовому
українству за допомогу і наголосила, що інструктори «Захисту
Патріотів», кожний з яких
навчає сотні людей - це сотні
тисяч врятованих бійців.
Сесії
З другої половини дня конференція продовжила свою роботу
по секціях.
Її основними напрямками
були: Оцінка сучасного стану
тактичної медицини в Україні;
Ознайомлення зі світовим
досвідом та сучасними тенденціями в галузі тактичної медицини; Механізм імплементації
світового досвіду тактичної
медицини в Україні; Виставка
українських та іноземних товарів
з тактичної медицини, яка була
відкрита для усіх бажаючих протягом роботи конференції.

Захист Патріотів
У Києві пройшла міжнародна конференція
«Розвиток, стандартизація та впровадження
тактичної медицини в Україні»
Міністр повідомив, що МОЗ
докладає зусиль для ефективної
підготовки медперсоналу, який
працює з учасниками АТО.
Проект Військово-медичної
доктрини України представила
учасникам конференції Ольга
Богомолець, радник президента
України.
Особливістю доктрини є
те, що вона передбачає залучення кожного дієздатного
громадянина в організації
оборони України (як військової,
так і цивільної), психологічне
тестування і фаховий відбір
людей, які можуть брати участь
в бойових діях, впровадження
занять з військової медицини у

___________________________

Д-р Людмила Пекарська
Учасник конференції
від СУБ

ВУЗах, а в школах, відновлення
уроків патріотичного виховання.
Вона наголошувала на
створенні єдиної системи, єдиної
бази даних щодо поранених,
щоб люди мали можливість
отримувати необхідну допомогу.
«На жаль, нинішня система
державного управління вимагає

безліч непотрібних бюрократичних узгоджень, які стають на
перешкоді нашим ініціативам.
Але ми зробимо все, аби перетворити Україну з державибандита на державу-сервіс»,
– підсумувала Богомолець.
До учасників конференції
звернулися помічник Міністра
оборони Всеволод Стеблюк та
посол Канади в Україні Роман
Ващук.
Дипломат зазначив, що
приклад СКУ і зокрема Уляни
Супрун доказує, що один в полі
воїн і вміє налагодити контакт
з усіма.
Емоційним був виступ
волонтера Оксани Корчинської,
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DONATIONS FOR PATRIOT DEFENСE - FROM 12.11.2014
Збіркова Листа - Відділ
СУБ Донкастер
£500: Родина Кравців.
£200: Відділ СУБ Донкастер.
£198: Збіркова скринька при
барі.
£179: Чистий дохід з
льотереї.
£300: Родина С. Іваницький.
£200: Родина П Іваницький.
по £150: Родина Е. Білоус,
Родина М. Федак.
по £100: Дайтон Дж. і Флюнт
К. (спільно), Родина М. Рисак,
Рисак С.
£50: Родина С. Лелів.
£20: Курчій М.
(Разом: £2,247.00)

Індивідуальні
£1,000: Бурбела В. Беверлій.
£600: Українська громада
Ноттінґгам.
£500: Замулінська К. Брадфорд.
£400: Братні установи Рочдейл.
£300: Іскра Я. - Колчестер.
по £200: Калинич В. Вортінґ, Маріщак Д. - Сляв.
£180: Керзюк О. - Лондон.
£160: Глодан Р. - Свіндон.
по £100: Василевський К.
- Волсенд, Ґовдяк М. - Крув,
Довбуш Р. - Лестер, Майчук
Т. - Саутгамптон, Маркевич І. і

А. - Норфолк, Осередок СУБ
Сток-он-Трент, Пекарська Л. Лондон, Писанчин О. - Йорк,
Сурма Р. і Н. - Дербі, Шпук С Вустер, Юркевич М. - Лондон.
по £60: Вербовецький
М. - Мілтон Кійнс, Дутка В. Нюварк, Пасічник С. - Лондон,
Слезь П. - Галіфакс.
по £50: RДеба В. - Фолкстон,
Романів Й. - Сток-он-Трент,
Щур І. і С. - Кіхлей.
по £40: Білик І. - Брайтон,
Кухар С. - Ібсток.
£20: Гончарук Н. - Дербі.
(Разом: £5,130.00)

Всі пожертви / Total donations
РАЗОМ ЗІБРАНО / TOTAL COLLECTED TO DATE:

£ 32,037.50

Конференція підняла багато
важливих питань і відкрила
чимало існуючих проблем, головніші з яких непрофесійність,
відсутність координації та відповідальності.
Реальність показала, що мало
створити армію, її треба навчити
тактичної медицини, тобто мистецтву діяти в бойових умовах.
Введення стандартів тактичної медицини, невід’ємною
складовою частиною якої є
також психологічна підготовка
бійця, лікування бойових травм,
психологічна та фізична реабілітація, допоможе військовим
отримати впевненість і зберегти
життя тисячам.
Існують істотні відмінності
між тактичною та цивільною
медициною. Бойові умови диктують необхідність застосування
нових форм і методів, щоб
врятувати життя.
Саме тому тактична медицина розроблена та розрахована
на надання медичної допомоги
постраждалим у зонах активного конфлікту та їх евакуацію у
безпечну зону.
Низька якість медичної допомоги дасть погані результати.
Військові повинні отримувати
навчання зі збройної підготовки,
фізичної та медичної в однаковій мірі.
Не можна надати новітнє
обладнання і сподіватися, що
його будуть використовувати.
Потрібно навчання і відповідні люди. Україна не мала ні
першого ні другого.
Дуже багато питань підняла
ця конференція – від аптечки за
стандартами НАТО до мобільних
шпиталів і кваліфікованих
лікарів, брак яких дуже відчувається у зоні АТО. Відбулись
також практичні навчання з
українськими та міжнародними
експертами. У середу була
ухвалена підсумкова Резолюція
конференції.
Тім Крентон, кваліфікований
парамедик штату, власник/
директор з навчальної роботи
компанії Paramed CZ, який протягом 30 років навчає інструкторів, лікарів та військових
тактичній медицині, під час
виступу зазначив, що головне,
щоб «the right people in the right
place at the right time do the right
things...».
Україні це надзвичайно
потрібно й не тільки щодо
медичних кадрів, але й державних урядовців.
Д-р Уляна Супрун щиро
подякувала всім, хто через Союз
Українців у Великій Британії
надав свій внесок у велику допомогу, яку СУБ продовжує надавати по захисту життя українських військових, які захищають
незалежність країни.

