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Лист ТМА до Всесвітньої медичної асоціації: війна та збройні зіткнення, які тривають в
Україні, потрібно негайно припинити.
Шановний д-р Стенсмірен,
Ми з великим занепокоєнням стежимо за процесом збройного конфлікту, який почався з
вторгнення Росії в Україну. Як і у всіх війнах, є втрати, які неможливо визначити кількісно,
тоді як найбільшої шкоди зазнають уразливі групи, включаючи жінок, дітей, людей похилого
віку, людей з проблемами зі здоров’ям та інвалідів. На жаль, медичні послуги, заклади та
персонал також є мішенню, незважаючи на те, що вони знаходяться під захистом
міжнародних угод.
За актуальними даними щодо ситуації в Україні, оприлюдненими Всесвітньою організацією
охорони здоров’я (ВООЗ) 25 березня 2022 року:
•
•
•
•
•

Було 119 атак, які завдали шкоди службам охорони здоров’я, закладам та персоналу,
3l з яких були безпосередньо спрямовані на ці служби.
Внаслідок цих нападів загинули 94 людини, 56 осіб отримали поранення.
Серйозно пошкоджено 74 заклади охорони здоров’я, 24 з яких наразі непридатні.
У цільових закладах охорони здоров’я 26 пацієнтів, які перебували на лікуванні, та 55
медичних працівників, які чергували, отримали певні ушкодження.
Постраждали 29 машин швидкої допомоги.

Крім цього, пошкодження сховищ медичного обладнання, непрацездатність холодового
ланцюга, виснаження джерела кисню та припинення логістики і постачання медичного
обладнання в умовах конфлікту є факторами, які погіршують ситуацію і викликають
серйозні занепокоєння щодо стабільності медичних послуг, які вже перебувають у складних
умовах.
Протягом своєї історії Турецька медична асоціація (TMA) виступала проти всіх воєн і
випадків збройних конфліктів і поділяла свою тверду позицію, захищаючи життя і
виживання, з громадськістю, визнаною і шанованою на міжнародному рівні. Крім того, це
історично почесний рекорд, що ТМА вела боротьбу проти нападу на медичні служби,
заклади та персонал під час усіх війн і випадків збройних конфліктів у регіоні чи деінде у
світі.
Зберігаючи цю позицію, ТМА заявляє у всьому світі, що готова до всіх форм співпраці та
солідарності з жертвами війни в Україні, в рамках концептуальної бази «Охорона здоров’я в
небезпеці» Всесвітньої медичної асоціації, щоб допомогти забезпечити стабільність
медичних послуг у випадках надзвичайних ситуацій та висловлює бажання припинити війну
як проблему громадського здоров’я, враховуючи її невиправні втрати.
З повагою,
проф. д-р. Шeбнем Koрур Фiнджaнджi
Президент
Турецької медичної асоціації

