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UKRAJINA: STÁLE POMÁHÁME – I CIVILNÍ OBRANĚ

VIS HUMANITATIS – SÍLA HUMANITY – LE POUVOIR DE L’HUMANITE – POWER OF HUMANITY

Za necelých osm týdnů jsme na Ukrajinu vypravili již 17 humanitárních misí. To
představuje osm desítek tun především zdravotnického materiálu. Nepominutelná je
také flotila již 30 sanitek a zdravotnických vozidel. Nově se zaměřujeme i na Civilní
obranu.
Těžištěm naší pomoci je posilování dostupnosti zdravotní péče na Ukrajině, což je základ
a nutný předpoklad jakékoli další pomoci. Ošetřovat raněné a nemocné pomáhají dodávky
zdravotnického materiálu sestavené přesně podle místní požadavků – jde nejen o již známé
traumasety, ale také sety pro léčbu popálenin, hemostatika, transfúzní sety nebo zevní
fixátory, z přístrojů anesteziologické monitory, odsávačky, dermatomy, VAC přístroje a další.
Z léčiv můžeme jmenovat analgetika, antibiotika, antitusika, glukozu, inzulin a další.
Zdravotnické týmy dostaly také zdravotnické stany, vakuová nosítka, komunikační prostředky
(vč. satelitních) nebo ochranné prostředky (přilby, vesty).
Naše dodávky jsou cílené na základě předchozího zjištění na místě, přepravujeme také
materiál v rámci programu MEDEVAC Ministerstva vnitra. Naším partnerem je Ukrajinský
červený kříž, který poskytuje v souladu se Základními principy ČK&ČP pomoc všem
raněným a nemocným bez ohledu na jejich příslušnost národnostní, jazykovou či jinou.
Kromě podpory zdravotní péče jsme se rozhodli – opět na základě konkrétních požadavků –
podpořit také ukrajinský hasičský sbor, který plní v době války úkoly civilní obrany: chrání
civilisty před jejími následky – od hašení požárů, přes vyprošťování, zajišťování ukrytí a
podobně. My jsme ukrajinským hasičům zakoupili novou výstroj – konkrétně 150 ks
hasičských přileb, 767 párů zásahové obuvi, 112 párů zásahových rukavic a 102 ks
zásahových kompletů, kabátů, kalhot a bund, což celkem představuje skoro 5 tun na 29
paletách v hodnotě 11,5 mil. Kč, kterou jsme dnes na Ukrajině předali.
Naše pomoc je financována podporou z prostředků sbírky na Fondu humanity ČČK,
příspěvků Ministerstva zahraničních věcí, MEDEVACu, z darů jednotlivců a institucí.
Na Fondu humanity ČČK koná Český červený kříž
veřejnou finanční sbírku pro pomoc na Ukrajině:

č.ú. 333999/2700, v.s. 1502
Rozhraní pro platbu on-line je dostupné na:
www.cervenykriz.eu/chci-prispet
Za příspěvky děkujeme.
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