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KOMUNIKAT 1 
 

Dotyczy: pomocy dzieciom z Ukrainy 

 
 

 W obliczu napaści wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, związanej z niebywałym 

okrucieństwem względem ludności cywilnej oraz pamiętając o naszym powołaniu, którym jest 

ochrona życia i zdrowia, zgłaszamy medyczną pomoc dla dzieci - ofiar tego konfliktu.  

Na Ukrainie żyje 7.5 miliona dzieci, które w czasie wojny wymagają szczególnej ochrony. 

Dzieci ze wszystkich ofiar cywilnych są najbardziej wrażliwe na traumę fizyczną, psychiczną i 

zdrowotną. W imieniu wszystkich polskich lekarzy pediatrów wyrażamy pełną gotowość do 

współpracy, planowania i wdrażania niezbędnej opieki zdrowotnej dla dzieci - uchodźców, 

najmłodszych ofiar wojny, które trafią do naszego kraju.   

Mamy świadomość, iż właściwe zabezpieczenie potrzeb dzieci, które będą poszukiwać 

w Polsce schronienia wymaga przygotowania i wdrożenia szeregu programów zdrowotnych i 

kompleksowej opieki.  Jesteśmy w pełnej gotowości teraz i w przyszłości. 
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