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 לכבוד

 פרופ' נחמן אש, מנכ"ל
 משרד הבריאות 

 
 

 שלום רב, 
 

 לרופאי ואזרחי אוקראינה  סיוע הומניטרי הנדון:

 
בישראל הרפואית  מהמההסתדרות  ומוטרדת  מודאגת  העולם,  כשאר  המתפתח  נ ההומ  שבר,  והולך  יטארי 

המלחמה.   ובא בעקבות  ותרופות,  ההתקפות  ה קראינה  באוכל  מחסור  בדיור,  לפגיעה  גורמות  מתמשכות 
כרופאים, אל לנו לעמוד מנגד ולא לעשות כלום; עזרתנו    מיום ליום.  צב מחמיר  המפצועים ופליטים רבים.  

הוא חולה    ועזרתם לאדם החולה באשר"מתבקשת מבחינה מצקועית ומוסרית. ובדברי שבועת הרופא העברי:  

 אם גר אם נכרי ואם אזרח אם נקלה ואם נכבד." 
 

האוקראינית,  מכתב  רצ"ב   הרפואית  בהסתדרות  הרופאים  מעמיתנו  שקיבלנו  הדברים    ובופניה  רשימת 
 על מנת להקל על הסבל, התחלואה והמוות שכרגע הם מנת חלקם של התושבים.,  שמבקשים לקבל

 

בכדי שנוכל להענות לבקשת עמיתינו    ,פים השוניםובתיאום מול הג  אליך בבקשה לסייע  ולעזור לנו  הפונ   יאנ
 להעביר תרופות וציוד רפואי למדינה.  ו  הרופאים באוקראינה, להושיט יד 

 
 אני סמוך ובטוח כי תיענו ברצון לבקשתנו זו.

 

 ברכה,                                                                                             
 

 פרופ' ציון חגי                                                                                              
 הרפואית בישראל  ההסתדרותיו"ר                                                                                                

 
 
 
 
 

 
 העתקים: 

 עו"ד לאה ופנר, מנכ"ל הר"י 
 עו"ד מלכה בורו, מנהלת האגף למשפט ומדיניות ציבורית 
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We, Ukrainian doctors, ask to help  with the following medicines which we need  for the wounded in the 

Russian-Ukrainian war. 
 

1. First aid kits 

2. Tactical medical backpacks 

3. Combat application tourniquets (CAT) – tactical black or others  

4. Syringes and syringe systems 

5. Peripheral intravenous catheters (20, 22, 24, 26) 

6. Wound dressing (gauzes, napkins, cotton fiber, hemostatic dressing) 

7. Sterile and non-sterile gloves 

8. Antiseptics  

9. Israeli Emergency Bandage 

10. NAR Eagle IFAK w/Combat Gauze® (Black or OD Green) 
 

DRUGS 
 

1. HAEMOSTATICs  

2. ANTIBIOTICS:  

• Meropenem,  

• Vancomycin,  

• Сolistimethate,  

• Ceftazidim,  

• Gentamicin 

3. ANALGESICS:  

• Dexketoprofen,  

• Paracetamol 

4. Diphenhydramine - ampul. 2.5 % 2 ml №10 

5. Atropine - ATROPINUS SULPHATE 

6. Heparin 

7. Etamsylate 

8. Dexamethasone - ampul. 4 mg/ml 1 ml №10 

9. Chlorpromazine  

10. Nasopharyngeal Airway 

11. Occlusive Chest Seal Non-Vented Adhesive Dressing for Open Chest Injury and Sucking Chest Wound

      

 

Thanks for your supports 

President WFUMA. professor    Andrii Bazilevych 

 

+380674473221 (Viber, Whatsapp, Telegram) 

abazylevych@ukr.net       
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