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P o L s k o - U k R A I ń s k A  F U n d A c j A  R o z w o j U  M E d y c y n y

Polsko-Ukraińska Fundacja Rozwoju Medycyny 
powstała w 2014 roku. Jej nadrzędnym celem jest 
jednoczenie środowisk medycznych Polski, Ukrainy, 

ale także innych krajów. Od samego poczatku funkcjonowa-
nia działania Fundacji skupiały się na rozwoju medycyny w 
aspekcie naukowym i praktycznym, między innymi  poprzez 
wspólnie organizowane konferencje naukowe, spotkania 
ekspertów, liczne staże naukowe, oraz konsultacje trudnych 
przypadków.

Niestety, rok 2022 wymusił szereg zmian w działaniu 
Fundacji. Już od pierwszych dni wojny zarząd, wolontariu-
sze oraz przyjaciele Fundacji rozpoczęli zintensyfikowane 
działania mające na celu pozyskanie środków finansowych 

oraz organizacje zbiórek darów, by móc jak najszybciej wes-
przeć uchodźców masowo przybywających na terytorium 
Rzeczpospolitej oraz wspomóc funkcjonowanie ukraińskich 
szpitali. Nadrzędnym celem stało się  przeciwdziałanie skut-
kom działań wojennych na terytorium Ukrainy poprzez orga-
nizację pomocy medycznej oraz zbiórek, a także transport 
sprzętu medycznego i dostarczanie pomocy humanitarnej 
osobom dotkniętym działaniami wojennymi, pozostającym 
na terytorium Ukrainy.

Pierwszym ważnym krokiem był zakup i natychmia-
stowe dostarczenie do szpitali w Ukrainie trzech niezwykle 
potrzebnych generatorów prądu. Ponadto przedstawiciele 
Fundacji zorganizowali kilka transportów z darami rzeczowy-
mi, między innymi: artykułami medycznymi, lekami, specja-
listyczną aparaturą medyczną (np. EKG), artykułami higie-
nicznymi. Zakupiona została również profesjonalna aparatura 
do podciśnieniowej terapii ran oraz strzykawki automatyczne 
do podawania kontrastu przy badaniach techniką rezonansu 
magnetycznego.

Dziękujemy raz jeszcze wszystkim zaangażowanym 
osobom za wysiłek włożony w pomoc Ukrainie oraz niezmien-
nie prosimy o wsparcie naszych działań. Przekazane środki 
zostaną w całości przeznaczone na ratowanie zdrowia i życia 
mieszkańców ogarniętego wojną kraju. W tym szczególnym 
czasie dobra współpraca, przyjaźń i solidarność ze wschodni-
mi sąsiadami nabiera szczególnego znaczenia.
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Zdj. 1. Lwowskie Obwodowe Centrum diagnostyczno Kliniczne
Zdj. 2.  Konwój z pomocą: Paweł Majsiak - Prezes Polsko-Ukraińskiej Fundacji 

Rozwoju Medycyny; Khrystyna Lishchuk-Yakymovych, Lekarz alergolog-
immunololog, Reginalne Centrum Immunologii Klinicznej I Alergologii, 
Lwowskie Obwodowe Centrum Diagnostyczno Kliniczne; Roman 
Pukalyak, dyrektor Lwowskiego Obwodowego 

Zdj. 3. Podzikowanie dla Fundacji za pomoc 
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