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ПІДТРИМКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕСПІРАТОРНОГО ТОВАРИСТВА 

В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ В УКРАЇНІ

Європейське респіраторне товариство (ERS) є однією найбільших науково-практичних медичних організацій в 
світі, яке спеціалізується на патології дихальної системи. Члени ERS є лікарі, науковці, викладачі, громадські організа-
ції та інші, котрі займаються проблемою респіраторної медицини. ERS включає в себе багато членів, які знаходяться 
більш ніж 160 країнах світу. Ця науково-практична спільнота надає пріоритет науці, освіті та пропаганді, щоб зміцни-
ти здоров’я легень, полегшити страждання від захворювань та забезпечити стандарти пульмонології у всьому світі. 

Вранці 24 лютого 2022 р. Росія розпочала широкомасштабну війну в Україну по всій довжині спільного кор-
дону і з території Білорусі. У зв’язку з чим ERS зробила офіційну заяву: «Оскільки ми з великим сумом спостерігаємо 
за продовженням вторгнення Росії в Україну, ми закликаємо наших членів та ширшу респіраторну спільноту підтри-
мувати ініціативи з надання гуманітарної допомоги українському народу скрізь, де це можливо. Ми наводимо даємо 
на нашому сайті список ініціатив, які надають підтримку біженцям; надання пакетів медичної допомоги; підтримка 
парамедиків та лікарів на передовій; та надання екстреної допомоги дітям. Поряд із цим закликом про підтримку ERS 
в даний час робить кроки щодо припинення співпраці з російським та білоруським суспільствами».

Також керівництво ERS зробила офіційну заяву, щодо підтримки українських медиків і звичайних громадян нашої 
держави в цей не легкий час. 

Не тільки словами але і ділом ERS разом з іншими організаціями, у тому числі ВОЗ, допомагає створювати різні 
навчальні матеріали для надання медичної допомоги військовим і населенню під час бойових дій, можливої ядерної, 
біологічної і хімічної катастрофи. 

Крім того, під час воєнної агресії Росії до України виникли великі проблеми з постачанням препаратів хворим на 
астму і ХОЗЛ. У зв’язку з чим ERS попросила допомоги крупних фармакологічних компаній, які займаються виробни-
цтвом препаратів для хворих на ХОЗЛ і астми, надати дані препарати цим хворим в різних регіонах України. Наразі 
дана пропозиція була позитивно сприйнята фармакологічними компаніями, які стараються забезпечити препарата-
ми даних хворих.  

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України вдячна ERS за підтримку в цей не легкий час для нашої країни!
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