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#NursesForPeace: Ukrainos slaugytojai Tarptautinei slaugytojų tarybai praneša apie didėjančią humanitarinę 

krizę 

• TST pradeda socialinės ţiniasklaidos kampaniją #NursesforPeace 

• ICN, EFN ir EFNNMA reikalauja apsaugoti sveikatos apsaugos darbuotojus ir nutraukti karo veiksmus 

Ţeneva, Šveicarija, 2022 m. kovo 3 d.  

 

Tarptautinė slaugytojų taryba (ICN) vakar surengė specialų internetinį seminarą, kuriame dalyvavo 

Europos slaugytojų vadovai, suburdami slaugytojų grupes, kad aptartų krizę Ukrainoje. Keletas Ukrainos 

slaugytojų vadovų prisijungė prie susitikimo iš savo ligoninių rūsių. Dalyviai išreiškė vieningą viso pasaulio 

slaugytojų solidarumo ir paramos ţinią Ukrainos slaugytojams ir Ukrainos ţmonėms. 

 

Ką galime padaryti: pasirašyti the ICN-EFN-EFNNMA bendrą poziciją  

https://www.gopetition.com/petitions/nursesforpeace.html  

Palaikyti Ukrainą naudojant logotipus socialinėse medijose  

Aukoti TST Humanitariniam fondui: 

www.shop.icn.ch/collections/donations/products/icn-humanitarian-fund 

https://www.gopetition.com/petitions/nursesforpeace.html
http://www.shop.icn.ch/collections/donations/products/icn-humanitarian-fund


 

Po susitikimo TST, Europos slaugytojų asociacijų federacija (EFN) ir Europos nacionalinių slaugytojų ir 

akušerių asociacijų forumas (EFNNMA) paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame grieţtai pasmerkė Rusijos 

invaziją į Ukrainą, sveikatos paslaugų sutrikdymą ir išpuolius prieš sveikatos prieţiūrą, atakas prieš sveikatos 

prieţiūros įstaigas ir nekaltus civilius. TST, EFN ir EFNNMA ragina nedelsiant nutraukti ugnį, nutraukti visus 

karo veiksmus ir pradėti intensyvesnes diplomatines derybas siekiant uţtikrinti taiką. 

Webinaras, pavadintas #Nursesfor Peace – Ukraina ir slaugytojų atsakas, subūrė Ukrainos, Vengrijos, 

Moldovos, Lenkijos, Rumunijos ir Slovakijos nacionalinių slaugių asociacijų lyderius, taip pat TST, EFN ir 

EFNNMA vadovus, kad pasidalintų įţvalgomis bei informacija ir nuspręstų dėl veiksmų, skirtų apsaugoti 

slaugytojus ir kitus sveikatos prieţiūros darbuotojus, apsaugoti įstaigas bei reikalingas priemones ir uţtikrinti 

galimybę gauti humanitarinę pagalbą. 

Be bendro pareiškimo, TST pradėjo socialinės ţiniasklaidos kampaniją NursesforPeace, siekdama 

suvienyti slaugytojus visame pasaulyje ir solidarizuotis su Ukrainos slaugytojais. Reklamjuostes, socialinės 

ţiniasklaidos uţsklandos ir kitus kampanijos išteklius galite atsisiųsti ČIA 

https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/Nursesforpeace_Visuals.zip . TST ragina kampanijos rėmėjus 

socialinėje ţiniasklaidoje skelbti nuotraukas, kuriose jie laiko reklamjuostes, naudojant ţymą #NursesforPeace. 

 

TST prezidentė Pamela Cipriano sakė: 

„TST, EFN ir EFNNMA prideda savo balsus prie raginimų nutraukti karo veiksmus Ukrainoje ir kartu 

siekti diplomatinio sprendimo, kad būtų uţbaigta ši invazija. 28 milijonai pasaulio slaugytojų solidarizuojasi su 

savo kolegomis Ukrainoje ir kalba vienu balsu, reikalaudami nutraukti agresiją, kuri jau nusinešė neţinomą 

skaičių mirčių ir šimtai tūkstančių ţmonių buvo priversti trauktis iš savo gyvenamų vietų. Daugiau gyvybių 

neturėtų būti prarasta. Po reklama #NursesforPeace mes ir toliau naudosimės visais mums prieinamais būdais 

remti humanitarines pastangas tiek Ukrainoje, tiek su ja besiribojančiose šalyse, kur slaugytojai vėl atlieka 

pagrindinį lyderio vaidmenį. Esame labai dėkingi drąsiems Ukrainos slaugytojams ir kaimyninių šalių 

slaugytojams, kurie stengiasi rasti praktinių sprendimų, kaip apsaugoti ir priţiūrėti savo pacientus sudėtingomis 

aplinkybėmis. Istorijos iš vietos, kurias išgirdome internetiniame seminare, buvo ir slegiančios, ir įkvepiančios. 

Howard Catton, TST generalinis direktorius, pripaţino neįtikėtiną Ukrainos slaugytojų liudijimą, 

sakydamas: „Sveikata ir taika yra neatsiejami dalykai, o kaip pasaulinė slaugytojų bendruomenė, mūsų vertybės 

yra skatinti sveikatą, teikti rūpestį ir uţuojautą, ir susitaikymą. Pandemija dar nesibaigė, tačiau viso pasaulio 

ţmonės vėl stebi slaugytojų nepajudinamą drąsą ir jėgą saugoti mūsų sveikatą ir ţmoniją. Kviečiame visus 

solidarizuotis su Ukrainos slaugytojais ir paremti kampaniją #Nursesfor Peaece“. 

 

Slaugytojų liudijimai 

Buvusi Ukrainos slaugių mokyklos direktorė Natalija Liščenka, bendradarbiaujanti su TST, palaikanti 

ryšius su Ukrainos slaugytojomis, padėjo išversti kalbą slaugytojoms iš Ukrainos, kurios prisijungė prie 

skambučio. Ji papasakojo apie slaugytojų padėtį Ukrainoje, kurių daugelis gyvena ligoninėse, kuriose dirba, kad 



galėtų priţiūrėti pacientus. „Ţinau, kad mano kolegoms Ukrainoje reikia daug psichosocialinės paramos, 

emocinės paramos. Ukrainiečių slaugytojų padėtis yra nepaprastai sunki, pavojinga ir traumuojanti, tačiau jos 

yra įsipareigojusios rūpintis ţmonėmis. Ţinojimas, kad juos remia tarptautinė slaugytojų bendruomenė, yra tikrai 

svarbus ir padeda juos išlaikyti šiais neįtikėtinai sunkiais laikais. 

Tetjana Černyšenko, Ukrainos slaugytojų asociacijos prezidentė, prisijungė prie internetinio seminaro iš 

Kijevo. Ji kalbėjo apie vykstantį konfliktą, sakydama, kad daug miestų yra apšaudomi ir daug civilių buvo 

suţeista arba ţuvo. „Mūsų ţmonės ieško pastogės metro stotyse, o bombos pataiko ne tik į gyvenamąsias vietas, 

bet ir į ligonines... Kūdikiai gimė net metro pastogėse ar ligoninių rūsiuose. Ji padėkojo besiribojančioms šalims, 

kurios priėmė daug Ukrainos pabėgėlių ir jais rūpinosi. 

Aneliya, vyresnioji slaugytoja iš Kijevo, yra viena iš tų slaugytojų, kurios gyvena ligoninėje. „Matome 

padaţnėjusius išpuolius Kijeve ir ruošiamės dideliam skaičiui suţeistųjų. Esame ypač susirūpinę dėl didėjančio 

pagrindinių medicinos priemonių, įskaitant turniketų, trūkumo. Taip pat organizuojame pirmosios pagalbos 

mokymus civiliams, bet mums labai reikia daugiau priemonių. 

Ukrainos slaugytojų vadovė Halyna sakė, kad gavo ţinučių iš slaugių visoje šalyje, kurios nakvoja 

prieglaudose ir ligoninėse. „Jie siunčia savo vaikus ir anūkus į kaimynines šalis ir aš esu labai dėkinga uţ šią 

pagalbą.  

Svitlana, slaugytojų vadovė Ternopilyje, sakė, kad slaugytojos viską padarė pačios. Kadangi Ternopilis 

yra Ukrainos vakaruose, padėtis ramesnė nei Kijeve ir Charkove. „Turime paskirstymo centrus, kuriuose dirba 

studentai ir kiti savanoriai, sulaukiame tiekimo grandinių iš Lenkijos ir kitų šalių. Viską, ką gauname, išdaliname 

miestams, kuriems to reikia“. 

Ukrainos slaugytojai kreipėsi dėl psichosocialinės paramos ir medicininių priemonių, įskaitant: ţaizdų 

prieţiūros priemones, tokias kaip turniketai, vaistai ir antibiotikai, taip pat vienkartiniai tvarsčiai. Kiekvienas, 

norintis paaukoti TST humanitariniam fondui, remdamas slaugytojus Ukrainoje, gali tai padaryti čia 

www.shop.icn.ch/collections/donations/products/icn-humanitarian-fund 

Ukrainos kaimyninių šalių nacionalinės slaugytojų asociacijos atstovai kalbėjo apie pabėgėlių situaciją ir 

tai, kaip jie padeda į Ukrainą tiekti atsargų. Slaugos vadovai iš Slovakijos, Lenkijos, Rumunijos ir Moldovos 

kalbėjo apie „didţiulę asmenų solidarumo ir paramos bangą“, padedančią pabėgėliams, uţplūstantiems jų 

pasienio regionus. Jie apibūdino ţmonių, daugiausia moterų ir vaikų, antplūdį po kelių dienų: pavargę, sušalę, 

alkani ir ištikti šoko. Daugelis slaugytojų priima pabėgėlius į savo namus, tačiau slaugytojų vadovai perspėjo 

apie pavojų bandant individualiai tiekti atsargas į Ukrainą ir rekomendavo norintiems padėti pasinaudoti 

oficialiais kanalais. TST humanitarinis fondas siūlo slaugytojams galimybę teikti finansinę paramą savo 

kolegoms slaugytojoms Ukrainoje. 

Elizabeth Adams, EFN prezidentė, padėkojo TST uţ puikų vadovavimą organizuojant susitikimą, 

sakydama: „Mūsų nuoširdi uţuojauta ir mintys yra su visais mūsų kolegomis Ukrainoje. Ţinome, kokį 

neįtikėtiną darbą atliekate, ir ieškome bet kokios galimybės, kad galėtume jus paremti visais įmanomais būdais. 

Šiandien išgirdome jūsų prašymus, ypač pabandyti ateityje pasiekti taikesnį sprendimą. Jus visapusiškai palaiko 

EFN, o mes ir toliau dirbame su visais kolegomis, kad ir toliau jus palaikytume. Nuoširdţiai dėkojame kitiems 

savo kolegoms pasienio šalyse uţ neįtikėtiną jų atliekamą darbą. 

http://www.shop.icn.ch/collections/donations/products/icn-humanitarian-fund


Mervi Jokinen, EFNNMA viceprezidentė, taip pat išreiškė solidarumą remdama visus slaugytojus ir 

akušerius Ukrainoje. Ji pabrėţė bendradarbiavimo svarbą: „Turėtume turėti vieningą frontą, galime būti įtakingi 

savo organizacijoje ir bendradarbiaudami su tarptautinių agentūrų sveikatos krizių valdymo ekspertais, taip pat 

turime turėti praktinę psichosocialinę pagalbą visiems mūsų slaugytojams ir akušeriams.  

TST ir toliau bendradarbiaus su nacionalinėmis slaugytojų asociacijomis regione, kad padėtų Ukrainos 

ţmonėms, įskaitant tuos, kurie buvo priversti bėgti iš savo šalies. 

Norėdami parodyti savo paramą slaugytojams ir Ukrainos ţmonėms, pasirašykite bendrą ICN-EFN-

EFNNMA pareiškimą čia  https://www.gopetition.com/petitions/nursesforpeace.html , paaukokite 

www.shop.icn.ch/collections/donations/products/icn-humanitarian-fund ir prisijunkite prie mūsų socialinės 

ţiniasklaidos kampanijos #Nursesfor Peace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Pastaba redaktoriams 

Tarptautinė slaugytojų taryba (ICN/ TST) yra daugiau nei 130 nacionalinių slaugytojų asociacijų, atstovaujančių 

milijonams slaugytojų visame pasaulyje, federacija. Slaugytojų valdoma ir tarptautiniu mastu pirmaujanti 

slaugytojų organziacija, TST siekia uţtikrinti kokybišką prieţiūrą visiems ir patikimą sveikatos politiką visame 

pasaulyje. 

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su Gyorgy Madarasz, atstovu spaudai el. paštu 

madarasz@icn.ch  

Tel.: +41 22 908 01 16 

www.icn.ch  

@ICNurses  

https://www.gopetition.com/petitions/nursesforpeace.html
http://www.shop.icn.ch/collections/donations/products/icn-humanitarian-fund
mailto:madarasz@icn.ch
http://www.icn.ch/

