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Через початок війни росії проти України, система охорони
здоров'я країни і самі медичні заклади зазнали руйнувань
колосальних масштабів. Постачання та закупівля ліків і
медикаментів зі звичних джерел стали неможливими. Система
потребувала нових оперативних рішень для надання допомоги.

ПЕРЕДУМОВИ 

1 160

163 

>1 
МЛРД $ 

об'єктів системи охорони здоров'я
ПОШКОДЖЕНО

об'єктів системи охорони здоров'я
ЗРУЙНОВАНО ПОВНІСТЮ

ЗАВДАНИХ ПРЯМИХ ЗБИТКІВ
інфраструктурі охорони здоров'я
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директор, 
керівники напрямків: фінанси, логістика, склад, координація і
верифікація, 
менеджери з постачання (координатори), 
фармацевти, 
працівники складу, 
бухгалтер, 
менеджер з комунікацій, PR-менеджер

Національна агенція гуманітарної допомоги ZDOROVI – один із
найбільших центрів гуманітарної допомоги в Україні, який координує
підтримку міжнародних донорів та партнерів для забезпечення
українських медичних установ, лікарів і пацієнтів по всій країні.

Команда агенції має 20 років досвіду роботи в сфері медичних
послуг та складається з 17 осіб: 

До війни агенція докладала зусиль до покращення медичних послуг
в Україні шляхом змін у бізнес-процесах медзакладів, реалізації
соціальних та освітніх проєктів для лікарів і пацієнтів, які ми
втілювали в співпраці з UNICEF, USAID, GIZ, Deloitte та
українськими державними установами.

ПРО НАС

РІЧНИЙ ЗВІТ 2022
БО БФ НАГД ЗДОРОВІ



Під час війни та після неї, сьогодні та у період відбудови й
відновлення, забезпечити лікарні по всій країні, насамперед у
найбільш постраждалих регіонах, та вразливи групи пацієнтів,
необхідною та адекватною допомогою від надійних міжнародних
донорів.

НАША МІСІЯ

ПРІОРИТЕТ
Уся гуманітарна допомога розподіляється за пріоритетністю. 
Найперше – для закриття потреб медичних закладів, що
знаходяться в зоні бойових дій та поблизу них, а також ті, що
займаються лікуванням поранених. 
Крім того, забезепечуються заклади регіонів із великою
кількістю внутрішньо переміщених осіб.

ФОКУС: госпітальна група лікарських засобів, знеболюючих,
протиопікових, шовних і перев'язувальних матеріалів, хірургічних
наборів та діагностичного обладнання.
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА
ВИКЛИКИ МЕДИЧНОЇ

СИСТЕМИ, ЩО ВИНИКЛИ
ЧЕРЕЗ ВІЙНУ

ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗІ
дефіцит ліків та матеріальних
ресурсів як наслідок
збільшення навантаження на
заклади охорони здоров'я у
прифронтових регіонах та
областях з великою кількістю
внутрішньо переміщених осіб; 

руйнування логістичної
системи забезпечення
медичних закладів

ЯК ZDOROVI ЇХ ВИРІШУЮТЬ
верифікуємо потреби у медичній гуманітарній допомозі після
аналітики через інформаційно-аналітичну систему «MedData», що
забезпечує контроль і прозорість процесу в співпраці з
Міністерством охорони здоров'я України;

переглядає та оцінює реальні можливості медичних закладів через
офіційні дані паспортів лікарень;

опрацьовує запити та пропозиції, які надають донори;

проводить аналіз потреб через прямі звернення, що надходять від
керівників та головних лікарів лікарень, пологових будинків, пунктів
первинної медико-санітарної допомоги військових госпіталів та інших
медичних установ;

здійснює постіне формування уточнених цільових списків для
донорів для ефективної реалізації отриманої допомоги.
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НАШІ ПАРТНЕРИ
В Україні з нашим фондом співпрацюють:

Міністерство охорони здоров'я
Міністерство внутрішніх спрв
Міністерство економіки
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості
Державна прикордонна служба
Посольства ЄС
Громадські об'єднання пацієнтів України,
Обласні військові адміністрації,
лікарні та соціальні центри.

РІЧНИЙ ЗВІТ 2022
БО БФ НАГД ЗДОРОВІ



USAID
DIRECT RELIEF USA
UA Brokers Without Borders
AMEX Export Import GmbH, Project Hermes
United Help Ukraine
Onward Aid 
Caritas
Borderfree Association
Fundacja UNITERS
Robert BoschHospital
ACP GLOBAL FORWARDING
Діаспора Словаччини
Partners for World Health
Ukrainer in Bern
International Charitable Foundaton «MEEST»
Укртрансгаз
БФ "Там де живе надія"
Turan Turan group and Prusa Medica
EIT Health Ukraine Appeal
Cargo (транспортировка)
Alight in partnership with Embrace Incubator
DUKAL Health

NGO “Lions Clubs International – Ukraine”
Riga University Hospital (SIA "Rīgas Dzemdību nams")
Польська культурна місія
Klinikverbund Südwest
Teoxane SA and Teoxane Polska
Ukrainischer Verein in der Schweiz
ALIGHT (AMERICAN REFUGEE COMMITTEE)
Wohnbau Langweid
ST. NICOLAS
VEREIN ZUR UNTERSTÜTZUNG HILFSBEDÜRFTIGER IN
DER UKRAINE
Carl and Elise Elsener-Gut Foundation
Vastenactie (Dutch Lenten Campaign)
Association Franco-Ukrainienne «Idées sans frontières»
LeanyLabs
Tech-Azur
Нова пошта
Vitalograph Ltd
THE ROBERT JONES AND AGNES HUNT ORTHOPAEDIC
HOSPITAL NHS FOUNDATION TRUST
rebecca.matthews22@nhs.net
Heart to Heart International

НАШІ ПАРТНЕРИ
На сьогодні мережа партнерів складається з понад 55 організацій з
15 країн світу.

Великі донори, які надають системну підтримку

Razom for Ukraine, 
Nova Ukraine
Americares
MedShare

Philips
СММВ
MedGlobal

Партнери які надали допомогу протягом 2022 року

Глобальна фінансова підтримка 

Міжнародний фонд «Відродження»
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НАШІ ПАРТНЕРИ
Статистика допомоги в розрізі країн світу

США
36.7%

Швейцарія
10.2%

Німеччина
10.2%

Україна
8.2%

Польща
8.2%

Нідерланди
6.1%

Великобританія
6.1%

Франція
2%

Туреччина
2%

Словаччина
2%

Латвія
2%
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РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
За даними МОЗ за період воєнного стану до України загалом надійшло
10 500 тонн медичної гуманітарної допомоги на суму 12 850 млн грн.

516 тонн медикаментів та обладнання
загальною вартістю 813,15 млн грн 

ДОПОМОГА НАДАНА БО БФ НАГД ZDOROVI

904 відправки до медичних закладів
446 унікальних медичних закладів

236 населених пунктів
23 області

Загальний результат роботи складає 6,33% від загальної вартості
гуманітарної допомоги Україні та 4,91% від загального об'єму тонн.
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Всього
найменувань

ТОП 5 за вартістюТОП 5 за
відвантаженням

3 256 позицій
в загальній кількості 
1 661 820 шт.

Метронідазол
Магнезія сульфат
Цефтріаксон
Парацетамол суспензія
Дехкстроза

Ангіограф Veradius Unity
X-ray system, Philips
Medical Systems B.V.
Пересувний
рентгенологічний апарат
GE
SONOSCANNER ORCHEO
Lite + 2 датчика 
Ultrasound system
Хірургічний мікроскоп
Prescott

ОБСЯГИ ДОПОМОГИ
Статистика наданої допомоги в розрізі кількісних показників

NOVA UKRAINE 
(and partners)

661 578 одиниць 253 473 592,17 грн.

RAZOM FOR UKRAINE
(and partners) 699 117 одиниць 443 905 237,10 грн.

Статистика наданої допомоги в розрізі кількісних показників

Партнер/донор Загальна вартістьОбсяг поставлених
позицій

РІЧНИЙ ЗВІТ 2022
БО БФ НАГД ЗДОРОВІ



Статистика відправок по областях
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СПЕЦПРОЄКТИ
Крім основного процесу доставки гуманітарної допомоги до медичних закладів,
ZDOROVI в партнерстві реалізували три спецпроєкти із закупівлі медикаментів 

Закупівля медикаментів для місіх нейрохірургів в

Івано-Франківській лікарні за підтримки RazomNo. 01  

Закупівля знеболюючих для лікування хворих на

остеопороз у важкому стані за підтримки PhilipsNo. 02  

No. 03  
Закупівля медикаментів для формування наборів

екстренного реагування за підтримки RAZOM
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опанувати новий напрям діяльності (відсутність попереднього досвіду
поставок гуманітарної допомоги);

знайти партнерв та донорів;

організувати логістичні ланцюги та покрити витрати на логістику;

знайти власний постійний складу для зберігання вантажів;

знайти джерела фінансування діяльності команди фонду;

знайти джерела фінансування адміністративних витрат;

розробити систему обліку та прозорої і оперативної звітності;

створити безпечні умоив роботи членів команди, які знаходяться в
критичних умовах  (частина команди працює під загрозою обстрілів
та в умовах відключень електроенергії).

ВНУТРІШНІ ВИКЛИКИ 
Завдання, які виникли на старті роботи команди ZDOROVI
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Лютий: початок

перші перемовини та
домовленості з донорами
партнерство з МОЗ і
Мінсоцполітики
формування команди

Березень : логістика
перший вантаж з Німеччини
перші відправки в Суми, Харків та
Миколаїв
домовленості про спецумови з
перевізником Нова Пошта
фінансування логістики  LeanyLabs та
Tech-Azur

Квітень: становлення

реєстрація БО БФ НАГД ЗДОРОВІ
власний склад в Івано-Франківську
розширення команди

     (фармацевти, провізори, керівник  
      складу)

Травень : фінансування

перша грантова підтримка
страт розробки власної ERP
системи обліку вантажів
зростання кількості донорів

Червень-грудень : розвиток
розширення мережі партнерів до 55
участь у міжнарожних заходах
два нових функціональні склади
автоматизація звітності (чат-бот)
нові гранти на фінансування команди
реалізація 3 спецпроєктів



ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ
Ми невтомно працюємо задля забезпечення та підтримки медичного
фронту. Тому в 2023 році плануємо:

Щиро вдячні кожному партнеру за підтримку та надану допомогу. 
Разом ми допомагаємо рятувати життя!

No. 01  

No. 02  

No. 03  

Розвивати партнерську мережу 

Збільшувати обсяги поставок

Розвивати напрямок закупівель

медикаментів та обладнання
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ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ

Київ, вул. Звіринецька 63, оф.1

+38 (050) 272-09-02

https://www.zdorovi.help

https://www.facebook.com/NationalAgencyZDOROVI
https://www.youtube.com/@ZdoroviAgency
https://www.instagram.com/zdorovi.agency/
https://twitter.com/ZdoroviAgency
https://www.linkedin.com/company/19073395/admin/
https://t.me/zdoroviagency
https://www.zdorovi.help/

