
Шановний пане Президент ОЕСІ,  

Члени Правління, 

учасники Генеральної асамблеї! 

 

Я дуже радий бачити всіх вас! 

Щиро вдячний за можливість надати коротку інформацію щодо стану та 

проблем надання медичної допомоги хворим на рак в Україні. 

Я звертаюсь до вас під час російської військової агресії до моєї країни. Вже 

114 добу в центрі Європи Україна в тяжких боях захищає свою незалежність, 

територіальну цілісність та демократичні цінності цивілізованого світу!  

В цей момент я знаходжусь у столиці України - місті Київ. Київ – це один із 

сакральних центрів європейської цивілізації. Вся Європа мала родинні зв’язки з 

Київською Руссю – нинішньою Україною. В Софії Київській увіковічені чотири 

славетні королеви: Франції – Анна, Угорщини – Анастасія, Норвегії, а потім 

Данії – Єлизавета, Англії – Агата – всі вони доньки Ярослава Мудрого, великого 

князя Київського. До сьогодні в багатьох родинах країн Європи та світу тече кров 

представників моєї країни. І в той же час, дуже боляче, що в сотнях міст і сіл 

України просто на вулицях, площах і підвалах будинків тече кров вбитих і 

поранених дітей, цивільних людей, героїчних захисників і захисниць України. 

Весь світ спостерігав за трагедією в Маріуполі. 

В той же час хочу нагадати, що трохи більше 2-х років тому в Києві наш 

Інститут проводив науковий event ”Tumor and Host: Novel Aspects of Old 

Problem”, присвячений 25-річчю нашого членства в родині ОЕСІ, за участю 

численних представників фундаментальної та клінічної онкології світу, в тому 

числі і ОЕСІ: Professors Clаudio Lombardo, Giorgio Stanta, Angelo Paradiso.  

Тоді ми планували прискорити нашу Євроінтеграцію і обговорювали це 

питання в рамках круглого столу, який проводив Clаudio Lombardo. Піднімали 

питання щодо шляхів імплементації стандартів ЄС для персоналізованої 

діагностики і терапії онкологічних хворих, а також проведення одного із 

майбутніх засідань Генеральної Асамблеї в Києві. 

Проте, сталося не так, як гадалося: цим планам завадили спочатку глобальна 

пандемія COVID, а тепер ця нещадна війна, коли агресор знищує десятки тисяч 

мирних жителів, та руйнує плани демократичного суспільства боротися і з 

однією з найскладніших медичних і соціальних проблем – Рак. 

Протягом останніх двох місяців Україну відвідали багато Президентів, 

Прем’єр-міністрів країн Європи, вищих посадовців ЄС, спікерів та делегацій 

парламентів країн з усього світу. Тільки вчора Україну відвідали 4 керівника 

держав ЄС: Президенти Франції і Румунії, прем’єр-міністр Італії та канцлер 

Німеччини. Вони побачили на власні очі, що зробив агресор у раніш затишних 

та сучасних містечках під Києвом – Буча, Ірпінь, Бородянка! Всі 

високопоставлені представники Ваших країн наголошували, що «Це війна не 



лише проти вашої держави – це війна проти людяності та демократичних 

цінностей!» 

На сьогодні, ракетними, бомбовими, артилерійськими атаками з 

використанням заборонених Женевськими конвенціями боєприпасів 

знищуються не тільки цивільні будинки, культурні та освітні заклади, але й 

медична інфраструктура. За даними МОЗ України зруйновано, або знищено 

вщент, або знаходиться в тимчасовій окупації більш як 470 великих 

багатопрофільних медичних шпиталів, в тому числі значна кількість 

онкологічних центрів.  

Особливо небезпечна ситуація стосується доступності надання 

кваліфікованої допомоги хворим. До початку війни на обліку в Україні було 

понад 1 мільйон онкохворих. Військові дії, окупація, міграція порушили і значно 

ускладнили логістику та надання медичної допомоги онко-пацієнтам. Значно 

скоротилась кількість міжнародних клінічних досліджень, які дозволяли до 20% 

онкохворим отримувати лікування за новітніми стандартами. Зрозуміло, що 

порушення алгоритму протоколів діагностики і терапії значно погіршують якість 

та ефективність терапії.  

З іншого боку, мені, як представнику та координатору центру 

фундаментальних досліджень в онкології, очевидно, що синергія продуктів 

вибухів бомб і ракет, горіння нафтобаз, викидів хімічно небезпечних речовин із 

розбомблених заводів, бойових дій в чорнобильській зоні, загальносуспільного 

стресу та наслідки COVID інфекції значно погіршать канцерогено небезпечну 

ситуацію не лише в Україні, але і в Європі та світі в цілому.  

Ліміт часу не дає можливості деталізувати проблеми, з якими стикнулась 

онкологічна галузь України та які виклики чекають нас в майбутньому.  

Aналіз критичних викликів в умовах війни змушує мене просити Вас про 

максимальне сприяння наданню медичної допомоги онкологічним хворим, які 

знаходяться в тимчасовій еміграції у Ваших країнах; створити трастовий фонд 

матеріально-технічної підтримки для відбудови та відновлення зруйнованих 

онкологічних клінік в Україні. 

Ми бачимо роль ОЕСІ та очікуємо від нашої організації, що є найбільшою 

спільнотою онкоцентрів Європи, створення спеціального логістичного центру 

Євроонкохаб для України для ефективного використання наявних ресурсів країн 

Європи з метою відновлення клінічного та лабораторного обладнання, яке 

необхідне для надання ефективної кваліфікаційної медичної допомоги 

онкологічним хворим – громадянам України. 

Звертаю особливу Вашу увагу на те, що населення України знаходиться в 

зоні надвисоких концентрацій канцерогенів антропогенного та природного 

походження, викликаних як військовою агресією, так COVID пандемією, які, до 

речі, розповсюджуються на інші країни Європи. Варто очікувати на їх 

синергічний ефект. Ми уже розпочали такі дослідження. Ми пропонуємо ОЕСІ 



спільно із Україною започаткувати спеціальну Програму досліджень, 

спрямовану на виявлення ризиків та профілактику раку, із залученням фондів 

Єврокомісії. Це буде ознака нашої спільної відповідальності в сфері 

європейської біобезпеки. 

Наприкінці мого message, я би хотів підкреслити, що ми в Україні 

відчуваємо постійну та вагому підтримку ваших країн, громадян, урядів, і вдячні 

за це.  

Бажаю всім нам мирного життя в єдиній демократичній Європейській 

родині!  

 

Завершити свій виступ хочу словами Урсули фон дер Ляєн – Голови 

Європейської комісії: 

«Українці борються так мужньо, тому що вони точно знають, яке майбутнє 

вони хочуть. Майбутнє вільного та відкритого суспільства, що належить до 

спільної демократичної спільноти…». 

  

Дякую за увагу. 

 


