Роль шкіл громадського здоров’я в часи війни:
Заява ASPHER щодо війни в Україні
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Війна має руйнівний вплив на здоров’я населення. Наслідки війни багатовимірні і
впливають на соціальне життя та інфраструктуру системи охорони здоров’я, а також на стан
навколишнього середовища. Поряд із безпосереднім і довгостроковим впливом на фізичне та
психічне здоров’я всіх осіб, що перебувають в радіусі збройного конфлікту, наслідки війни
мають найбільший вплив на вразливі та маргіналізовані групи [1-3]. Окрім того, війна і збройні
конфлікти спричинюють вимушене переміщення людей, створюючи додаткові проблеми для
громадського здоров’я на всьому шляху переміщення, перельотів та/або міграції. Асоціація шкіл
громадського здоров'я (ASPHER) нагадує військовим, що вчиняють напади, про їхні зобов'язання
щодо дотримання норм гуманітарного права Організації Об'єднаних Націй та Резолюції ВООЗ
щодо Атак на систему охорони здоров’я [4], які спрямовані на забезпечення основних життєво
необхідних медичних послуг, що надаються населенню, яке постраждало від надзвичайних
ситуацій без перешкод – будь-яких форм насильства чи обструкцій.
Громадське здоров’я за замовчуванням використовує підхід, спрямований на підтримання
миру, як вже раніше ASPHER підкреслював у своїх заявах, пов’язаних із такими подіями, як
порушення прав медичних працівників у Туреччині після їхньої позиції проти військової
операції в Афріні [5, 6], як ізраїльсько-палестинський конфлікт [7], а також із роллю шкіл
громадського здоров'я (SPHs) у розбудові миру [8]. Відповідно, ASPHER рішуче засуджує
військові дії проти України, які забирають людські життя та знищують цивільну інфраструктуру.
Ми солідарні з українським народом, а також з тими російськими громадянами, які виступають
проти цієї військової агресії. ASPHER висловлює глибоку стурбованість впливом війни на
здоров’я та добробут українського народу та інших потенційних жертв, а також європейського та
міжнародного суспільства.
Школи громадського здоров’я – це організації, здатні підтримувати громадянське
суспільство максимальними навичками та вміннями під час збройного конфлікту. Крім того, SPH
є основним партнером національних та міжнародних організацій з охорони здоров’я. ASPHER,
як мережа, що представляє SPH та навчальні заклади охорони здоров’я в Європі протягом понад
50 років, займає позицію надійного джерела досвіду, солідарності, підтримки та союзника для
SPH та працівників охорони здоров’я усіх постраждалих країн. Керуючись принципами
розбудови миру [8], ASPHER виконує наступні п’ять дій:
1) Виявлення та розповсюдження фактів: ASPHER створює легкодоступну карту знань, вмінь і
навичок, які є важливими для SPH та працівників охорони здоров’я в умовах конфлікту та війни.
Серед них – реагування на надзвичайні ситуації та операції, включаючи питання навколишнього
середовища та інфраструктури; системи нагляду та звітності стосовно громадського здоров'я в
зонах конфлікту; здоров'я біженців і мігрантів; управління пандемією Covid-19 [9]; інші
інфекційні захворювання, що виникають внаслідок руйнування інфраструктури; узгоджені
зусилля з військовослужбовцями в інтересах охорони здоров'я; перегляд протоколів та

правомочностей щодо радіаційних надзвичайних ситуацій, ядерного вибуху чи ядерного витоку
та способів захисту здоров’я населення у таких випадках. Щоб підтримати ефективну реалізацію
цих вмінь і навичок, ASPHER зміцнює існуючу співпрацю в мережі SPH, а саме, через участь у
програмах наукового співробітництва, обміну науковцями, дистанційного навчання та інших
формах «цифрового» навчання, допомоги та наукових консультацій органам охорони здоров’я,
політикам та іншим національним, європейським чи міжнародним організаціям, таким як
Кластер охорони здоров’я ООН в Україні в умовах надзвичайних ситуацій.
2) Дипломатія, посередництво та трансформація конфліктів: ASPHER розпочав і
продовжуватиме мобілізувати та встановлювати зв’язок SPH і колег з галузі охорони здоров’я
постраждалих від війни та сусідніх регіонів, щоб допомогти підтримувати діалог між SPH для
ефективної та належної відповіді на виклики в сфері громадського здоров'я. Крім того, ASPHER
надасть простір для голосів з України та людей, які найбільше постраждали від військових дій,
щоб поділитися своїм досвідом через комунікаційні канали Асоціації, наприклад, щомісячні
інформаційні бюлетені та платформи соціальних мереж.
3) Солідарність і підтримка: особлива увага буде приділена мобілізації мереж практичної
підтримки для українців та жителів України. По-перше, це включає прийом науковців та
студентів групи ризику в школах-членах ASPHER. ASPHER бере активну роль у налагодженні
зв’язків з постраждалими науковцями, сприяючи їх обміну досвідом з SPH, які мають досвід
прийому дослідників в групі ризику та надаючи ресурси для потенційних партнерських
організацій (наприклад, Scholars At Risk, Scholar Rescue Fund, CARA у Великобританії, Philipp
Schwartz Initiative у Німеччині, PAUSE у Франції). По-друге, ASPHER мобілізує свій значний
досвід щодо охорони здоров’я біженців для підтримки держав, які, ймовірно, отримають велику
кількість біженців, потенційно на тривалий період часу. Такі зусилля також включатимуть
солідарність із російськими активістами, що виступають за мир.
4) Використання вищих цілей, пов'язаних зі здоров'ям: активний моніторинг та документування
порушень прав людини з можливими наслідками поганого самопочуття та затримки розвитку.
5) Незгода та відмова від співпраці: ASPHER повторює свою позицію, що вона виступатиме
проти будь-якої діяльності, що підриває розбудову миру, і не співпрацюватиме з установами, які
пов’язані з порушеннями прав. Для ефективної координації цих дій ASPHER вирішила створити
робочу групу1 з моніторингу впливу на здоров’я населення в Україні, спрямовану на
забезпечення міцної основи для запобігання, готовності та реагування на збройні конфлікти.
Вжиття цих дій є звичайним продовженням місії ASPHER щодо сприяння «здоровому та
мирному суспільству» на основі цінностей соціальної підзвітності та справедливості у системі
охорони здоров’я. Розгляд ситуації крізь призму громадського здоров’я розширює увагу за межі
безпосередньо медичних та гуманітарних аспектів збройного конфлікту. Хоча вони надзвичайно
важливі, їх недостатньо. Соціальні, економічні та екологічні детермінанти здоров’я повинні бути
враховані, щоб сформувати єдину стійку відповідь стосовно охорони здоров’я, яка зміцнюватиме
місцевий потенціал з урахуванням потреб місцевих громад. ASPHER закликає наших членів,
партнерів, союзників і мережі підтримати ці дії та приєднатися до наших зусиль з кінцевою
метою ефективної відповіді громадського здоров’я на війну проти України.
Подяка: ASPHER хотів би подякувати всім колегам, які зробили внесок у розробку цієї заяви.
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Цільова група відкрита для всіх шкіл-членів ASPHER. Будь ласка, зв’яжіться з секретаріатом ASPHER за
адресою: office@aspher.org, якщо представник(и) Вашої установи бажають зробити свій внесок. ASPHER
запрошує наших членів розробити переклади цієї заяви для широкого поширення англійською та місцевими
мовами.
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