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Попри налагодженість та щедрість допомоги, 
обмеженість у наданні послуг охорони  
здоров’я означає, що Молдова є значною мірою 
короткостроковим транзитним місцем 
перебування для українців, які живуть  
з рідкісним захворюванням

На момент написання звіту, за оцінками , 6,5 мільйонів українців втекли від 

війни в Україні і проживають переважно в сусідніх державах. У той час як її власне 

населення становить лише трохи більше 4 мільйонів осіб, Республіка Молдова 

входить до п’ятірки основних приймачів переміщених українців в абсолютних 

показниках – країна прийняла понад 400 000 тих, хто втікає від війни. Майже 3/4 з 

них покинули країну невдовзі (у бік України, Румунії або далі на захід), а решта 100 

000 українців продовжують проживати у Молдові.


Як випливає з наведених даних, близько 75% тих, хто в'їжджає в країну з України, 

прямують транзитом до інших європейських держав. Це все ще становить значну 

кількість людей для країни, яка має обмежені ресурси. Переважна більшість 

переміщених українців, які залишаються в Молдові, приїжджають з найближчих 

до українсько-молдавського кордону областей – .


Ця безпрецедентна кількість переміщених осіб сильно вплинула на державу: від 

економіки та соціальних послуг до сфери медичного обслуговування.

UNHCR

Одеси, Миколаєва та Херсона
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https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://reliefweb.int/report/moldova/updated-displacement-survey-ukrainian-refugees-and-third-country-nationals
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Підтримка, що надається 
українцям, які живуть  
з рідкісними захворюваннями 
в Молдові

З перших днів масового переміщення українців, викликаного війною, 
керівництво Молдови оголосило про свою відкритість та готовність прийняти 
та підтримати стільки біженців, скільки буде необхідно, а суспільство  
в цілому виявило неймовірну підтримку переміщеному населеню
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Покриття витрат на дорогу 

для українських сімей та 

співробітників та волонтерів, 

які їм допомагають


Надання доступ до 

україномовних психологів


Забезпечення житлом на 

короткий термін для 

вразливих сімей через 

програму партнерство між 

EURORDIS та Airbnb.org
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https://www.eurordis.org/ukraineresources/rarebnb
https://www.eurordis.org/ukraineresources/rarebnb


Найбільш пріоритетні невирішені питання
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1
Недостатня спроможність 

системи охорони здоров’я 

Молдови та брак ресурсів для 

надання пацієнтам з рідкісними 

захворюваннями 

терапевтичних послуг

2
Адаптоване житло, 

громадський транспорт та 

доступність для людей з 

обмеженою мобільністю

3
Дефіцит ліків, медичних 

приладів та спеціалізованого 

харчування (наприклад, 

безглютенової їжі)

4
Недостатні ресурси для 

діагностування рідкісних 

захворювань

5
Психологічна підтримка 

переселенців з України, які 

живуть з рідкісними 

захворюванням, а також їхніх 

сімей та осіб, які доглядають  

за ними



До нас надходили запити від біженців на лікування. У нас є денний центр 

для дітей з рідкісними захворюваннями та аутизмом, тому вони і 

запросили лікування. На жаль, ми не маємо такої можливості, тому що не 

можемо собі цього дозволити фінансово

Молдавська організація пацієнтів

Лікування дуже дороге, а у нас лише кілька спеціалістів. авчання також 

дуже дороге, потрібно багато зусиль, щоб визначити спецалістів і 

виділити час на навчання людей […] І, звісно, потрібні кошти для 

відшкодування таких витрат

Молдавська організація пацієнтів

Батьки з Республіки Молдова мають платити за це [лікування], це досить 

дорого. Також, нам потрібні гроші на виплату зарплатні тим, хто працює 

понаднормово

Молдавська організація пацієнтів

Ми зіткнулися з рідкісними генетичними захворюваннями, з якими ми 

ніколи раніше не стикалися – вперше їх бачили у біженців з України [...] У 

нас немає спеціалізованих методів лікування [цих захворювань]

Державний заклад охорони здоров'я Молдови
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Значна частина сімей з інвалідністю […] вирішила поїхати в країни, що 

здатні надати їм більше допомоги. […] Центри тимчасового розміщення 

фізично не адаптовані, у нас немає громадського транспорту, 

пристосованого до потреб пацієнтів, які страждають на рідкісні 

захворювання та мають інвалідність, яким вони зможуть скористатися, 

щоб дістатися до лікаря, отримати медичні послуги

Молдавська організація пацієнтів

Є спеціальне обладнання для дітей з рідкісними генетичними 

захворюваннями. У нашій країні такі прилади не виробляються. Ми 

можемо отримати хіба що вживані, але принаймні ми отримаємо хоч 

якесь обладнання (б/в)

Державний заклад охорони здоров'я Молдови

Республіка Молдова не має витратних матеріалів, щоб почати 

діагностування людей. Ми робили запит на вартість витратних 

матеріалів, і ми намагаємося знайти кошти […] Це буде актуально і для 

громадян Республіки Молдова

Молдавська організація пацієнтів

У нас немає діагностичного потенціалу та знань у галузі рідкісних 

генетичних [захворювань] – в цьому є велика прогалина

Державний заклад охорони здоров'я Молдови
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Неурядові організації, групи пацієнтів  
та громадські організації, задіяні  
до підготовки цього звіту
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EURORDIS пишається, що дизайн цього документу впроваджений українськими професіоналами:  

Альона Булулукова, Харків


