
МАНІФЕСТ 
медичної спільноти  

щодо ролі російських медичних працівників у збройній агресії проти 
народу України 

 
Виходячи з принципів гуманності, співчуття та безпристрастності як основи медичних 
професій; 
визнаючи верховенство Міжнародного гуманітарного права та Женевських Конвенцій; 
будучи глибоко враженими страшенними злочинами проти людяності, масово та цинічно 
вчиненими російськими військами; 
рішуче засуджуючи цілеспрямовані атаки російськими військами цивільного населення, 
медичних працівників, медичного транспорту та закладів охорони здоров’я; 
визначаючи людське життя як найвищу цінність, якою повинні керуватись медичні 
працівники;  
наголошуючи, що етичні принципи медичних професій не можуть бути поставлені на паузу 
чи застосовані вибірково; 
враховуючи високий авторитет та вплив на суспільну думку медичних працівників у 
сучасному суспільстві; 
нагадуючи про обов’язки медичних працівників щодо просвіти населення; 
підкреслюючи гуманітарний обов'язок медичних працівників надавати невідкладну 
допомогу особисто, допоки не існує впевненості в тому, що інші бажають і можуть надати 
таку допомогу; 
керуючись етичним зобов’язанням не замовчувати та належно реагувати на зловживання 
представників власної професії, 
ми, представники медичної спільноти, заявляємо наступне: 

1. Російські медичні працівники, будучи елітою російського суспільства та маючи 
повагу і щоденне довірливе спілкування з пацієнтами, що представляють російське 
населення, допустили та продовжують допускати нечуваний рівень невмотивованої 
агресії росіян до українського народу, схвалення вбивств, згвалтувань, мародерства, 
злочинів проти гідності та людяності під час невиправданого вторгнення російських 
військ на територію України. 

2. Російські медичні працівники допустили та продовжують допускати скоєння 
громадянами Російської Федерації численних воєнних злочинів: застосування 
забороненої зброї масового та невибіркового ураження, навмисні вбивства 
беззахисних цивільних, катування, взяття заручників та примусові депортацї, 
викрадення людей, в тому числі дітей, навмисні руйнування житлових будинків та 
життєво необхідної інфраструктури, проведення примусової військової мобілізації на 
окупованих територіях, спрямовані атаки на медичні заклади та медичних 
працівників, згвалтування та групові згвалтування, в тому числі неповнолітніх, які у 
своїй сукупності та систематичності відповідають визначенню геноциду проти 
українського народу. При цьому російські медичні працівники не вчинили жодних 
активних дій для запобігання цим страшним та нелюдським злочинам. 

3. Російські медичні працівники не вчинили необхідних та достатніх дій для надання 
невідкладної та медичної допомоги на окупованих російськими військами територіях, 
не сприяли доставці питної води, їжі, засобів першої допомоги та ліків в оточені 
населені пункти, для яких доступ гуманітарних вантажів з української сторони був 
цілеспрямовано заблокований російськими військами, що призвело до багатьох жертв 
серед цивільного населення. 

4. Таким чином, бездіяльність російських медичних працівників порушила засадничі 
принципи медичної деонтології, підриває суспільну довіру до медичного працівника 
як представника найгуманнішої професії, призвела та продовжує призводити до нових 
смертей, поранень та страждань. 



У зв’язку з цим, ми закликаємо світову медичну спільноту до негайного призупинення будь-
якої співпраці та взаємодії з представниками російських медичних професій, включаючи 
наступні заходи: 

1. Призупинення участі медиків і фармацевтів Російської Федерації у професійних 
міжнародних наукових та практичних конференціях, з’їздах, симпозіумах, семінарах, 
круглих столах та інших заходах; 

2. Призупинення будь-якої наукової взаємодії з медиками і фармацевтами з Російської 
Федерації, включаючи проведення спільних наукових досліджень, наукові публікації, 
доступ до наукових журналів, наукометричних баз та інформаційних технологій 
(сайтів, сервісів, додатків); 

3. Призупинення визнання дипломів про медичну та фармацевтичну освіту, виданих в 
Російській Федерації та сприяння відмові іноземних студентів від навчання в 
медичних і фармацевтичних закладах освіти країни-агресора; 

4. Призупинення участі громадян Російської Федерації та російських організацій в 
медичних та фармацевтичних міжнародних асоціаціях та професійних спільнотах. 

 
Ставлячи за мету якнайшвидше зупинення військових дій та припинення страждань, 
відновлення високого статусу медичної професії та повернення довіри у медичній спільноті, 
вважаємо можливим поновлення призупинених взаємодій після виконання усіх перелічених 
умов: 

● повне припинення російськими військами збройної агресії проти України,  
● засудження російського військового вторгнення Національною медичною палатою та 

Національної фармацевтичною палатою Російської Федерації та приєднання до цих 
заяв відповідно російських медичних та фармацевтичних працівників, 

● сприяння російськими медичними працівниками ідентифікації, пошуку та 
поверненню на підконтрольну територію України усіх ув’язнених або примусово 
переміщених на територію Російської Федерації українських громадян, 

● забезпечення універсальної доступності медичної допомоги та життєво важливих 
лікарських засобів на усіх тимчасово окупованих територіях України, 

● сприяння розслідуванню та судовому процесу в Міжнародному кримінальному суді 
щодо встановлення причетних (у тому числі серед медичних працівників) до 
вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності під час російського 
вторгнення в Україну, а також виконання Російською Федерацією рішень та вироку 
Міжнародного кримінального суду щодо покарання осіб, визнаних винними у цих 
злочинах. 

 
Приєднуючись до цього маніфесту, я підтримую висловлену заяву та зобов’язуюсь 

сприяти досягненню цілей маніфесту як заходами особистої ініціативи, так і одним або 
кількома переліченими способами. 

 Я засуджуватиму російську агресію та бездіяльність російських медичних 
працівників при спілкуванні з колегами та у публічних виступах.  

 Я інформуватиму професійну спільноту про відомі мені випадки професійної та 
наукової взаємодії з російськими медичними працівниками та сприятиму належному 
реагуванню.              | надсилатиму на адресу freefromrus@gmail.com | 

 Я надам особисті контакти для отримання посилань на тематичні публікації, які 
вартують поширення в інформаційному середовищі.  
      | заповнити анкету https://forms.gle/wpQUdnSkwPfABHAf8 | 

 Я висловлюю бажання приєднатись до волонтерської інформаційної роботи, 
спрямованої на досягнення цілей маніфесту.  
    | заповнити заявку на приєднання до групи волонтерів       
   https://forms.gle/h5YXBnPefVhx5PHSA | 


