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Support: "March 16: arrival of the reagents and consumables for automatic testing of up to 120,000 blood 

sample testing at the warehouse of the Ministry of Health; start of distribution to the state blood bank 

systems across the country. 

March 29: 75,000 packages of Rocephin arrived in Ukraine. Distribution to hospitals is managed by the 

Ministry of Health of Ukraine. 

April 4: 26,000 units for diabetes management arrived in Ukraine and another 5,000 units already in the 

country were donated. Distribution is managed by the Ministry of Health of Ukraine.  4,600 packages of 

various medicines to treat different types of serious diseases including cancer, influenza, rheumatoid 

arthritis and SMA donated from stock in Ukraine. Based on our Actemra procurement contract with the 

WHO, 5,000 doses of Actemra were supplied at cost to the WHO to distribute in Ukraine and neighboring 

countries for the treatment of COVID-19. 

April 12: After initial shipments in late March, another 75,000 packs of Rocephin, and about 2,000 syringes 

of the anaemia treatment Recormon were delivered to the World Health Organization's warehouse in 

Poland. 45,000 packages of Bactrim, another important medication to treat a wide variety of bacterial 

infections, reached Ukraine." 

Підтримка: 16 березня: надходження реактивів і витратних матеріалів для автоматичного 

тестування до 120 тис. проб крові на склад МОЗ; початок розповсюдження в системи державних 

банків крові по всій країні. 

29 березня: в Україну надійшло 75 тис. упаковок Rocephin. Розподілом до лікарень керує МОЗ України. 

4 квітня: в Україну надійшло 26 000 одиниць медикаментів для лікування цукрового діабету і ще 5 

000 одиниць, які вже знаходились в країні, було передано. Розподіл здійснює МОЗ України. 4600 

упаковок різноманітних ліків для лікування різних типів серйозних захворювань, включаючи рак, 

грип, ревматоїдний артрит та СМА, передані зі складу України. На підставі нашого контракту на 

закупівлю Actemra з ВООЗ, 5000 доз Actemra було поставлено ВООЗ за ціною для розподілу в Україні 

та сусідніх країнах для лікування COVID-19. 

12 квітня: після початкових поставок наприкінці березня на склад Всесвітньої організації охорони 

здоров'я в Польщі було доставлено ще 75 000 упаковок Rocephin і близько 2 000 шприців для 

лікування анемії Recormon. В Україну надійшло 45 000 упаковок Bactrim, ще одного важливого 

препарату для лікування різноманітних бактеріальних інфекцій». 

 


