
Koleżanki i Koledzy, 

Rosyjska agresja na Ukrainę jest faktem. Sytuacja, która ma miejsce za naszą wschodnią granicą 

pokazała jak wiele osób i instytucji chce nieść pomoc humanitarną naszym wschodnim 

sąsiadom. Pomagać chce każdy, także farmaceuci oraz pacjenci. Pojawia się wiele oddolnych, 

szlachetnych inicjatyw, których zamiarem jest niesienie pomocy, czy to poprzez indywidualne 

wspieranie różnych fundacji i organizacji, czy też dokonywanie zbiórek najpotrzebniejszych 

produktów, także w aptekach. Aby oferowana pomoc była skuteczna, jak też przyniosła 

potrzebującym wymierne korzyści potrzebna jest ich koordynacja, w tym określenie katalogu 

najpilniejszych potrzeb. W tym celu, wraz z Naczelną Izbą Aptekarską jak też Polskim 

Czerwonym Krzyżem przygotowaliśmy listę najpotrzebniejszych artykułów, które mogłyby być 

zbierane w aptekach. Z uwagi na apel Ministerstwa Zdrowia, GIF i URPL oraz organizacji 

przyjmujących dary na liście nie znajdują się produkty lecznicze (do stosowania wewnętrznego), 

których to pozyskiwaniem, celowaną dystrybucją (w tym transportem i przechowywaniem 

zgodne z CHPLem oraz skoordynowaniem dostaw z przedstawicielami władz Ukrainy) zajmuje 

się Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Dlatego też zwracam się z prośbą o dokonywanie 

zbiórki wyłącznie tych kategorii produktów, które wymieniam poniżej: 

1. Jałowe środki opatrunkowe: 

- Kompresy 

- Gazy jałowe 

- Opaski dziane/Bandaże 

- Plastry/Opatrunki jałowe 

- Opatrunki hydrożelowe 

2. Niejałowe środki opatrunkowe: 

- Kompresy w opakowaniach zbiorczych 

- Wata opatrunkowa 

- Wata celulozowa (Lignina) 

- Plastry niejałowe 

- Gazy niejałowe 

- Siatki elastyczne 

- Opaski gipsowe szybkowiążące 

3. Środki dezynfekcyjne: 

- Woda utleniona 

- Spirytus salicylowy 

- Oktenidyna – żel, aerozol 

- Gaziki dezynfekcyjne 

- Płyny dezynfekujące do sprzętu i skóry: Manusan itd. 

- Zasypki: Dermatol itd. 

4. Maści stosowane na skórę -  p/oparzeniowe i p/bakteryjne: 

- Maści i kremy ochronne: Sudocrem, Bepanthen, Alantan, Linomag itd. 



- Maści p/bakteryjne - Neomycyna maść OTC/Tribiotic/Maxibiotic/Polibiotic itd. 

5. Odżywki/środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla dzieci/mleka 

w proszku/elektrolity (z minimalny rocznym terminem ważności), butelki, smoczki. 

6. Środki pomocnicze i higieniczne: 

- Pieluchy  

- Wkładki urologiczne 

- Podkłady chłonne 

- Majtki chłonne 

- Podpaski 

7. Wyroby i sprzęt medyczny: 

- Rękawice jednorazowego użytku  

- Termometry  

- Zestawy jałowe do przetaczania płynów  

- Venflony - wszystkie rozmiary  

- Maski ustno-gardłowe 

- Koc ratunkowy termiczny  

- Kule ortopedyczne 

- Opaski/Ortezy stabilizujące stawów 

- Nożyczki 

- Strzykawki i igły 

 

Zachęcam do wydrukowania powyższej listy i jej umieszczenie w miejscu prowadzenia zbiórki 

(na kartonie, koszu itd.). Po zebraniu produktów proszę o ich zabezpieczenie i dostarczenie do 

najbliższego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża lub Centrum Aktywności Społecznej w 

Białymstoku (Akcja Białystok Pomaga Ukrainie – więcej informacji na stronie 

https://cas.bialystok.pl/) całodobowo, do budynku przy ul. Św. Rocha 3. Adresy lokalnych 

oddziałów PCK na terenie województwa podlaskiego umieszczam poniżej: 

1. Białystok - 15-062 Białystok, ul. Warszawska 29, tel: 85/ 741-66-33 

2. Hajnówka - 17-200 Hajnówka, ul. Ks. Wierobieja 18, tel: 668-102-975 

3. Łomża - 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, tel: 86/ 216-25-90 

4. Mońki - 19-100 Mońki, ul. Adama Mickiewicza 18, tel: 660-770-843 

5. Sokółka - 16-100 Sokółka, ul. M. J. Piłsudskiego 73, tel: 85/ 711-27-40 

6. Suwałki - 16-400 Suwałki, ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 26a/114, tel: 87/ 566-45-38 

7. Zambrów - 18-300 Zambrów, ul. Białostocka 2, tel: 86/ 271-31-41 

W przypadku braku możliwości dostarczenia darów bezpośrednio do PCK czy też Centrum 

Aktywności Społecznej istnieje możliwość ich dostarczenia do biura OIA w Białymstoku, przy ul. 

Zamenhofa 27, które zajmie się ich dalszą dystrybucją. Jeżeli apteka nie będzie miała możliwości 

dokonania dostawy samodzielnie prosimy także o kontakt z biurem OIA w Białymstoku (tel: +48 

85 732 52 75, +48 85 740 60 72, e-mail: biuro@oiab.com.pl) – pomożemy w organizacji 

https://cas.bialystok.pl/
mailto:biuro@oiab.com.pl


transportu.  Dostarczenie zebranych produktów do Polskiego Czerwonego Krzyża to wyłącznie 

propozycja – każdy farmaceuta i każda apteka zebrane dary może przekazać do dowolnej, 

wybranej przez siebie organizacji/fundacji niosącej pomoc (która takie rzeczowe dary przyjmie). 

Inną formą pomocy (zarówno przez nas – farmaceutów, jak i naszych pacjentów) jest 

dokonywanie wpłat na konta sprawdzonych instytucji pomocowych świadczących ciągłe 

wsparcie zarówno dla mieszkańców okupowanych terenów Ukrainy jak i uchodźców (kobiet i 

dzieci) docierających na naszą granicę, np.: 

1. Polska Akcja Humanitarna (00-145 Warszawa, al. Solidarności 78A) 

Numer konta: 50 2490 0005 0000 4600 2305 1673 

SWIFT: ALBPPLPW 

Dopisek: Ukraina 

2. Polski Czerwony Krzyż (00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14) 

Numer konta: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 

SWIFT: BIGBPLPWXXX 

Dopisek: UKRAINA 

3. Farmaceuci.org – więcej informacji oraz możliwość dokonania wpłaty znajduje się na 

stronie https://farmaceuci.org/ 

4. Polska Misja Medyczna (31-135 Kraków, ul. Batorego 2/30)  

Numer konta: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 

SWIFT: PKOPPLPW 

Dopisek: UKRAINA 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, potrzeby wyjaśnień czy też pomocy pozostaję do Waszej 

dyspozycji pod numerami biura Izby lub bezpośrednio, pod numerem 607 129 899. 

 

Pozdrawiam 

Tomasz Sawicki 

Prezes ORA w Białymstoku 

 

 

https://farmaceuci.org/

