2 March 2022

Dear Professor Valerii Zaporozhan, Dr Tetiana Kolomiychenko and Ms Anna Tymko,
Навіть за найкращих обставин акушери та гінекологи з усього світу намагаються забезпечити
основні елементи догляду за жінками та дітьми. Ми всі усвідомлюємо, що сексуальне та
репродуктивне здоров’я, що материнство завжди є недостатніми, недофінансованими і,
звичайно, не є прецедентом у системах охорони здоров’я.
Але ви, наші колеги в Україні, стикаєтеся з немислимими проблемами в догляді за
пацієнтами, сім’ями, близькими та вашою нацією. Усвідомте, що ваші колеги по всьому світу
поруч з вами. Сьогодні я зустрінуся з лідерами про жінок, які найбільше постраждали в
умовах війни. У п’ятницю мене попросили звернутися до Королівського коледжу лікарів
Ірландії, щоб поділитися нашими занепокоєннями щодо України та жіночого здоров’я в цей
важкий час.
Можливо, підвищиться обізнаність про ризики, з якими стикаються жінки та діти, коли
відбуваються війни та громадянські заворушення, і чому так багато потрібно зробити в
Конвенціях з прав людини та сексуальному та репродуктивному благополуччя жінок – щоб
вони не зловживали на війні!
Ми будемо з тобою.

Under even the best of circumstances, obstetricians and gynaecologists from around the world
struggle to provide the basic elements of care for women and children. We all realise that sexual
and reproductive health, that maternity care, always are under resourced, underfunded, and
certainly not a precedent in health care systems.
But you, our colleagues in Ukraine, are facing unimaginable challenges in providing care for
patients, families, loved ones, and your nation. Realise that your colleagues around the world are
at your side. Today, I will meet with leaders about women suffering most under conditions of war.
On Friday, I have been asked to address the Royal College of Physicians of Ireland to share our
concerns about Ukraine and women's health at this difficult time.
Perhaps increased awareness will come of the risks women and children face when war and civil
unrest happen, and why so much more needs to be done in Human Rights Conventions and
women's sexual and reproductive wellbeing – so they are not abused in war!
We will stand with you.
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Yours sincerely,

Prof Mary Ann Lumsden
Chief Executive
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