
Nowa mapa na witrynie MedicineWarriors.org ułatwia osobom
chorującym na cukrzycę na terenie Ukrainy poszukiwanie ratującej
życia insuliny

2,3 mln chorych na cukrzycę* na terenie Ukrainy ma z powodu wojny trudności z dostępem do niezbędnej
im do życia insuliny. Nowa strona MedicineWarriors.org zapewnia chorym na cukrzycę, w formie przyjaznej
dla użytkownika, najbardziej dokładne informacje o lokalizacji aptek w Ukrainie, gdzie insulina jest
aktualnie dostępna. Informacje oparte są na regularnie aktualizowanych danych ze źródeł rządowych.
Wstępna wersja strony została stworzona w ciągu 24 godzin przez młody wirtualny zespół polskich,
ukraińskich i gruzińskich naukowców specjalizujących się w inżynierii danych. Ich pomysł zwyciężył w
międzynarodowych wirtualnych zawodach programistycznych (tzw. hackathon) pod nazwą Code4Ukraine.

MedicineWarriors.org to bezpłatne, niezawodne i skalowalne rozwiązanie nadające się także do innych
podobnych celów.

Więcej informacji: CNN - Ukraine insulin Shortage
*Źródło: International Diabetes Federation (Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna), aktualizacja: 2022 r.

Jak działa MedicineWarriors.org?

Szukasz insuliny na terenie Ukrainy? Sprawdź intuicyjną w obsłudze i aktualizowaną na żywo mapę na
stronie MedicineWarriors.org z lokalizacjami tych aptek, w których według źródeł rządowych insulina jest
obecnie dostępna. Dla każdej apteki podany jest bezpośredni numer telefonu oraz adres strony domowej
wraz z kontaktami i innymi ważnymi informacjami, których może potrzebować osoba poszukująca insuliny.
Wszystko, co niezbędne, zebrano w jednym miejscu, łatwo dostępnym z laptopa lub telefonu komórkowego.

Czy witryna MedicineWarriors.org jest godna zaufania?

Strona pozyskuje dane z publicznych rejestrów Ministerstwa Zdrowia Ukrainy. Bieżące wydarzenia mogą
mieć wpływ na dostępność insuliny i godziny pracy apteki. Dla pewności przed udaniem się do apteki należy
ponownie potwierdzić dostępność insuliny korzystając z podanych danych kontaktowych.

Kto stworzył MedicineWarriors.org?

Olha, członkini naszego zespołu z Kijowa, zaproponowała, abyśmy pomogli jej chorującym na cukrzycę
sąsiadom i przyjaciołom przy rozwiązywaniu trudności z dostępem do insuliny, od której zależy ich życie.

Nasza młoda entuzjastyczna grupa studentów technologii i profesjonalistów z Ukrainy, Polski i Gruzji
spotkała się zdalnie na hackathonie Code4Ukraine. 24 godziny później witryna MedicineWarriors.org była
już dostępna w sieci, a zaproponowany przez nas stabilny, skalowalny, niezawodny i przyjazny dla
użytkownika serwis interaktywny został zwycięzcą hackathonu.

Zawody programistyczne Code4Ukraine zostały zorganizowane przez studentów inżynierii danych
Politechniki w Eindhoven - dwóch z Polski i jednego ze Szwajcarii, aby wesprzeć Ukraińców u użyciem
metod programistycznych i inżynierii danych.

Pomóż nam rozszerzyć zasięg MedicineWarriors.org na inne problemy i kraje. Chcemy rozszerzać
naszą stronę o informacje dostarczane przez apteki, organizacje pacjentów i lekarzy. Nasze rozwiązanie
techniczne nadaje się również do wykorzystania w innych podobnych zastosowaniach non-profit na rzecz
ludności cywilnej na terenach objętych wojną. Nasza technologia jest stabilna, w pełni sprawna i skalowalna.
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Kontakt MedicineWarriors.org: facebook.com/MedicineWarriors.org & Instagram: @medicinewarriors

Olha Baliasina (Kyiv, Ukraine )
kvitkadykogogranatu@gmail.com

18-letnia studentka drugiego roku
Politechniki w Kijowie im. Igora

Sikorsky'ego, realizująca licencjat z zakresu
analizy systemów. Ma także osiągnięcia na
poziomie ogólnoukraińskim w zakresie geografii
ekonomicznej oraz doświadczenie wolontariackie,
chce w miarę swych możliwości pomóc przy
przezwyciężaniu wyzwań stojących przed
Ukraińcami podczas wojny.

Piotr Konorski (Warsaw, Poland )
piotr.konorski@gmail.com

Specjalista w zakresie analizy
danych, informatyk i astronom,

wielokrotny zwycięzca hackathonów. Pasjonuje się
rozwiązywaniem problemów związanych z
globalnymi wyzwaniami technologicznymi i
społecznymi. Jego doświadczenie zawodowe
obejmuje astrofizykę, obliczenia komputerowe
wysokiej wydajności, obliczenia afektywne, grafikę
wektorową, inżynierię lotniczą i astronautykę.
Namiętnie zajmuje się wykorzystaniem dronów w
fotografice.

Team Members & ever-growing list of MedicineWarriors.org contributors

Krystian Nowak (Poland )

krystiannowak212@gmail.com

Student pierwszego roku na Uniwersytecie
Minerva, studiuje informatykę i biznes.
Założyciel zespołu organizującego drużyny
Rabyte w First Robotics Competition. Lubi
stawiać czoło wyzwaniom jutra.

Maia Lortkipanidze (Tbilisi, Georgia )

mashiko@uni.minerva.edu
Studentka pierwszego roku na

Uniwersytecie Minerva kierunków nauki przyrodnicze i
informatyczne. Pasjonatka fizyki, inżynierii i
projektowania UX. Poprzednio członkini reprezentacji
Gruzji w konkursie First Global Challenge. Obecnie
pracuje jako asystentka naukowa w dziedzinie
technologii żywienia na Uniwersytecie Minerva - Berlin
Team.

Cloudlets.Zone
usługi chmurowe

Code4Ukraine 
organizatorzy hackathonu Rafal Dziwiński

wsparcie DevOps

Sandra Hilber
wsparcie PR-owe

Paweł Klimczuk
wsparcie bazodanowe

Tomasz Magda
wsparcie uslug chmurowych

Damian Naprawa
wsparcie DevOps

Monika Nowobilska-Całus
media społecznościowe
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