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НОВА КАРТА, ДОСТУПНА ЗА АДРЕСОЮ MedicineWarriors.org, ПОЛЕГШУЄ 

ПОШУК ЖИТТЄВО НЕОБХІДНОГО ІНСУЛІНУ ДЛЯ ДІАБЕТИКІВ З УКРАЇНИ 
 

 

Через війну в Україні понад 2,3 млн інсулінозалежних та хворих на цукровий діабет* мають 

проблеми з доступом до інсуліну, від якого залежить їхнє життя. 
 

Новостворений веб-сайт MedicineWarriors.org надає хворим на цукровий діабет найточнішу 

інформацію про розташування аптек, де зараз є інсулін в Україні, в зручному для користувачів 

форматі. Дані базуються на регулярно оновлюваних державних джерелах. 

Початкову версію сайту за 24 години створила молода команда українських, польських та 

грузинських спеціалістів з науки про дані, які з цією концепцією перемогли в міжнародному 

онлайн-хакатоні Code4Ukraine. 

MedicineWarriors.org це безкоштовне, надійне та адаптоване до можливого подальшого 

розширення рішення, доступне й для інших подібних цілей. 
  
*Джерело: International Diabetes Federation, оновлено: 2022  
 

Детальна інформація: CNN - Ukraine insulin Shortage 
  

 

Як працює  MedicineWarriors.org? 

Потребуєте інсуліну, втім, не знаєте, де в Україні можна його знайти? Скористайтесь оновленою та 

інтуїтивно зрозумілою картою на сайті MedicineWarriors.org. На ній зазначено розташування тих аптек, де 

інсулін наразі доступний, відповідно до інформації з державних джерел. Контактний номер телефону і 

посилання на веб-сторінку аптеки надаються разом з іншою важливою інформацією - все необхідне 

людині, якій потрібен інсулін, зібране на одному і легкодоступному ресурсі, адаптованому до перегляду з 

ноутбуку та мобільного пристрою. 

 

Чи надійний MedicineWarriors.org? 

Сайт використовує дані з публічного обліку МОЗ України. Поточні події в країні можуть вплинути на 

доступність інсуліну в аптеках та їх графік роботи. З міркувань безпеки спробуйте, будь ласка, ще раз 

переконатись у наявності необхідних ліків перед походом в аптеку за наданою контактною інформацією. 

 

Хто створив MedicineWarriors.org? 

Ольга, учасниця нашої команди з Києва, запропонувала допомогти її інсулінозалежним сусідам і друзям, 

що мали сладнощі з отриманням доступу до життєво важливих ліків. 

Наша молода та сповнена ентузіазму група студентів та професіоналів технічних спеціальностей з 

України  , Польщі  та Грузії  вперше зустрілася віртуально під час участі в хакатоні Code4Ukraine. 

За 24 години після того MedicineWarriors.org був запущеним та готовим до використання, і наше просте, 

зручне, продумане та підготовлене до подальших вдосконалень рішення перемогло в хакатоні. 

Code4Ukraine був організований двома студентами з Технічного університету Ейндховена (з Польщі  

та зі Швейцарії ) з метою підтримати українців  та допомогти їм через програмування і науку про дані. 

Допоможіть нам розширити охоплення MedicineWarriors.org на інші проблеми та країни 

Ми хочемо доповнити наш сайт інформацією, яку надають аптеки, пацієнтські організації та лікарі. 

Наше технічне рішення також доступне для розгортання в неприбуткових цілях для допомоги цивільному 

населенню в інших регіонах, охоплених війною. Технологія надійна, повністю робоча та масштабована. 
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Слідкуйте за  MedicineWarriors.org   → facebook.com/MedicineWarriors.org & @medicinewarriors 
 

 

Ольга Балясіна (Київ, Україна ) 

kvitkadykogogranatu@gmail.com  

Студентка  2-го курсу ННК  «ІПСА» 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»  за спеціальністю 

«Системний аналіз». 18-річна дівчина, що є 

призером численних олімпіад Всеукраїнського 

рівня, зокрема з економічної географії, має 

волонтерський досвід і докладає всіх зусиль, щоб 

допомогти народу своєї країни подолати 

випробування, з якими він зіштовхнувся під час 

війни. 

Piotr Konorski (Варшава, Польща  ) 

piotr.konorski@gmail.com 

  Спеціаліст з дослідження даних, ІТ-

фахівець та астроном, багаторазовий переможець 

хакатонів, який любить працювати над вирішенням 

глобальних технологічних та соціальних проблем. 

Професійний досвід охоплює астрофізику, 

високопродуктивну інформатику, аерокосмічну 

техніку, космонавтику, афективні обчислення та 

векторну графіку. Захоплюється фотографуванням 

з  дрона.

 

Члени команди та люди, що усіляко допомагають проєкту MedicineWarriors.org  
 
 

 

Krystian Nowak (Польща ) 

krystiannowak212@gmail.com 

 
 

Першокурсник університету Мінерви, вивчає 

комп’ютерні науки та бізнес. Засновник 

команди #8127 Team Rabyte  на First Robotics 

Competition. Працює над завданнями, 

пов’язаними з викликами завтрашнього дня. 

Maia Lortkipanidze (Тбілісі, Грузія ) 

mashiko@uni.minerva.edu 

 
Студентка першого курсу Університету Мінерви, 

здобуває подвійну спеціальність «Природні та 

комп’ютерні науки». Захоплюється фізикою, 

інженерією та UX-дизайном. Екс-учасниця 

національної збірної Грузії у First Global Challenge. 

Зараз працює асистентом з харчових технологій в 

Університеті Мінерви – команді Берліна.

 

 

 
 

Cloudlets.Zone  

кластерний хостинг 
Code4Ukraine  

організатори хакатону 
DevOps підтримка

 

 

Sandra Hilber  
коуч проектів та PR-підтримка 

 

 

 Damian Naprawa 

DevOps підтримка 

Paweł Klimczuk  

 допомога в проектуванні 
бази даних 

 

 Monika Nowobilska-Całus 

дослідження, соцмережі

Tomasz Magda  

підтримка кластерного 
хостингуt 

Rafal Dziwiński 
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