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Надання медикаментів під  
час надзвичайної ситуації 

Національна програма формування стратегічних запасів (Strategic National Stockpile) — це 
програма федерального уряду, що забезпечує штати медичними препаратами і товарами 

медичного призначення під час надзвичайної ситуації. 

Коли потрібна невідкладна допомога 
Якщо у штаті Вашингтон станеться спалах 
захворювання, біотерористична атака або 
стихійне лихо, то тисячі, або навіть мільйони 
людей потребуватимуть медичної допомоги для 
лікування або попередження розповсюдження 
хвороби. Місцеві запаси товарів медичного 
призначення та медичних препаратів будуть 
швидко вичерпані під час такої надзвичайної 
ситуації, що стосується громадського здоров'я. 
Національна програма формування стратегічних 
запасів (Strategic National Stockpile, SNS) 
допомагає задовольнити потребу у додаткових 
матеріалах шляхом швидкої доставки великих 
кількостей препаратів та медикаментів, що є 
критичними у надзвичайній ситуації, в штати, 
які їх потребують. 
Допомога для Вашингтону та вашого району 
У випадку стихійного лиха, спалаху 
захворювання або терористичної атаки наш 
губернатор звернеться з проханням до 
федерального уряду направити у Вашингтон 
поставки з допомогою SNS. Коли допомога буде 
ухвалена, програма SNS виконає запит, 
скориставшись запасами зі стратегічних складів, 
що розташовані по всій країні. Матеріали 
можуть бути доставлені у будь-який штат 
протягом 12 годин після запиту. 
Залежно від типу надзвичайної ситуації SNS 
поставить антибіотики, хімічні антидоти або 
інші препарати чи хірургічні матеріали. 
Додаткові ліки та (або) товари медичного 
призначення можуть бути доставлені протягом 
наступних 24–36 годин.  
Після отримання поставок SNS працівники з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації штату 
Вашингтон негайно доставлять товари і 
препарати безпосередньо в райони, де вони 
потрібні.  
Пошук ліків під час надзвичайної ситуації 
 У містах та населених пунктах штату 

Вашингтон будуть створені спеціальні 
центри забезпечення медикаментами (які 
також мають назву пункти роздачі, або 
PODS), де люди зможуть отримати 
медикаменти, необхідні у надзвичайній 
ситуації, або зробити щеплення. Центри 
забезпечення медикаментами будуть 
розташовані у великих будинках 
громадського призначення, таких як школи, 
спортивні центри або церкви, у декількох 

географічних районах, для того щоб 
мінімізувати час, який люди мають витратити, 
щоб туди дістатися. Місцеві органи охорони 
здоров'я оголосять, коли відкриються центри 
забезпечення медикаментами, де їх знайти, як 
туди дістатися, що брати з собою та чого 
очікувати. Ви зможете одержати цю важливу 
інформацію з таких джерел:  

 Новини по телебаченню та радіо; газети. 

 Веб-сайти місцевих органів охорони здоров'я 
та органів із надзвичайних ситуацій і органів 
штату. 

 Районні, громадські та релігійні організації. 
Місцеві уряди відповідають за визначення 
місць розташування центрів забезпечення 
медикаментами на своїй території. У багатьох 
випадках ці центрі стануть громадськими, лише 
коли станеться надзвичайна ситуація. Не всі 
центри забезпечення медикаментами будуть 
використовуватися у кожній надзвичайній 
ситуації, тому у разі надзвичайної ситуації 
важливо отримати останню інформацію про 
ресурси, що зазначені вище. 

У центрі забезпечення медикаментами 
 Якщо будуть відкриті центри забезпечення 

медикаментами для видачі ліків із запасів 
SNS у разі надзвичайної ситуації, то 
медикаменти надаватимуться населенню 
безкоштовно. 

 У центрі забезпечення медикаментами буде 
працювати кваліфікований персонал, який 
вам допоможе. 

 Процедура буде простою. 

 Залежно від типу надзвичайної ситуації одній 
людині можуть видаватися медикаменти для 
сім'ї або групи. 

 Звертайтеся до наведеного вище списку 
ресурсів, щоб отримати поточну інформацію 
у разі надзвичайної ситуації. 
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