
 

 
  

 

«25» листопада 2020 року 

         

ЗВІТ 

про виконання проекту 

«Дитяча надія: допомога Дніпропетровській ОДКЛ. Кардіо» 

Назва проєкту: «Дитяча надія: допомога Дніпропетровській ОДКЛ. Кардіо» 

Регіон реалізації проєкту: м. Дніпро 

Бюджет проєкту: 149 400,00 грн. 

Категорія проєкту: Здоров’я 

Реалізатор проєкту: МБФ «Українська Біржа Благодійності», dobro.ua. 

 

У листопаді 2018 року компанія Київстар разом з Українською Біржею Благодійності започаткувала благодійну 

програму «Дитяча надія», щоб допомагати дітям з хворобами серця та онкологічними захворюваннями, які лікуються в 

українських лікарнях. Абоненти передплаченого зв’язку компанії можуть зробити благодійну пожертву за двома 

напрямками допомоги (онко чи кардіо) та обрати один з чотирьох регіонів (Київ, Дніпро, Львів та Одеса), у лікарні яких 

спрямовуються кошти. Благодійники, які не є користувачами послуг мобільного зв’язку Київстару, мають можливість 

зробити перекази за допомогою банківської картки. Також абоненти можуть зробити переказ через USSD-код та під час 

поповнення рахунку на сторінці pay.kyivstar.ua.100% пожертв використовується МБФ «УББ» на реалізацію проєкту. 

У рамках проєкту за напрямом Кардіологія 15 вересня 2020 року допомогу отримало Кардіоревматологічне 

відділення Комунального підприємства «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» Дніпропетровської 

обласної ради. 

На зібрані кошти до відділення було придбано комплекс моніторування ЕКГ та артеріального тиску «РИТМ 

2000», який забезпечує добове моніторування артеріального тиску  та дозволяє виявити порушення серцевого ритму, 

підібрати терапію та здійснити ранню діагностику ессенціальної гіпертензії у дітей. Комплекс є частиною оновлення 

наявного програмного обладнання у відділенні та доповнення новими складовими: модуль Холтер ЕГК (1 шт.) та модуль 

Монітор АТ (2 шт.). Обладнання було введено в експлуатацію 2 листопада 2020 року.  

Дніпропетровська обласна клінічна лікарня є центром з надання спеціалізованої медичної допомоги дітям 

Дніпропетровської області (чисельність дитячого населення біля 550 тисяч), зокрема хворим на кардіоревматологічну 

патологію, а саме: у складі лікарні є кардіоревматологічне відділення на 30 ліжок. Поширеність захворювань серцево-

судинної системи у дітей Дніпропетровської області в останні роки значно зросла та дорівнює 17 000 випадків (32 

випадки на 1000 дітей), а серед дітей у віці 15-17 років цей показник складає 60,6 на 1 000 підлітків. Додатково з 2014 

року в установі отримують лікування діти з Донецької та Луганської областей. 

Щорічно на стаціонарному лікуванні в обласному кардіоревматологічному відділенні отримують допомогу 

понад 1000 дітей (1 242 – 1 412 чоловік у 2017-2019 роках). Порушення серцевого ритму та артеріальна гіпертензія 

займають значне місце серед захворювань серцево-судинної системи у дітей та відносяться до патології, що формує 

загальне здоров’я дорослого населення України. 

Обладнання вже працює та надає можливість впроваджувати новітні технології та покращувати результати 

лікування дітей Дніпропетровської області з серцево-судинними захворюваннями. 

 

 

 

Директор МБФ «Українська Біржа Благодійності»                                                           ___________________ 

Гуцал І. А 


