
 

 
  

 

«11» березня 2021 року 

         

ЗВІТ 

про виконання проекту 

«Дитяча надія: допомога Інституту нейрохірургії ім. Ромоданова 2» 

 

Назва проекту: «Дитяча надія: допомога Інституту нейрохірургії ім. Ромоданова 2» 

Регіон реалізації проекту: м. Київ 

Бюджет проекту: 242 400,00 грн. 

Категорія проекту: Здоров’я 

Реалізатор проекту: 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 проекту за напрямом Онкологія 4 березня 2021 року допомогу отримало Відділення 

інтенсивної терапії та анестезіології дитячого віку Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. Акад. А.П. 

Ромоданова Національної академії медичних наук України». На базі інституту надають лікування найважчим 

дітям з пухлинами нервової системи з усієї України. 

На зібрані кошти до відділення було придбано та передано 3 (три) Багатофункціональні медичні ліжка 

Nexo Comfort. Відділення постійно надає медичну допомогу хворим дітям, в яких дуже часто звучить 

жахливий онкологічний діагноз. Зокрема, проводить довготривалі нейрохірургічні операції у дітей, а також 

післяопераційне лікування, відновлення та профілактику онкозахворювань. Післяопераційний період у дітей 

може тривати до декількох місяців з постійним перебуванням у ліжку.  

Ліжка допоможуть дітям із складними нейрохірургічними патологіями легше переносити 

післяопераційні періоди та мати більш комфортні умови під час перебування в відділенні інтенсивній терапії 

та анестезіології дитячого віку, а також у боротьбі з онкологічними захворюваннями. Дане обладнання вже 

працює та дозволяє допомагати дітям на більш якісному рівні. 

 

 

 

Директор МБФ «Українська Біржа Благодійності» 

Гуцал І. А.                                                                                                                    _________________________ 

 

 

 

 


