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ЗВІТ 

про виконання проекту 

«Дитяча надія: допомога Одеській обласній лікарні. Онко 5 » 

 

Назва проекту: «Дитяча надія: допомога Одеській обласній лікарні. Онко 5» 

Регіон реалізації проекту: м. Одеса 

Бюджет проекту: 249 711,49 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 проекту. 

У рамках проекту за напрямом Онкологія до Клініко-діагностичної лабораторії Комунального 

некомерційного підприємства «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня» Одеської обласної ради» 26 квітня 2021 

року було передано Стерилізатор паровий СП ГК 100 (Автоклав), а 14 травня 2021 року – Коагулометр 

напівавтоматичний ERBA ECL 412. Стерилізатор дозволяє переробляти біологічно небезпечні відходи у 

лабораторії та проводити повний цикл обеззараження необхідних медичних інструментів. Коагулометр 

призначений для дослідження процесу гемостазу в організмі дитини. 

Клініко-діагностична лабораторія постійно проводить дослідження дітям, які перебувають на лікуванні в 

лікарні, зокрема дітям з онкологічними захворюваннями. У складі лікарні функціонує відділення гематології, де на 

стаціонарному лікуванні перебувають діти зі злоякісними новоутвореннями різних органів і систем. Щорічно 

вперше виявлених хворих налічується до 70 дітей. Протягом року на лікуванні перебуває до 500 хворих, при цьому 

кожна дитина в процесі лікування потребує постійного контролю різних медичних показників, зокрема процесу 

згортання системи крові та моніторингу мікрофлори пацієнтів. Медичний заклад надає допомогу дітям з міста 

Одеси, Одеської області та прилеглих областей. 

Обладнання забезпечить швидку та надійну стерилізацію необхідних медичних інструментів та проведення 

важливих досліджень в організмі хворих дітей та буде сприяти лікуванню онкохворих дітей на більш якісному рівні.  
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