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ЗВІТ 

про виконання проекту «Допомога маленьким пацієнтам Охматдиту» 

 

Назва проекту – «Допомога маленьким пацієнтам Охматдиту» 

Регіон реалізації проекту – м. Київ 

Договір № 16 від «18» серпня 2020 р., додаткова угода № 16.418 від 22.02.2021 р. 

Бюджет проекту – 676 942,00 грн. 

Категорія проекту – ЗДОРОВ’Я 

Назва оператора допомоги – БФ «СВІЧАДО» 

Код неприбутковості оператора допомоги – 0036 

ПІБ та посада контактної особи – Пилипчук Андрій Михайлович, менеджер 

 
 

Мета проекту «Допомога маленьким пацієнтам Охматдиту» -  придбання мобільного 
відеобронхофіброскопа Olympus MAF-DM2 у відділеннях хірургії новонароджених, інтенсивної 
терапії новонароджених, інтенсивного виходжування глибоконедоношених дітей, інтенсивного 
виходжування та реабілітації новонароджених дітей з важкою перинатальною патологією 
"ОХМАТДИТу". 

Мобільний відеобронхофіброскоп Olympus MAF-DM2 – це мрія кожного хірурга. Адже це сучасне 
обладнання дозволяє проводити своєчасну діагностику вад розвитку гортані, трахеї, бронхів та 
легень, забезпечувати окремі етапи хірургічних втручань на органах дихання, контролювати перебіг 
та результат лікування в складній групі пацієнтів раннього віку. Це означає, що у лікарів буде ще 
більше можливостей надати сучасну медичну допомогу маленьким крихіткам та мати більше 
шансів на їх порятунок. 
 
Проект на платформі dobro.ua з’явився за ініціативою чудової благодійниці – Анни Вронської. Саме 
вона стала ініціатором збору коштів на придбання надсучасного медичного обладнання. Анна 
присвятила свій день народження та замість подарунків закликала підтримувати цей проект. Також 
Анна допомогла з пошуком благодійників, які стали величезною частиною нашого проекту. До Дня 



захисту дітей три чудові компанії - «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», «Проктер енд Гембл Україна» та 
«HiPP Україна» долучилися до проекту благодійної платформи dobro.ua зі збору коштів на закупівлю 
мобільного відеобронхофіброскопу для маленьких пацієнтів «ОХМАТДИТу» та перерахували кошти, 
яких не вистачало для придбання мобільного відеобронхофіброскопу, а це 509 000 грн! 
 
Після повного збору коштів, обладнання в короткі терміни було доставлено до України і вже 24 
червня 2021 року ми мали змогу стати частиною офіційної передачі медичного обладнання в 
лікарню. 
 
Щастя лікарів важко передати словами. Адже тепер в них з’явився апарат, який допоможе їм в 
нелегкій роботі. А саме щоденному порятунку дітей зі всієї України. 
 
Ми дуже вдячні Анні Вронській за її ініціативу, бажання та допомогу. Дякуємо «МЕТРО Кеш енд Кері 
Україна», «Проктер енд Гембл Україна» та «HiPP Україна», які підтримали проект та дали можливість 
нашій мрії здійснитись. 
 
Ось такі проекти дають надію на те, що в нашій країні все буде добре! Адже участь благодійників 
платформи dobro.ua у проекті надала змогу всім об’єднатися заради спасіння маленьких пацієнтів, 
адже діти – це наше майбутнє і наша надія. 
 
 

 
 
Голова правління БФ «СВІЧАДО» 
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