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ЗВІТ 

про виконання проекту 

«Дитяча надія: допомога Дніпропетровському ОКЦКК 2» 

 

Назва проекту: «Дитяча надія: допомога Дніпропетровському ОКЦКК 2» 

Регіон реалізації проекту: м. Дніпро 

Бюджет проекту: 287 000,00 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 проекту. 

У рамках проекту за напрямом Кардіологія до Відділення дитячої кардіохірургії, анестезіології та 

інтенсивної терапії Комунального підприємства «Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології і 

кардіохірургії» 21 квітня 2021 року було передано Каталку медичну Sprint 100, 8 липня 2021 року було передано 

Візок медичний з висувною вбудованою стільницею та 4 шухлядами, 20 липня 2021 року було передано ще один 

Візок медичний з висувною вбудованою стільницею та 4 шухлядами. 

Каталка Sprint 100 є багатофункціональною чотирьохсекційною та дозволяє регулювати висоту та позиції 

нахилу спини у дитини. Таким чином транспортування дітей з операційних до палат відбувається набагато легше 

та комфортніше. Столики інструментальні мобільні зі стільницею та полицею 2-346, виробництва ALVO призначені 

для використання в операційних блоках і відділеннях інтенсивної терапії і стають незамінними помічниками лікарів 

під час проведення операцій у дітей.  

Відділення дитячої кардіохірургії, анестезіології та інтенсивної терапії вирішує проблему кардіохірургічної 

допомоги не тільки Дніпропетровської, а й прилеглих областей та зони АТО. Протягом року проводиться близько 

250-300 операцій, більшість з яких це операції в умовах штучного кровообігу. У відділенні надається допомога 

пацієнтам різних вікових категорій, зокрема недоношеним та новонародженим. 

Придбане та передане обладнання вже працює та допомагає надавати лікування діткам з кардіологічними 

захворюваннями на більш якісному рівні. 
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