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ЗВІТ 

про виконання проекту «Підтримай маленьке життя. 2» 

 

Назва проекту – «Підтримай маленьке життя. 2» 

Регіон реалізації проекту – м. Івано-Франківськ та Одеса  

Договір № 16 від 26.04.2012 р., додаткова угода № 16.363 від 04.06.2019 р. 

Бюджет проекту – 31 902,00 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 «Підтримай маленьке життя. 2» -  купівля датчиків потоку для контролю дихання 
в дві лікарні: КНП "Івано-Франківський обласний перинатальний центр та КНП "МІСЬКА ДИТЯЧА 
ЛІКАРНЯ №2" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, які спеціалізуються на наданні допомоги недоношеним 
дітям.   
     

Дітки, які народжуються передчасно, особливо раніше 28 тижня, не спроможні ефективно 
самостійно дихати у зв’язку з незрілістю як самої легеневої тканини, так і слабкості дихальної 
мускулатури, незрілості дихального центру головного мозку. Це зумовлює необхідність 
проведення штучної дихальної підтримки таких малюків за допомогою спеціальних надзвичайно 
"ніжних" апаратів штучної вентиляції легенів. Однією з головних складових даних апаратів є 
спеціальні датчики потоку, які аналізують повітря, що видихається. Датчик вимірює величину 
потоку, потім мікропроцесор респіратора переводить цей показник в оцінці обсягу повітря, що 
видихається крихітними легенями передчасно народженої дитини. Останній повинен відповідати 
обсягу, встановленому лікарем на панелі респіратора, і вдувати в легені маленького пацієнта. 
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Основне призначення датчика тиску – контроль цього параметра в дихальних шляхах немовляти 
для попередження баротравми і витоків повітря. 
 

Треба знати, що кисень для передчасно народженої дитини – це "палиця з двома кінцями". З 
одного боку, кисень захищає всі клітини незрілого організму від патологічних наслідків гіпоксії, 
сприяє повноцінному росту та розвитку клітин головного мозку, сердечка, нирок та інших органів. 
З іншого боку, якщо кисень потрапляє в організм дитини в надмірній кількості, він здатний 
спровокувати "кисневий вибух" з утворенням великої кількості токсичних речовин, які 
пошкоджують і вбивають клітини, викликаючи розвиток важких уражень центральної нервової, 
дихальної та імунної систем. Датчики допомагають контролювати процес подачі кисню та 
захищають від травмування легень дитину. 
 

Завдяки застосування датчиків потоку у передчасно народжених малюків, лікарі контролюють 
процес виходжування. Що є безумовно дуже важливою складовою всього процесу лікування 
діток, який так чекають вдома.  

Участь благодійників платформи dobro.ua у проекті надала змогу всім об’єднатися заради 
спасіння маленьких Нетерплячок. 3-го листопада 2021 року ми змогли передати датчики до Одеси 
і 8-го грудня 2021 року до Івано-Франківська, адже діти – це наше майбутнє і наша надія.  

 

 

 

 
 
Голова правління БФ «СВІЧАДО» 

Ярославський Я.В._____________________ 


