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ЗВІТ 

про виконання проекту «Наркозна станція для Інституту нейрохірургії» 

 

Назва проекту – «Наркозна станція для Інституту нейрохірургії» 

Регіон реалізації проекту – Київ. 

Договір № 16 від 18.08.2020 р., додаткова угода № 16.426 від 12.07.2021 р. 

Бюджет проекту – 2 071 096,00 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 «Наркозна станція для Інституту нейрохірургії» -  купівля наркозної станції для 

проведення нейрохірургічних операцій у маленьких пацієнтів Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. 

Ромоданова НАМН України.  

 

Наркозна станція – це персональни1 помічник анестезіолога. Чому так виходить? Тому що вона 

дозволяє проводити довготривалі операції у дітей з тяжкою нейроонкологічною патологією, які 

можуть тривати 5,6 або 8 годин. Вона допомагає весь цей час анестезіологу контролювати життєво 

важливі показникі, що є вкрай необхідним при нейроонкологічних операціях у дітей.  

 



В умовах все більшої інтеграції технологій охорони здоров'я перед анестезіологами встають дуже 

складні завдання, які вирішуються за допомогою поєднання перевіреної часом конструкції і 

передових технологій, що відповідають вимогам сучасної багатокомпонентної анестезії. Саме цим 

сучасним вимогам відповідає наркозна станція від перевіреного виробника – Dräger. Ми мріяли її 

придбати для лікарів, через руки яких проходять близько 350 маленьких пацієнтів за рік.  

 

Коли ми опублікували проект, то трапилось диво! Інакше це неможливо назвати, адже до проекту 

долучились чарівники – чудова родина Лариси та Вʼячеслава Базилєвих. Ця чудова пара майже за 

2 місяці повністю закрили збір коштів! Це їхня персональна соціальна відповідальність, які змінила 

долю тисячі дітей!  

 

У звʼязку з тим, що на момент оплати наркозної станції та перерахунку курсу євро, на проекті 

створився залишок коштів! Його ми витратили на додаткове медичне обладнання, а саме 2 

інфузомати, які були передані  до Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України 

15 грудня 2021 року!  

 

Ми безмежно вдячні родині Лариси та Вʼячеслава за підтримку, допомогу, їх величезний внесок на 

проект та порятунок життів!  

 

Діти – це наше майбутнє!   

 

 
 
Голова правління БФ «СВІЧАДО» 

Ярославський Я.В._____________________ 


