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ЗВІТ 

про виконання проекту «Життя малюків під контролем» 

 

Назва проекту – «Життя малюків під контролем» 

Регіон реалізації проекту – Чернігів. 

Договір № 16 від 18.08.2020 р., додаткова угода № 16.432 від 08.11.2021 р. 

Бюджет проекту – 47 100,00 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 «Життя малюків під контролем» -  купівля пульсоксиметра у відділення 
виходжування передчасно народжених дітей Чернігівського пологового будинку. 
 
Кожного дня до нашого фонду звертаються лікарі, які просять про допомогу. Всі вони працюють з 
самими маленькими пацієнтами – передчасно народженими дітками. Але із-за того, що 
фінансування нашої медичної системи є катастрофічно низького рівня, лікарям доводиться шукати 
підтримки з боку благодійників. Саме для цього фонд Свічадо і існує. Наша мета об’єднувати всіх 
добрих людей задля забезпечення лікарень необхідним медичними засобами.  
 
Пульсоксиметр – медичний контрольно-діагностичний прилад для неінвазивного вимірювання 
рівня сатурації киснем капілярної крові. Пульсоксиметр має спеціальний датчик, який 
приєднується до дитини та відслідковує на скільки відсотків кров насичена киснем. Лікар чи 
медсестра, маючи такі дані, можуть корегувати відсоток кисню, який подається дитині в 



залежності від індивідуальних потреб кожного малюка. Ще вкрай важливо те, що у недоношених 
малюків часто трапляються затримки дихання (апное). Вони можуть бути фізіологічними, 
внаслідок незрілості, та паталогічними. Цей стан може призвести до летальних наслідків, а за 
допомогою сигналу пульсоксиметра затримку дихання можна розпізнати одразу та прийняти 
необхідні міри, щоб дитинка почала знову дихати. 
 
Саме завдяки цим приладам у лікарів є можливість з високою точністю та швидкістю рятувати 
життя маленьких українців.  
 
Це надзвичайно важливе обладнання. І ми щасливі, що мали змогу передати його (згідно 
накладної №70 від 14 грудня 2021 року) до відділення виходжування передчасно народжених 
дітей Хмельницької обласної лікарні. 
 
І все завдяки благодійникам платформи dobro.ua та БО «10 гривень» які допомогли нам закінчити 
збір. Разом ми зробили великий та дуже потрібний крок у напрямку порятунку дітей! 
 
Дякуємо всім, хто дарує надію та рятує життя!  

 

 
 
Голова правління БФ «СВІЧАДО» 

Ярославський Я.В._____________________ 


