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ЗВІТ 

про виконання проекту 

«Дитяча надія: допомога Інституту Серця 2» 

 

Назва проекту: «Дитяча надія: допомога Інституту Серця 2» 

Регіон реалізації проекту: м. Київ 

Бюджет проекту: 248 000, 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 21 січня 2022 року до Відділення інтенсивної терапії для 

новонароджених та недоношених Державної установи «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України» було 

передано два зовнішні двокамерні тимчасові кардіостимулятори виробництва Medtronic. Обладнання необхідне для 

кардіостимуляції та реанімації дітей на різних етапах лікування, у тому числі в післяопераційний період. Воно дозволяє 

надавати лікування діткам на більш якісному рівні та контролювати серцебиття пацієнтів. 

Щорічно у дитячому відділенні проводиться 450 операцій на відритому серці, понад 250 ендоваскулярних 

втручань та виконується 15 тисяч ехокардіограм. Реанімація розрахована на 18 місць і цілодобово надає допомогу 

кардіологічним і кардіохірургічним маленьким пацієнтам. Інститут серця є профільною науковою та клінічною 

установою з питань кардіології, хірургії серця і магістральних судин, рентгенендоваскулярної діагностики та 

трансплантології. Щороку в медичній установі виконується більше 6 000 операцій на серці, з них біля 800 – з приводу 

вроджених вад серця. Лікарня надає консультативно-поліклінічну допомогу понад 120 000 тисячам українців. 

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

захворюваннями на більш якісному рівні. 

 

  

 

 

 

Директор МБФ «Українська Біржа Благодійності» 
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