
 

 
  

 

«10» лютого 2022 року 

         

ЗВІТ 

про виконання проекту 

«Дитяча надія допомога Дніпропетровській ОДКЛ. Кардіо 2» 

 

Назва проекту: «Дитяча надія допомога Дніпропетровській ОДКЛ. Кардіо 2» 

Регіон реалізації проекту: м. Дніпро 

Бюджет проекту: 242 494,10 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 8 лютого 2022 року до кабінету функціональної діагностики 

Комунального підприємства «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» Дніпропетровської 

обласної ради для здійснення кардіологічних досліджень було передано систему холтерівського 

моніторування ЕКГ ECGpro Holter (версія S) на базі комп’ютерної техніки, монітор холтерівський BS6930-3 

(додатковий реєстратор), систему добового моніторування АТ «АВРpro» та набір одноразових електродів для 

холтер ЕКГ у кількості 2 400 штук.  

Кожного року у дитячій консультативній поліклініці КП «ДОДКЛ ДОР» проходять спеціальне 

обстеження більш ніж 9 000 дітей та лікування у стаціонарних відділеннях, з них потребує кардіологічного 

нагляду близько 1 000 дітей. Більша частка пацієнтів потребує проведення добового моніторингу 

артеріального тиску та моніторингу ЕКГ за Холтером. За останні 9 місяців проведено близько 400 досліджень. 

Придбане обладнання дозволить забезпечити діагностичні потреби лікарні у більш повному обсязі.  

Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня є центром надання спеціалізованої медичної 

допомоги дітям Дніпропетровської області (чисельність дитячого населення – біля 550 тис.), зокрема хворим 

на кардіоревматологічну патологію. 

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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