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ЗВІТ 

про виконання проєкту 

«Дитяча надія: допомога Дніпропетровській ОДКЛ. Онко 6» 

 

Назва проєкту: «Дитяча надія: допомога Дніпропетровській ОДКЛ. Онко 6» 

Регіон реалізації проєкту: м. Дніпро 

Бюджет проєкту: 244 780,00 грн. 

Категорія проєкту: Здоров’я 

Реалізатор проєкту: БО 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. Незважаючи на війну, програма продовжує діяти та допомагати необхідним 

медичним обладнанням українським лікарням. 

Абоненти передплаченого зв’язку компанії можуть зробити благодійну пожертву за двома напрямками 

допомоги (онко чи кардіо) та обрати один з п’яти регіонів (Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків), 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 БО МБФ 

«УББ» на реалізацію проєкту. 

У рамках проєкту за напрямом онкологія 12 травня 2022 року до Онкогематологічного центру 

Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні було передано 2 Монітори пацієнта ЮМ 300-Т-15 із 

портативними стійками. 23 травня 2022 року до відділення також було передано 4 Шприцеві інфузомати SP1. 

Монітор дозволяє забезпечувати безперервний моніторинг життєвонеобхідних показників пацієнта у необхідному 

обсязі протягом усього періоду лікування. Інфузомати необхідні для дозованого введення невеликих об'ємів рідини 

пацієнтам протягом лікування. Дане обладнання дозволить надавати допомогу дітям на більш якісному рівні. 

КП «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР» є центром з надання спеціалізованої 

медичної допомоги дітям з Дніпропетровської області (чисельність дитячого населення близько 550 тисяч), зокрема 

хворим на онкологічну та онкогематологічну патологію. Кожного року в лікарні отримують спеціальне лікування 

більш ніж 1 400 дітей хворих на рак. З них близько 85 – з первинними формами. Лікування здійснюється за 

протоколами, розробленими та апробованими провідними дитячими онкологічними центрами світу. Результат 

лікування наближений до середньоєвропейського. Наразі адміністрація лікарні проводить комплексну підготовку 

до початку трансплантації аутологічної стовбурових клітин. Завдяки їй біля 30 дітей на рік зможуть отримати таке 

лікування, котре рятує життя дітей в найскладніших клінічних ситуаціях пухлин високого ризику та у випадках 

хіміорезистентності. 

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

захворюваннями на більш якісному рівні. 

 

 

Директор МБФ «Українська Біржа Благодійності»  
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