
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 № 38 від 02.08.2022 р. 
 

Директору 
БО МБФ "Українська Біржа Благодійності" 

Гуцал І.А. 
 
Щодо внесення змін до 
проєкту «Київська обласна дитяча лікарня потребує допомоги» 
 
 
  

Шановна пані Ірино! 
 

Відповідно до договору про співпрацю, укладеного між БО МБФ «Українська Біржа Благодійності» та БФ 
«Свічадо» №16 від 18.08.2020 року, та додаткової угоди №16.470 від 15.07.2022 року на веб-сайті Dobro.ua 
(https://dobro.ua/project/kiyivska_oblasna_ditiacha_likarnia_potrebuie_dopomogi/) - було розміщено проєкт 
«Київська обласна дитяча лікарня потребує допомоги» з метою залучення благодійних пожертв для закупівлі 
Сканера ультразвукового діагностичного HM70 EVO 
 

Просимо погодити зміну тексту проєкта (новий варіант тексту наведено нижче), а також через зміну 
офіціального курсу іноземних валют збільшити суму з 1737000,00 грн.  до 1 935 000,00 грн. (Один мільйон 
дев'ятсот тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок), без зміни цілей проєкту. 
 

Після реалізації проєкту зобов'язуємося надати детальний звіт відповідно до строків та умов договору № 

16 про співпрацю між БО МБФ «Українська Біржа Благодійності» та БФ «Свічадо» від 18.08.2020 року та 

додаткової угоди №16.470 від 15.07.2022 року. 

Оновлений текст проєкту: 

Українська версія 

Київська обласна дитяча лікарня надає багатопрофільну високоспеціалізовану медичну допомогу хворим дітям, що 

потребують спеціальних методів діагностики та лікування. Це 10 тисяч пролікованих дітлахів, більше 5 тисяч проведених 

операцій за рік у цій лікарні, ліжковий фонд якої 340 ліжок, із них 12 ліжок належать відділенням анестезіології та інтенсивної 

терапії для дітей. Також у лікарні функціонує поліклініка на 200 відвідувань за робочу зміну. 

За свою піввікову історію лікарня стала одним із провідних медичних закладів охорони здоров’я Київщини. Щороку в закладі 

на лікуванні та виходжуванні знаходиться близько 550 новонароджених з перинатальною патологією та передчасно 

народжених дітей, близько 150 з них потребують інтенсивної терапії та отримують лікування у відділенні анестезіологіі ̈з 

ліжками інтенсивної терапії недоношених та новонароджених дітеи.̆ Це передчасно народжені діти та діти з тяжкою 

перинатальною патологією, яким проводиться тривала респіраторна терапія, інфузійна терапія, безперервний моніторинг 

життєво важливих функцій. І для всіх маленьких пацієнтів потрібна якісна діагностика. Мета нашого проєкту – придбати 

сучасний апарат для ультразвукового дослідження (УЗД).  

 

 

 



 

 

 

 

 

Ультразвукове дослідження є важливим, швидким, неінвазивним методом для діагностики та моніторингу значної кількості 

патологій. Рутинно застосовується відділеннями інтенсивної терапії новонароджених, патології новонароджених, 

анестезіології та інтенсивної терапії у важких, маломобільних пацієнтів, пацієнтів на ШВЛ, передчасно народжених дітей. 

Дозволяє в максимально короткий термін біля ліжка пацієнта провести диференційну діагностику невідкладних станів, в тому 

числі у пацієнтів з травмою, нетравматичними крововиливами, при патології серця та легень, коли необхідно якнайшвидше 

надати екстрену допомогу, а також дозволяє контролювати динаміку розвитку захворювання та проводити моніторинг 

ефективності лікування, робить можливим проведення невідкладної сонографії, відповідно до протоколів FAST, FATE і BLUE. 

Апаратові, який наразі використовують у лікарні, більше 20 років, він технологічно давно застарів, немає кольорового 

дисплея, секторного неонатального датчика, не дозволяє забезпечити проведення нових методик сонографії. 

З метою надання ефективної спеціалізованої допомоги дітям, покращення якості діагностики та лікування, КНП КОР "Київська 

обласна дитяча лікарня" потребує нового апарату для ультразвукової діагностики.  

І наша мета за допомогою небайдужих людей його придбати! 

Англомовна версія 

The Kyiv Regional Children's Hospital provides multidisciplinary, highly specialised medical care to sick children who need special 

diagnostic and treatment methods. These are 10,000 treated children, more than 5,000 operations per year in this hospital, which 

has 340 beds, of which 12 beds belong to the departments of anesthesiology and intensive care for children. Also, the hospital 

operates a polyclinic for 200 visits per work shift. 

During its half-century history the hospital has become one of the leading medical health care institutions in the Kyiv region. Each 

year the hospital treats and nurses 550 newborns with perinatal pathologies and premature births, about 150 of them need intensive 

care and are treated in the department of anesthesiology with beds for intensive therapy of premature and newborn babies. These 

are prematurely born children and children with severe perinatal pathology, who undergo prolonged respiratory therapy, infusion 

therapy, continuous monitoring of vital functions. And all young patients require high quality diagnostics. The goal of our project is to 

purchase a modern ultrasound machine. 

Ultrasound is an important, fast, non-invasive method of diagnosing and monitoring a significant number of pathologies. It is 

routinely used by neonatal intensive care units, departments of neonatal pathology, anesthesiology and intensive care in heavy, low-

mobility patients, patients on ventilator ventilation, prematurely born children. It allows to make the differential diagnostics of 

urgent conditions, including trauma patients, non-traumatic hemorrhages, pulmonary pathology when it is necessary to render 

urgent help as soon as possible, as well as to control the dynamics of the disease and conduct monitoring. sonography, according to 

FAST, FATE and BLUE protocols. 

The apparatus, which is in use at the moment and the hospital, more than 20 years old, is technologically outdated, there is no color 

display, sector neonatal sensor, does not allow to provide new methods of sonography. In order to provide effective specialist care 

for children and improve the quality of diagnosis and treatment, the Kyiv Regional Children's Hospital needs a new machine for 

ultrasound diagnosis. 

And our goal with the help of caring people is to buy it! 

 

Щиро вдячні за співпрацю.  

 

З повагою, 

Голова правління 

Благодійного фонду «Свічадо»                                                                                Ярославський Я.В. 

 


