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ЗВІТ 

про виконання проєкту «Датчики, що контролюють дитячі життя» 

 

Назва проєкту – «Датчики, що контролюють дитячі життя» 

Регіон реалізації проєкту – Київ, Кривий Ріг, Чернігів 

Договір № 16 від 18.08.2020 р., додаткова угода №16.467 від 07.07.2022 р. 

Бюджет проєкту – 86 938,00 грн. 

Категорія проєкту – ЗДОРОВ’Я  

Назва оператора допомоги – БФ «СВІЧАДО» 

Код неприбутковості оператора допомоги – 0036 

ПІБ та посада контактної особи – Пилипчук Андрій Михайлович, менеджер 

 
Мета проєкту: збір коштів для придбання датчиків сатурації, кабелів пацієнта, дихальних контурів до ШВЛ. 

 

Іноді, аби новонародженому недоношеному малюку була надана якісна медична допомога, потрібне зовсім 

невелике та інноваційне медичне обладнання. У нашому випадку – потрібні кисневі, температурні датчики та 

датчики до апаратів штучної вентиляції легень, що вимірюють рівень кисню в крові малюка, температуру та 

сатурацію. Вони необхідні постійно і, на жаль, дуже швидко закінчуються – виходять з ладу. Мета цього проєкту 

– зібрати кошти для придбання датчиків контролю пульсу і сатурації кисню для новонароджених в три українські 

лікарні, де щодня рятують життя дітей: у Волинське обласне дитяче територіальне медичне обʼєднання (м. 

Луцьк), Запорізький обласний перинатальний центр та Сумський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви 

Марії.  

 

Ми вже неодноразово розміщували проекти на підтримку новонароджених, які народжуються в цих лікарнях. Ця 

тема стоїть гостро і знаходить відгук у душах добрих людей, тому ми вирішили опублікувати чергове 

"продовження" нашого проекту. Адже датчики, які цілодобово використовуються в роботі при виходжуванні 

передчасно народжених дітей, постійно потребують оновлення. Можна сміливо сказати, що це витратні 

http://www.svichado-fund.com.ua/


матеріали. Але, на жаль, державного фінансування не вистачає на своєчасне та стабільне забезпечення цими 

матеріалами пологових будинків. 

 

Мета цього проєкту – зберегти життя і здоров'я багатьох малюків. А їх зневіреним мамам – подарувати нарешті 

відносно спокійні ночі і надію на щасливе майбутнє для своїх діток. Адже слідкування за показниками 

новонародженої дитини – неможливе без спеціальних датчиків. Вони незамінні в процесі виходжування 

недоношених дітей, тому що через незрілість організму у дітей дуже часто бувають розлади цих функцій, аж до 

зупинки дихання і серця. Моніторинг (контроль) цих функцій можливий за допомогою пульсоксиметрів. Існуючі 

технології дозволяють зберегти життя і здоров'я найменшим нашим пацієнтам. Якість медичної допомоги 

визначається ефективністю і безпекою всіх технологій. 

 

Часто, коли потрібна дорога апаратура або витратні матеріали, у благодійних фондів опускаються руки, бо 

потрібні величезні кошти. Але ризикувати здоров'ям дитини просто через відсутність витратних матеріалів, ми не 

маємо морального права. Дякуємо за вашу допомогу адже завдяки вам у Волинського обласного дитячого 

територіального медичного обʼєднання (м. Луцьк), Запорізького обласного перинатального центру та Сумського 

клінічного пологового будинку Пресвятої Діви Марії, де на лікуванні знаходиться велика кількість недоношених 

дітей, завжди будуть датчики контролю пульсу і сатурації кисню. 

 

Ми доклали усіх зусиль для максимально швидкої доставки обладнання у лікарню: 

• Кабель пацієнта Red LNC-10 (4 шт.) у КНП "ОБЛАСНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ"- 15.07.2022 року 

• Датчик SpO: Nellcor Covidien OxiMax Technology D-YS (8 шт.) - 16.07.2022 та Багаторазовий контур до 

дихального апарату ВЧО ШВЛ Sensor Medics 3100 А (2 шт.) у КП "ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ ЗАХИСТУ МАТЕРИНСТВА І ДИТИНСТВА" - 15.07.2022 року  

• Датчик SpO2 Extention Cable та Багаторазовий датчик Nellcor (2 шт.) у КНП "КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ 

БУДИНОК ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ - 15.07.2022 року 

 

Звіт надається з затримками, через втрату документів КНП "КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ 

МАРІЇ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, та повторною необхідністю проходження процесу узгодження та підпису усього 

пакету документів. 

 
 
 
 
Голова правління БФ «СВІЧАДО» 

Ярославський Я.В.                                                      _____________________  

 


