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ЗВІТ 

про виконання проєкту «Допомога маленьким пацієнтам Києва та Львова» 

 

Назва проєкту – «Допомога маленьким пацієнтам Києва та Львова» 

Регіон реалізації проєкту – Київ, львів 

Договір № 16 від 18.08.2020 р., додаткова угода № 16.478 від 27.09.2022 р. 

Бюджет проєкту – 475 085,00 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: « Допомога маленьким пацієнтам Києва та Львова » - купівля сучасного білірубінометра у 

відділення виходжування передчасно народжених дітей Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

"ОХМАТДИТ" та двох фетальних моніторів у відділення для новонароджених дітей з пренатальною патологією 

Лікарні св. Миколая у Львові.  

 

Кожна передчасно народжена дитина народжується з органами, які ще недорозвинуті та не готові функціонувати 

без сторонньої допомоги. Це означає, що за легені, серце, харчову систему повинне відповідати спеціальне 

медичне обладнання, яке на час виходжування просто надає дитині життя. А за всіма показниками життя повинен 

бути безперервний цілодобовий та дуже чіткий контроль. Бо саме контроль за допомогою спеціальних засобів 

може врятувати життя маленькому пацієнту. Для контролю рівня білірубіну в організму передчасно народженої 

дитини існують спеціальні прилади. Це білірубінометри, які є компактними пристррями для черезшкірного 

вимірювання рівня білірубіну у новонароджених. Через шкірний вимір рівня білірубіну є неінвазивною і, 

відповідно, безболісною альтернативою традиційним аналізам крові. Немає потреби в заборі крові у пацієнта, 

що є великим стресом для малюків та їх батьків. Результат аналізу відомий вже через кілька секунд. У поєднанні 

з іншими клінічними симптомами це дозволяє в короткі терміни прийняти правильне рішення про вибір 

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


подальшої тактики ведення маленького пацієнта. Таке обладнання дуже потребувало відділення Охматдиту, 

який щодня рятує життя глибоко недоношених дітей зі всієї України.  

 

У лікарню Святого Миколая Львова нам вдалось закупити та передати два сучасних фетальні монітора. Тут 

народжуються діти з західного регіону та діти переселенців, які потребують хірургічної допомоги з 

анестезіологічним супроводом та маленькі пацієнти, що мають патології. Ці монітори є оптимальним варіантом 

для проведення кардіотокографії в стаціонарі та є незамінним при діагностиці. Вони допомагають лікарям 

швидко приймати рішення та рятувати життя дітей.  

 

Проект на допомогу двом лікарням було підтримано на платформі dobro.ua завдяки внескам 37-ми небайдужих 

благодійників та завдяки кешбеку від Монобанку. За що ми безмежно вдячні!  

 

Ми доклали усіх зусиль для максимально швидкої доставки обладнання у лікарні для наладки та запуску у роботу: 

Фетальний монітор Brightfield Healthcare Osen9000A для КНП "1 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

М.ЛЬВОВА - 16.12.2022 

Фетальний монітор Brightfield Healthcare Osen9000B для КНП "1 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

М.ЛЬВОВА - 11.11.2022 

Неонатальний неінвазивний вимірювач білірубіну BilicareTM для НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

ЛІКАРНЯ "ОХМАТДИТ" МОЗ УКРАЇНИ - 18.11.2022 

 

 
 
 
 
 
 
Голова правління БФ «СВІЧАДО» 

Ярославський Я.В.                                                      _____________________  

 


