ОБСЯГ НАШОЇ ДОПОМОГИ ПО ПРОГРАМІ
«ДОПОМОГА ВАЖКОХВОРИМ ДІТЯМ»
СКЛАВ 2 287 000 ГРН.

2 КВАРТАЛ
2 0 1 8

ІНДИВІДУАЛЬНА
ДОПОМОГА

ОБЛАДНАННЯ
ТА РЕМОНТ

ДЛЯ 77 ДІТЕЙ НА 1 223 029 ГРН.

системи фільтрації повітря
298 332,00 грн.

ліки та витратні матеріали
48 дітей
909 760,26 грн.

інфузійна станція
37 015,00 грн.

препарат «Космеген»
20 дітей
182 968,96 грн.

кисневий концентратор
26 000,00 грн.

MIBG обстеження за кордоном
9 дітей
130 307,30 грн.

ендоскопічне обладнання
244 428,52 грн.

ЦЕНТР «ДАЧА»

ремонт інфузоматів
23 238,00 грн.

ЦЕНТР РЕПЕТИТОРІВ

прийняв 34 дитини та 56 батьків

диван у ігрову кімнату

43 уроки для 18 дітей

ДЯКУЄМО УСІМ, ХТО ДОПОМАГАЄ НАМ ДОПОМАГАТИ!

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
101 заняття для 18 дітей

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
355 консультацій
23 групових заняття

ВОЛОНТЕРИ
46 розважальних заходів

2 КВАРТАЛ 2018
Ось так у цифрах і фактах виглядають три
попередні місяці, які ви нас підтримували:
2 287 000 грн – загальна сума. Це понад
700 тисяч щомісяця, і майже 25 тисяч
гривень щодня!
1 223 029 грн – індивідуальна допомога
для 77 дітей! З них:
909 760,26 грн – ліки та витратні матеріали
– для 48 дітей.
182 968,96 грн – препарат «Космеген» –
для 20 дітей.
130 307,3 грн – MIBG обстеження за кордоном – для 9 дітей. Це винятково оплата
рахунків клініки, квитками діти забезпечені
завдячуючи програмі корпоративної соціальної відповідальності компанії Fly UIA МАУ
«Під крилом».
298 332,00 грн – системи фільтрації повітря
в дитяче відділення Національного Інституту
Раку – це гарантія стерильності та змога
мінімізувати
ризики
післяопераційних
ускладнень. Придбані завдяки гостям джазового Кураж Базару та Української Біржї
Благодійності.
23 238,00 грн – сервісне обслуговування
інфузоматів в дитячому відділенні Національ-

ного Інституту Раку. Через те, що ці системи
повільного введення ліків слугують дітям
цілодобово, часто зношуються, і потребують
оновлення.
37 015,00 грн – інфузійна станція для Центру
дитячої кардіології і кардіохірургії. Такої в них
не було, а потреба була: коли необхідно
довгий час вводити в організм хворого багато
різних рідин з точним дозуванням. Залучити
кошти нам вдалося завдяки заходу IWCK
«Вечеря за майбутнє у Hilton Kyiv»
26 000, 00 грн – кисневий концентратор для
дитячого відділення львівського Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Тепер при ускладненнях дитину
не потрібно переводити в реанімацію, зреагувати на потребу в кисні можна прямо в палаті.
3 664,00 грн – диван в ігрову кімнату при
відділенні МРТ в Національному Інституті Раку.
Тепер там можна не тільки бавитися діткам, а
й перечекати свої черги їхнім батькам.
244 428,52 грн – ендоскопічне обладнання
для дитячого відділення Інституту нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова НАМН України. У лікарів бракувало
мініатюрних насадок, операції дітям
робили більшими, що призводило до
травмування та ускладнень. Ми отрима-
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ли грант від ми отримали грант IWCK і
сплатили поставку. Обладнання вже
рятує дітей.
Також наші фізіотерапевти допомогли
18 дітям-пацієнтам пройти реабілітацію
після операційних втручань, провівши з
ними 101 занять.
Команда наших психологів надала 257
консультацій для 83 дітей та 198 консультацій для 91 батьків. Також були
проведені 20 групових занять для дітей
та 3 заняття для їх батьків. «Запорука»
оплачує роботу психологів та реабілатолога для пацієнтів Національного Інституту Раку.
Волонтери «Запоруки» організували 45
розважальних заходів для дітей, і ще
один для батьків.
Цент репетиторів «Запоруки» у Національному Інституті Раку провів 43 уроки
для 18 дітей. Розпочинає діяльність
Центр репетиторів у Львові.
У Центрі «Дача» проживали 34 дитини
та 56 батьків, більшість дітей були разом
з обома батьками. Ще 26 родичів мали
можливість безкоштовно жити у Центрі
у час, коли дитина була у лікарні.

