ОБСЯГ НАШОЇ ДОПОМОГИ ПО ПРОГРАМІ
«ДОПОМОГА ВАЖКОХВОРИМ ДІТЯМ»
СКЛАВ 3 2 564 552,5 ГРН.
ІНДИВІДУАЛЬНА
ДОПОМОГА

МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

29 дітей на 1 323 199,59 грн.

інфузійна система у дитяче
відділення лікарні у Львові
451 105,88 грн.

ліки та витратні матеріали
23 дітей 1 280 599,59 грн.

441 308,94 грн.

обстеження за кордоном
6 дітей
42 600,00 грн.

стерилізатор, хірургічний
інструмент для операційної
Інституту раку
112 958, 00 грн.

ЦЕНТР «ДАЧА»

компоненти до операційного
столу у Нейрохірургію
77 398,02 грн.

прийняв 40 дітей та 64 батьків

ЛІКИ ТА ВИТРАТНІ У ВІДДІЛЕННЯ
441 308,94 грн.

ПОКРАЩЕННЯ ПОБУТОВОГО
СТАНУ ЛІКАРЕНЬ 89 956,75 грн
матеріали для ремонту відділення у Львові
89 956,75 грн.

хірургічні інструменти у
Нейрохірургію
25 400, 00 грн.
ремонт шафи біологічної
безпеки, електрокоагулятора
у Інституті раку
22 440, 00 грн.

ДЯКУЄМО УСІМ, ХТО ДОПОМАГАЄ НАМ ДОПОМАГАТИ!

4 КВАРТАЛ
2 0 1 9
ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
121 занять для 16 дітей

ПСИХОЛОГІЧНА
ДОПОМОГА
408 консультації
14 групових сесій

ВОЛОНТЕРИ
52 розважальних заходів

4 КВАРТАЛ 2019
Обсяг нашої допомоги по програмі "Допомо-га важкохворим дітям" у 4 кварталі 2019 року
склав 3 143 553,62 гривень.
29 дітей отримали індивідуальну допомогу
на загальну суму 1 323 199,59 грн. 23 дитини
отримали ліки, витратні, донорські кістки,
курс реабілітації на суму 1 280 599,59 грн.
6 дітей, які завершили лікування, пройшли
MIBG сканування в Італії. Усім родинам ми
допомогли з квитками та логістикою, а для 3
з них ми ще й оплатили обстеження. Загальна вартість 42 600,00 грн.
Завдяки співпраці з Українською біржею
благодійності та її постійними партнерами
Monobank та "Кураж Базар" у львівську дитячу
лікарню ми придбали інфузійну систему для
автоматичного розрахунку покрапельного
введення препаратів. Коштує система 451
105,88 грн.
Для операційної Інституту раку ми придбали
стерилізатор та нові хірургічні інструменти,
щоб підвищити якість і безпечність проведених операцій. Загальна вартість: 112 958, 00 грн.
Був проведений ремонт шафи біологічної
безпеки,
що
використовується
при
аутотрансплантації стовбурових клітин, а
також електрокоагулятора у Інституті раку.
Вартість склала 22 440, 00 грн.

У попередньому кварталі ми придбали новий
сучасний операційний стіл у Інститут
нейрохірургії. А тепер ми доповнили його
важливими компонентами, завдяки яким
хірурги зможуть використовувати додаткові
функції нового обладнання. Вартість таких
компонентів 77 398, 02 грн.
Також
ми
придбали
нові
хірургічні
інструменти з мініатюрними робочими частинами для Нейрохірургії на суму 25 400, 00 грн.
Наші
фізіотерапевти
допомогли
16
дітям-пацієнтам Інституту раку пройти
реабілітацію після операційних втручань,
провівши з ними 121 заняття. Оплата роботи
двох фізіотерапевтів склала 62 340 гривень.
Команда наших психологів надала 209
індивідуальні консультацій для 85 дітей та 9
групових консультацій для 17 дітей. Для 88
батьків проведені 199 індивідуальних
консультацій,
також
у
5
групових
консультаціях взяли участь 13 батьків. Витрати за цим проектом становили 141 545,00
гривень.
Волонтери "Запоруки" організували 52 розважальних заходи для дітей.
Вчителі Центру репетиторів займалися з 12
учнями, провели 64 уроків з різних предметів.
У Центрі "Дача" проживали 40 дітей та 64
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батьків, більшість дітей були разом з обома
батьками. Ще 19 родичів мали можливість
безкоштовно жити у Центрі у час, коли дитина
була у лікарні. Витрати за проектом склали
247 639, 09 грн.
Три медсестри дитячого відділення Інституту
раку проживає на квартирі фонду.
Триває будівництво Центру «Дача» для 15
родин. У цьому кварталі ми розрахувалися з
підрядниками за роботи, зроблені у поточному році. Витрати склали 6717564,12.

