
ремонт двох палат у Відділі 
дитячої нейрохірургії
150 891,15 грн.

хірургічні інструменти, біполярні 
пінцети, електричні ножі, тримачі
54 862,50 грн.

ремонт генератора
21 610,01 грн.

світловий елемент для 
операційного мікроскопу 
94 833,12 грн.

одноразові витратні матеріали 
19 161,80 грн.

25 голок для біопсії м`яких тканин    
18 517,00 грн.

ліки та витратні матеріали

обстеження за кордоном
7 дітей

404 016,33 грн.24 дитини

препарат «Космеген» 
13 425,32  грн.2 дітей

ОБСЯГ НАШОЇ ДОПОМОГИ ПО ПРОГРАМІ 
«ДОПОМОГА ВАЖКОХВОРИМ ДІТЯМ» 
СКЛАВ 2 805 786 ГРН. 

ІНДИВІДУАЛЬНА
ДОПОМОГА 

ОБЛАДНАННЯ ТА РЕМОНТ

ДЛЯ 33 ДІТЕЙ НА 468 441,63 ГРН.

ДЯКУЄМО УСІМ, ХТО ДОПОМАГАЄ НАМ ДОПОМАГАТИ!

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
196 занять для 25 дітей

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
200 консультацій для 70 дітей
192 консультації для 70 бітьків

4 КВАРТАЛ
2 0 1 8  

ЦЕНТР «ДАЧА» 
прийняв 29 дітей та 54 родичів

ВОЛОНТЕРИ 
24 розважальних заходів

ЦЕНТР РЕПЕТИТОРІВ
87 уроків для 11 дітей



ДЯКУЄМО УСІМ, ХТО ДОПОМАГАЄ НАМ ДОПОМАГАТИ!

4 КВАРТАЛ 2018 

Обсяг нашої допомоги по програмі «До-
помога важкохворим дітям» у 4 кварталі 
2018 року склав 2 805 786  гривень. 

33 дітей отримали індивідуальну допом-
огу на суму 468 441,63 гривень. 24 
дитини отримали ліки та витратні на суму 
404 016,33 грн., 2 дітей отримали 
препарат «Космеген» на суму 13 425,32 
грн., 7 дітей пройшли MIBG обстеження 
за кордоном. Усі діти були забезпечені 
квитками. 

Дякуючи акції «Щедрий вівторок» для 
операційної дитячого відділення прид- 
бано хірургічні інструменти, біполярні 
пінцети, електричні ножі, тримачі на суму
54 862,50 грн.

В кабінеті для сепараціі стовбурових 
клітин вийшов з ладу генератор, який 
забезпечує постійне живлення холодиль-
них камер де зберігаються стовбурові 
клітини. Ремонт обладнання на суму 
21 610,01 грн. допомогли сплатити ком-
панія Winner.

Для інституту нейрохірургії ми придбали  
світловий елемент для операційного 
мікроскопу на суму 94 833,12 грн. З 

приходом холодної пори року, коли підви-
щується рівень застудних вірусних захво-
рювань, дезінфекція приміщень вкрай 
важлива, особливо у хірургічних відділен-
нях, тому ми придбали бактерицидну 
лампу, для великого об’єму приміщення. 
Також ми придбали змінні електроди до 
коагулятора, одноразові чохли на ендо-
скоп, руківя до лампи-освітлення, шовко-
вий шовний матеріал, леза до скальпелю, 
дезрозчини. Всі ці матеріали одноразові, 
або швидко зношуються,  їх складно прид-
бати у звичайних аптеках. Загальна сума 
19 161,80 грн.

Дякуючи акції з «Кураж-базар» нам вдало-
ся завершити ремонт у 2 палатах та замі-
нити двері у всіх палатах відділення. 
Витрачена сума в цьому звітному періоді 
становить 150 891,15 грн. 

Для львівської лікарні придбали 25 голок 
для проведення біопсії м`яких тканин для 
діагностики раку. Вартість голок 18 517,00 
гривень.  

Наші фізіотерапевти допомогли 25 
дітям-пацієнтам Інституту раку пройти 
реабілітацію після операційних втручань, 

провівши з ними 196 занять.

Команда наших психологів надала 200 
консультацій для 70 дітей та 192 консуль-
тацій для 70 батьків. 

Волонтери «Запоруки» організували 24 
розважальних заходи для дітей. 

Вчителі Центру репетиторів займалися з 
11 учнями, провели  87 уроків з різних 
предметів. 

Значно підвищився попит на проживання 
на Дачі. Всі кімнати завжди зайняті, навіть 
в додатковій кімнаті проживають дві 
родини.  Дві родини живуть у нас трива-
лий час, одна дівчинка проходить амбула-
торне лікування, інша займається постій-
но з реабілітлогом після встановлення 
ендопротезу.  В цьому семестрі у нас 
проживало 29 родин, 13 з них новенькі, 
які приїхали до нас вперше. Разом з дітка-
ми проживало 40 рідних (мама, тато, 
братики чи сестрички). А також 14 родичів 
діток, які знаходились у лікарні. 

Ми розпочали будівництво власного 
Центру «Дача», який зможе приймати до 
300 дітей на рік! 


