
Звіт ВБФ «Запорука» за 2009 рік 

Дорогі друзі, 

підходить до кінця 2009 рік. Незважаючи на кризу та інші труднощі, цей рік для 

ЗАПОРУКИ видався надзвичайно насиченим і плідним. Ми переконалися, що ніякі 

фінансові проблеми не можуть побороти бажання людей допомогти тим, кому справді 

важко. 

Дякуючи спільним зусиллям цього року ми відкрили Центр для онкохворих дітей 

«Посмішка», в якому постійно проживають сім сімей з хворими дітками та щоденно 

проводять вільний від медичних процедур час пацієнти дитячого відділення Інституту 

раку. 

Ми розпочали новий проект «Попередимо біду», головною метою якого є підвищення 

рівня онкологічної настороженості, як зі сторони педіатрів, так і зі сторони батьків. 

Для Національного Інституту раку ми придбали морфологічний мікроскоп Nikon вартістю 

15 тисяч євро та камеру до мікроскопу для генетичної діагностики злоякісних пухлин  

методом „FISH” вартістю 17 тисяч євро. Це обладнання повинне забезпечити 

встановлення точного діагнозу та вибору адекватної тактики лікування дітей. 

Для операційної та реанімаційних палат у  Клініці нейрохірургії дитячого віку ми 

придбали оксиметри, аспіратори, блок інтенсивної терапії, апарат штучного дихання, 

монітор життєвих функцій, коагулятор, додаткові аксесуари для нейродрилі, операційні 

лампи, меблі, кондиціонери загальною вартістю 35 тисяч євро. 

У Клініку нейрохірургії дитячого віку були придбані ліжечка для немовлят та дітей 

підліткового віку вартістю 5 тисяч євро. 

У Інституті раку ми відремонтували та облаштували кабінет психолога. 

Ми надали адресну допомогу  п’ятдесяти  вісьмом малозабезпеченим сім’ям, придбавши 

для них ліки на загальну суму 15 600 євро. 

У Національний Інститут раку та у Клініку нейрохірургії дитячого віку було передано 

ліків на майже 6 тисяч євро. 

Для пацiєнтів дитячого відділення Інституту Раку фондом було закуплено підключичних 

катетерів на суму  5 тисяч єво. 

Пацієнтам дитячого відділення Інституту раку було передано медичних витратних 

матеріалів (шприців, інфузоматних систем, катетерів, бинтів, масок, подовжувачів, 

пластирів, бахіл) на суму  16 800,00 євро. 

Хворі діти у Клініці нейрохірургії отримали медичні витратні матеріали, а саме: 

ендотрахіальні трубки, системи для крові та інфузій, трахіостоми, шовний матеріал на 

суму 9 600,00 євро. 

Нами було надано наступні соціальні послуги: 



психологічні консультації – 1152 години;  

заняття з вихователем – 720 годин; 

уроки з вчителем – 576 годин; 

послуги фізіотерапевта – 384 години. 

Я щиро дякую Вам за те, що допомагаєте нам допомагати! 

Прийміть мої найщиріші вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим. Бажаю Вам 

зустріти Новий Рік у піднесеному настрої, зі світлими помислами та добрими намірами. 

Нехай Ваші діяння сприяють миру та злагоді. Здоров’я Вам та  щастя! 


