ЗВІТ ЗА ПЕР Ш ИЙ КВАР Т АЛ 2020 р.
ДОРОГИЙ БЛАГОДІЙНИКУ!
18.4 млн грн на допомогу дітям з онкологічними захворюваннями
ви та інші українці переказали в першому кварталі 2020 р.
515 дітей завдяки вам отримали усі необхідні ліки, їхні батьки —
надійну підтримку, а медики — найсучасніше обладнання
для лікування.
Попри початок пандемії та карантину ви продовжили допомагати
дітям та їхнім родинам. Як і завжди.
Загальні витрати фонду за звітний період склали
18.1 мільйона гривень, в тому числі адміністративні витрати — 11.8%.
Дякуємо за вашу віддану допомогу за будь-яких обставин!

далі буде
Ваші «Таблеточки»

Р АДІС НІ М ИТ І
У С ІЧНІ- Б ЕР ЕЗНІ
НАШОМУ ПІДОПІЧНОМУ
ЗРОБИЛИ ПЕРШУ В УКРАЇНІ
НЕРОДИННУ ТКМ
Наш підопічний Назар став першим пацієнтом
в Україні, якому наші лікарі зробили
трансплантацію кісткового мозку від неродинного
донора.
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Неродинна ТКМ — це шанс на порятунок життя
для близько 100 дітей в Україні щороку.
Це ще один крок до того, щоб кожна українська
дитина могла отримати сучасне якісне лікування
від раку у себе вдома.
Завдяки вам ми щомісячно допомагаємо
відділенню ТКМ у лікарні «Охматдит» ліками,
витратними матеріалами, спецхарчуванням,
санітарно-гігієнічними засобами, впроваджуємо
там психо-соціальну підтримку для батьків,
дозвілля для дітей та навчання для персоналу.

У ДІТЕЙ І БАТЬКІВ
В «ОХМАТДИТІ» З’ЯВИЛАСЯ
ВЛАСНА БІБЛІОТЕКА
Хороші емоції та спокійні миті посилюють
дію ліків. Саме тому завдяки вам ми організовуємо
у відділеннях гуртки, майстер-класи, дитячі театри,
ігротеки, влаштовуємо пікніки, походи в кіно.
У лютому в онковідділенні «Охматдиту» з вашою
допомогою ми відкрили бібліотеку «Читайка».
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Відтепер у дітей і батьків є величезний вибір
книг різних жанрів. А отже — можливість
відволіктися від хвороби, поринувши
у книжковий світ.

ПІДЛІТКИ-ПЕРЕМОЖЦІ
ПОЧАЛИ ГРАТИ В ТЕАТРІ
І СПІЛКУВАТИСЯ В КЛУБІ
Діти потребують підтримки не тільки під час
лікування від раку, а й після. Іноді після —
навіть більше, тому що саме по закінченні
лікування дитина почувається самотньою,
розгубленою, невпевненою.
Саме тому за підтримки київської барахолки
4

«Кураж» ми створили для дітей, які перемогли
рак, два клуби комфортного спілкування —
для підлітків 12-18 років та 9-12 років.
Раз на тиждень діти зустрічаються,
щоб за модерації досвідчених психологів
відбудувати впевненість у собі, опанувати
мистецтво самопрезентації та адаптації в групі,
а також поспілкуватися про лідерство, самооцінку,
майбутнє і медіаграмотність. Завдяки цьому
діти легше і ефективніше вчаться долати наслідки
хвороби і тривалої ізоляції в лікарні.

В «ОХМАТДИТІ»
ЗАПРАЦЮВАЛО СУЧАСНЕ
ОБЛАДНАННЯ
На початку року ми передали головній дитячій
лікарні «Охматдит» п'ять одиниць сучасної медичної
техніки, придбаної за кошти благодійників
на Tabletochki Giving Tuesday Dinner-2019.
У перші ж тижні за допомогою нового обладнання
у відділенні нейрохірургії «Охматдиту» зробили
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42 операції, а в генетичній лабораторії —
929 досліджень.
Батьки більше не чекають аналізів і призначень
цілий тиждень, хірурги не оперують наосліп,
а голову дитини під час операції на мозку
обережно і надійно тримає спеціальний пристрій,
а не медсестра.
Щороку завдяки цій техніці понад 20 000 дітей
з усієї країни лікуватимуть безпечніше
та ефективніше.

Гості DreamBIG Forum
ЗІБРАЛИ ДІТЯМ 1,5 МІЛЬЙОНА
ГРИВЕНЬ
У лютому гості та спікери DreamBIG Forum —
масштабного освітньо-мотиваційного заходу
у сфері бізнесу — провели благодійний аукціон
на користь наших підопічних.
Свої лоти на боротьбу з дитячим раком подарували
блогери, підприємці, артисти та інші відомі люди.
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Загалом «великим» мрійникам вдалося зібрати
1,5 мільйона гривень на головну дитячу мрію —
здоров’я!

КОРОНАВІРУСНЕ
У другій половині березня ми разом з усім світом
пішли на карантин, але завдяки вам допомога дітям
не зупинилася ні на хвилину.
В перші тижні пандемії нам вдалося купити
і передати Національній дитячій спеціалізованій
лікарні «Охматдит» 10 000 пар медичних
рукавичок, 305 літрів засобу для дезінфекції рук
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та 1000 медичних халатів. Також завдяки Biosphere
Corporation ми надіслали нашим підопічним
відділенням у регіонах майже 400 літрів
антисептику.
А ще ми об’єдналися з компанією Uber заради
безпеки медичних працівників і разом з вами
підтримали проект «Такcі для медика».
Детальніше про нашу роботу під час пандемії —
у звіті за II квартал.

ЯКЩО ВИ ПР ОДОВЖИТ Е ДОПОМ АГАТ И!

