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ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВАШОГО ЛІКУВАННЯ 
МИ ЗАЛИШАЄМОСЯ ПОРУЧ.
 
Дорогі батьки, дякуємо вам за витримку і силу 
в складний період лікування. Ми захоплюємося 
вашою силою духу та сміливістю вашої дитини!
 
Будь ласка, пам’ятайте, що ми поруч і готові 
надати допомогу й після закінчення лікування. 
У цій пам’ятці ви знайдете інформацію про те, 
яку допомогу може отримати ваша родина.
 
 

«Таблеточки» — 
благодійний фонд, який 
з 2011 року допомагає 
онкохворим дітям 
та їхнім сім’ям в Україні. 
Фонд надає допомогу
громадянам України віком 
до 18 років*, які мають 
онкологічні, 
онкогематологічні, 
гематологічні та деякі інші 
смертельно небезпечні 
захворювання.

*У деяких випадках, визначених правилами 
фонду, допомога може надаватися після 18 років. 



ПІДТРИМУЄМО СІМ'Ї

 

Щороку фонд організовує Свято Переможців. 

У цей день ми разом з батьками, лікарями, 

волонтерами і друзями фонду святкуємо 

перемоги дітей, які пройшли лікування. Якщо 

ви хочете приїхати на Свято Переможців, 

напишіть нам про це. Чекаємо на вас!

Влаштовуємо дитячі та підліткові клуби 

комфортного спілкування, де допомагаємо 

дітям адаптуватися і соціалізуватися після 

тривалого лікування.

Надаємо психологічну та інформаційну 

підтримку родинам на етапі повернення 

до звичайного життя після лікування. 

Проводимо лекції лікарів, психологів, 

реабілітологів, щоб допомогти вам 

адаптуватися до нового періоду життя.

Влаштовуємо майстер-класи та цікаві події 

для дітей та сімей, що вже закінчили 

лікування.

 

Ми дуже хочемо продовжувати спілкування з вами 
і завжди будемо раді отримати від вас фотографії 
і історії дітей.



ДОПОМАГАЄМО СІМ'ЯМ

ЛІКИ

Протягом 1 року після закінчення 
підтримувального лікування 
ми забезпечуємо необхідними 
медикаментами на суму, що не перевищує 
10 000 грн. У разі потреби, допомога 
понад 10 000 грн буде розглядатися 
індивідуально.

Якщо дитина пройшла трансплантацію 
стовбурових клітин від неродинного 
донора за кордоном у рамках нашої 
програми закордонного лікування:

Протягом 1-го року після проведення 
трансплантації забезпечимо необхідними 
медикаментами, включно з ліками 
від супутніх захворювань.

Протягом 2-го року після проведення 
трансплантації забезпечимо необхідними 
медикаментами на суму, що не перевищує 
10 000 грн. У разі потреби допомога 
понад 10 000 грн буде розглядатися 
індивідуально.



АВІАКВИТКИ 
І КОНТРОЛЬНІ ВІЗИТИ

Якщо дитина є підопічною програми 
закордонного лікування фонду, 
ми можемо допомогти з оплатою 
контрольних візитів доти, доки вони, 
на думку іноземних лікарів, необхідні 
і дитина не може отримати відповідний 
супровід в Україні або дистанційно.

Допоможемо купити або отримати 
пільгові авіаквитки для контрольних 
візитів і обстежень за кордоном.

ПРОТЕЗУВАННЯ

У разі необхідності допоможемо 
з оплатою протеза / ендопротеза 
/ імпланта. Такі звернення 
ми розглядаємо індивідуально.

АМБУЛАТОРНА КВАРТИРА

Забезпечимо некиївську сім'ю кімнатою 
в амбулаторній квартирі в Києві під час 
контрольних візитів, обстежень або здачі 
аналізів у НДСЛ «Охматдит» (за наявності 
вільних місць).



Фонд не отримує дотації від держави та надає 
допомогу виключно за рахунок внесків 
благодійників — фізичних і юридичних осіб. 
Тому обсяг допомоги обмежується обсягами 
благодійних внесків.

Ми намагаємося надавати допомогу якомога 
швидше. Але терміни залежать від фінансових 
можливостей фонду та інших факторів 
(наприклад, наявності медикаментів на складі 
постачальників). Іноді допомогу доводиться 
трохи почекати. Ми робимо все можливе, 
щоб скоротити період очікування, і ретельно 
аналізуємо терміновість і пріоритетність кожної 
заявки.

ПО ДОПОМОГУ ЗВЕРТАЙТЕСЯ:

м. Київ, 01010,
вул. Омеляновича-Павленка,
4/6, 14-й поверх
info@tabletochki.org
+38 (067) 464 87 74
пн-пт з 9:00 до 18:00
tabletochki.org

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
ДОПОМОГИ НАДСИЛАЙТЕ НОВОЮ ПОШТОЮ 
ЗА РАХУНОК ОТРИМУВАЧА:

відділення № 31, м. Київ
для БФ «Таблеточки»
тел. +38 (067) 464 87 74
код ЄДРПОУ 38805429


