ДОПОМОГА ПІДОПІЧНИМ
ПАЛІАТИВНОЇ ПРОГРАМИ
Благодійний фонд «Таблеточки»

A

Êîæåí äåíü, òèæäåíü àáî ðiê æèòòÿ âàøoi äèòèíè
ìà çíà÷åííÿ. Äëÿ íåi, äëÿ âàñ i äëÿ íàñ

B

C

«Таблеточки» — благодійний фонд,
який із 2011 року надає допомогу онкохворим
дітям і їхнім сім’ям в Україні.
У 2015 році ми розпочали програму підтримки
паліативних пацієнтів. Кожна з підопічних сімей —
особлива та унікальна для команди фонду.
Ми намагаємося підібрати такі види допомоги, які будуть враховувати
всі можливі нюанси та індивідуальні особливості наших підопічних.
Фонд надає паліативну допомогу громадянам України віком до 18 років
(включно), які хворі на онкологічні, онкогематологічні або гематологічні
захворювання та перебувають у тяжкому стані, зумовленому невиліковною
хворобою.

ЯКУ ДОПОМОГУ НАДАЄ ФОНД?
Консультації кваліфікованих
лікарів та фахівців із паліативної
допомоги і знеболювання
Наші лікарі-консультанти завжди
готові підказати, проінформувати,
допомогти із контролем болю
та інших симптомів.

Консультації психологів фонду
Ми підтримуємо не лише хвору дитину,
але і її батьків, братів та сестер.
Ми допомагаємо усій родині у цей
складний період і залишаємося поруч
після втрати.

Лікарські засоби
За призначенням лікаря
ми забезпечимо необхідними
медикаментами.
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МИ ЗАБЕЗПЕЧИМО
Витратними матеріалами:
• трахеостомами і засобами догляду за ними;
• гастростомами і засобами догляду за ними;
• зондами;
• шприцами;
• перев'язувальними матеріалами;
• витратними матеріалами для санації;
• витратними матеріалами для медичного
обладнання;
• засобами для обробки ротової порожнини;
• засобами догляду за шкірою, засобами гігієни;
• підгузками, одноразовими пелюшками, вологими
серветками та іншим.
Якщо родині необхідні інші види витратних
матеріалів, фонд також може придбати їх.

Çàëèøà ìîñÿ ïîðÿä ó ñêëàäíi ìîìåíòè

Ентеральним і парентеральним харчуванням
Медичним обладнанням:
•
•
•
•
•
•

аспіратором;
кисневим концентратором;
пульсоксиметром;
небулайзером;
тонометром;
лінеоматом.

Надається у тимчасове користування за призначенням лікаря.

Технічним обладнанням:
• функціональним ліжком;
• матрацом для запобігання пролежнів;
• ортопедичною подушкою.
Надається у тимчасове користування.

МИ МОЖЕМО
Здійснити мрії
Мрії мають здійснюватись. І ми зробимо все можливе, щоб принести дитині
радість, дати їй змогу розвиватися в тій мірі, наскільки це дозволяє
її фізичний стан, та повноцінно жити попри хворобу.

Оплатити медичні послуги:
• медичне транспортування;
• додаткові аналізи;
• додаткові обстеження
(в т. ч. МРТ, КТ).
Для оплати необхідне підтвердження лікаря.

Надати одноразову матеріальну допомогу на ритуальні послуги

Цей список напрямків допомоги фонду сформований командою
медиків-консультантів фонду, а також потребами наших підопічних сімей.
Якщо вашій дитині знадобиться інша допомога — ви завжди можете
про неї попросити.
Фонд купує медикаменти, витратні матеріали, обладнання або оплачує
послуги після підтвердження потреби лікарем або медичним
консультантом фонду.
Передача медичного обладнання та технічних засобів у тимчасове
користування сім'ї закріплюється актом прийому-передачі між фондом
та родиною.
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.
Існує всього декілька видів допомоги, яких ми не можемо надати
паліативному пацієнтові:
• нетрадиційне лікування;
• паліативне лікування за кордоном.
Щороку фонд організовує «День пам’яті». У цей день ми разом
з батьками, волонтерами і друзями фонду згадуємо наших дітей, можемо
побути поруч, поділитися своїм досвідом і тримати одне одного за руки.
Якщо ваша сім’я хоче взяти участь у Дні пам’яті, зателефонуйте, будь
ласка, координатору фонду.

ЗА ДОПОМОГОЮ ЗВЕРТАЙТЕСЬ:
пн-пт з 9:00 до 18:00
+38 (067) 464 87 74
info@tabletochki.org
м. Київ, 01010, вул.
Омеляновича-Павленка, 4/6, 14й поверх
Нова пошта:
відділення №31, м. Київ
www.tabletochki.org

Ми розуміємо, що паліативний пацієнт потребує
особливої уваги і турботи. У разі виникнення
невідкладних і непередбачуваних обставин, сильного
больового синдрому і відсутності знеболення,
просимо звертатися ЗА НОМЕРОМ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ
паліативного напрямку фонду:

+38 (050) 210 70 02
Пам’ятайте — ми поруч!

