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Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Здорові 

діти» створена 17 червня 2016 року.  

Головним напрямком нашої діяльності є допомога малозабезпеченим 

сім’ям, чиї дітки хворі онкологічним захворюванням. Ми кожний день 

стикаємось з певними життєвими труднощами, проблемами. Ми 

засмучуємося вирішуючи їх, не розуміючи, що найбільшою проблемою в 

сім»ї є, коли батьки чують страшний діагноз своєї дитини. В цей момент всі 

відкладається на задній план і постає питання – що робити? Як врятувати 

дитину? Як повернути посмішку на обличчі своєї малечі? Дітки мають 

значно більшу жагу до життя. Можливо, вони не до кінця усвідомлюють 

складність страшної хвороби, тому й легше її сприймають.  

Наш фонд підписав угоду про співпрацю з Івано-Франківською 

дитячою лікарнею, відділенням онкогематології.  

Наразі на обліку Івано-Франківської обласної дитячої лікарні 

зареєстровано близько двох сотень онкохворих, з яких на постійному 

лікуванні, в гострій фазі перебігу недуги, як правило, перебуває 10-12 дітей. 

Основна причина низьких показників одужання маленьких українців полягає 

у відсутності належного фінансування. Це не дивно, тому що навіть самі 

багаті країни не в змозі фінансувати лікування дітей, хворих раком на 100%. 

Як показує міжнародний досвід, половина засобів на лікування і реабілітацію 

дітей залучається за рахунок благодійних фондів. Досвід роботи дитячих 

спеціалізованих онкологічних відділень наочно показує, що результати 

лікування пухлин у дітей залежать не тільки від майстерності хірургів, але і 

від своєчасної діагностики. Якщо правильно та вчасно поставити діагноз, то 

досягти одужання можна в 90% дітей, а при деяких новоутвореннях 
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(наприклад, при ретинобластоме, лімфогранулематозі ) і в 100% хворих 

дітей. 

 Щороку в Україні діагноз „Рак” ставлять 1500 дітям, щодня 

реєструється, в середньому, 3 нових випадки захворювання на рак у дітей і 1-

2 дитини від цієї хвороби помирає….. Загалом, рівень дитячих онкологічних 

захворювань в державі, в останні роки, складав 10-11 випадків захворювання 

на 100 тисяч дитячого населення, що відповідає 800-1000 випадкам щорічно. 

Інтенсивна терапія при онконедугах є доволі тривалою.  

Дитина перебуває у відділенні близько дев’яти місяців. А це, значить, 

що кожний день потрібні ліки, правильне харчування, на що більшості 

батькам при нашому рівні життя є недоступним. Батьки йдуть на різне: 

продають майно, беруть кредити, хтось з батьків їде на заробітки за кордон. 

А є батьки-одинаки, які не можуть залишити дитину у відділенні, а кошти на 

лікування потрібні, і немалі.  

Отож, ми взяли на себе часткову відповідальність за діток, які 

перебувають в онкогематологічному відділенні.  

 За зібрані кошти ми придбаваємо ліки, необхідні тій чи іншій дитині і 

передаємо їх до лікарні.  

 

 

  
 

 

15 лютого 2018 року на День онкохворої дитини ми відвідали діток, які 

перебувають на стаціонарному лікуванні в онкогематологічному відділенні в 

Івано-Франківській обласній дитячій лікарні.  

Щоб якось підтримати хвореньких діток ми купили їм різноманітні 

іграшки, ігри, а також фрукти. 

 



  
 

 

 

Не так давно, лікарі нашого онкогематологічного відділення пройшли 

навчання по встановленню порт-системи для хіміотерапії. Найбільш 

раціональною є постановка порт-систем на самому ранньому етапі 

хіміотерапії до появи периферичних флебітів. Завдяки відсутності контакту із 

зовнішнім середовищем, знижується ризик інфікування порт-системи. Термін 

експлуатації визначається індивідуально у відповідності з показами. 

Максимально – 3-5 років. Переваги порт-системи: Миттєвий судинний 

доступ при необхідності введення препаратів чи отримання крові для аналізу 

Зниження ризику формування флебітів на фоні. Дозволяє багаторазове 

введення препаратів з подразнюючою дією (хіміопрепарати), знижуючи 

больові відчуття. Дякую нашим благодійникам з Америки ми передали 10 

голок для біопсії кісткового мозку та 82 голки для порт-системи.  

Ще одним напрямком нашої діяльності є відвідування та допомога 

діткам Залучанського дитячого будинку-інтернату. В інтернаті перебувають 

біля 130 дитини і всі вони з розумовими та фізичними відхиленнями. Немає 

слів, щоб передати всю атмосферу в будинку, дуже сумно дивитись на 

хворих діток. Попри все вони посміхаються і дуже к хтось до них приїжджає.  

При вході, як завжди, нас зустрічає Іринка (на фото вона з лялькою), 

яка відразу починає нас обіймати і підставляти свою голівку, щоб ми її 

погладили Побачивши іграшки, які ми привозимо, діти беруть нас за руки і 

ведуть у свою іграшкову кімнату  

В кімнатах, де проживають дітки гарний ремонт, дітки чистенькі, 

доглянуті, декотрі піднімаються з ліжка, а декотрі не встають з них ніколи.. 

Персонал привітний і нам на якусь мить здалось, що дітки наділені хоч 

трішечки любов’ю. Один раз в квартал ми відвідуємо дітей та привозимо 

допомогу інтернату, це: памперси, побутова хімія, канцтовари, іграшки. 

Так, в 2018 році ми відвідали діток 4 рази  



 

 

  
 

 
 

 

 

Багато з них говорити не можуть, та дітки різними звуками 

висловлювали свою радість. Ми підходили до кожної дитинки в залі, 

розмовляли з ними, обіймали їх. Поки дівчатка співали, ми роздали діткам 

іграшки, сочки, вафельки, а під кінець концерту ми танцювали. Так, нам 

хотілось зробити діткам невеличке свято, внести в їхні сірі будні хоч 

трішечки світла і нам вдалось. Таких веселих, радісних діток я ще не бачила 

27 листопада 2018 року в Україні вперше проходив #Щедрий вівторок - 

всеукраїнський день добрих справ. Щороку у понад 150 країнах світу 



мільйони людей у вівторок, після Дня подяки, влаштовують акції на користь 

благодійних організацій, розповідають про це в соціальних мережах і 

закликають робити добрі справи. Взяти участь у Щедрому Вівторку може 

кожен охочий: представники бізнесу та благодійних організацій, школи і 

університети, магазини і кафе. Не існує жодних мінімальних вимог або 

обмежень щодо добрих справ.  

В цьому році Україна стала 154 країною, яка приєдналась до 

глобального руху #Giving Tuesday. Благодійний фонд «Здорові діти» 

приєднався до цієї події. Голова фонду Семків Ірина вважає: 

«#ЩедрийВівторок допоможе зробити благодійність нормою, тому що 

допомагати — це просто, і зробивши добру справу один раз у вас неодмінно 

виникне бажання зробити його ще раз. Тільки разом ми можемо примножити 

те хороше, що вже є, та вирішити нагальні соціальні проблеми». 

У зв»язку з цим 27 листопада у вівторок ми організовули благодійний 

вечір «Подаруй дитині життя» у Пасажі Гарденберг. Програма вечору - група 

«Цвіт Кульбаби», Учасники шоу Голос країни Арсен Вітрецький та Ольга 

Борин, вокалісти з Продюсерського центру Star Team, бальники від 

Акторської студії розвитку дітей та молоді Джем та від Imperial Dance Studio, 

світлодіодне шоу від PALAI Show Agency, аукціони, фуршет. Ведучий 

програми - Олександ Шинкарук.  

 

  
 



 

 
 

Добро робить нас кращими. Навчивши інших доброті – ви примножите 

любов у цьому світі.  

Протягом 2018 року нами було зібрано 147 885 грн благодійних внесків 

від фізичних та юридичних осіб. А використано – 122 603 грн, на придбання 

ліків для онкохворих дітей, які перебуваються в Івано-Франківській дитячій 

лікарні, відділення онкогематології. 10 діток, які перебувають під нашою 

опікою, були забезпечені необхідними медичними препарати. Діяльністю 

фонду займається голова фонду Семків Ірина Миколаївна. Всі кошти, 

отримані для фонду спрямовуються безпосередньо на потреби хворих діток. 

Витрати благодійного фонду покриваються за рахунок власних коштів 

голови фонду. 

 

 

 

З повагою,  

голова фонду Семків І.М. ______________  


