
 

 

 Вих. № 749 від 30.05.2022 р.          

 

     З початку війни ВГО «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної 
медичної допомоги» (далі - ВРР) створила координаційний центр допомоги лікарням і всім 
тим, хто надає допомогу пораненим та забезпечує функціонування охорони здоров'я на 
фронті: Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, опорні лікарні, 
військові шпиталі (військові частини). 
 

ЗВІТ 

про надання гуманітарної допомоги закладам охорони здоров’я України                                                                     
за фінансової підтримки БФ «ЄНАМІН» 

 

• 11.05.2022 р. - Всеукраїнська рада реанімації отримала від БФ «ЄНАМІН» благодійну 
допомогу – 200 000 грн. (Лист-зверненя вих. № 738 від 10.05.2022 р.). 

 

• 12.05.2022 р. було здійснено закупівлю медичного обладнання - багаторазовий 
відеоларингоскоп Airtraq Avant (7 комплектів)  відповідно до потреб від медичних 
закладів та організовано транспортну логістику до кінцевого споживача. 



 

 

 



 

 

Перелік медичних закладів, до яких була направлена гуманітарна допомога: 

1. ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ ХІРУРГІЇ 
ІМЕНІ В.Т.ЗАЙЦЕВА НАМН УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ - 02012154); 

2. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ "МІСЬКА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» (ЄДРПОУ - 
05483090); 

3. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА 
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (ЄДРПОУ - 01998383); 

4. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 5" 
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ЄДРПОУ - 02000317); 

5. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 
№ 11" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ЄДРПОУ - 02774415); 

6. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА 
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (ЄДРПОУ - 01998526); 

7. КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА 
ЛІКАРНЯ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (ЄДРПОУ 
- 01985423). 

ЗАСТОСУВАННЯ: 

1. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії ДЗ ІЗНХ iм. В.Т.Зайцева (м. Харків): 

    



 

 

2. Відділення реанімації та анестезіології КНП Миколаївської міської ради                                
«Міська лікарня швидкої медичної допомоги» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Миколаївської обласної клінічної 
лікарні» Миколаївської обласної ради 

 (при проведенні інтубації трахеї для штучної вентиляції легень у пацієнтів зі складними 
дихальними шляхами, в тому числі з травмами голови та шиї):              

https://www.facebook.com/100960175314260/posts/379127517497523/?sfnsn=mo 

 

  

https://www.facebook.com/100960175314260/posts/379127517497523/?sfnsn=mo


 

 

4. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Клінічної лікарні № 5» Сумської 
міської ради 

(при проведенні інтубації пацієнтів під час анестезії і в умовах ВАІТ): 
https://www.facebook.com/682910255440432/posts/1557442957987153/?d=n 

  

 

 

https://www.facebook.com/682910255440432/posts/1557442957987153/?d=n


 

 

5. Відділення реанімації та інтенсивної терапії КНП «Міська клінічна лікарня № 11» 
Одеської міської ради 

 (при проведенні інтубації трахеї у важких випадках): 
https://www.facebook.com/100033893044158/posts/759013371905091/?sfnsn=mo 

  

  

https://www.facebook.com/100033893044158/posts/759013371905091/?sfnsn=mo
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6. Відділення реанімації та інтенсивної терапії КНП «Одеської обласної клінічної лікарні» 
Одеської обласної ради 

(при проведенні інтубації, наданні невідкладної допомоги пацієнтам): 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XCnsX3wJ5CZTpegFkFT4ZqDC6HhiR

J1KP7MjBrGm1yEbBNexPDvtRNuL6ybs3Bzql&id=100007411926583 

   

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XCnsX3wJ5CZTpegFkFT4ZqDC6HhiRJ1KP7MjBrGm1yEbBNexPDvtRNuL6ybs3Bzql&id=100007411926583
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XCnsX3wJ5CZTpegFkFT4ZqDC6HhiRJ1KP7MjBrGm1yEbBNexPDvtRNuL6ybs3Bzql&id=100007411926583


 

 

7. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії політравми КНП «Дніпропетровської 
обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова» Дніпропетровської обласної ради  

 (при проведенні інтубації пацієнтів під час анестезії і в умовах ВАІТ): 

  

  

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
З повагою, 
 
Голова правління    Iгор Збишко 
 
 


