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ОПИСОВИЙ ЗВІТ-2017: 

 Проведено Благодійний показ мод «Butterfly in blue» та тихий аукціон, в рамках Дня 

міста Львова. Показ мод «Butterfly in blue» відбувся у співорганізації із ГО 

«Розправлені крила», дизайнером – Катериною Кароль, за підтримки радника 

Львівського міського голови– Оксани Рубай. 

Головним меседжем показу мод «Butterfly in blue»: «Нам з Вами в один бік». 

Географія показу мод охопила різні куточки України, оскільки на подіум вийшли 20 

моделей з 11 міст, містечок та сіл України. Вік моделей від 3 до 66 років.   

З кожною моделлю дизайнер працював індивідуально, тож кожен образ – 

неповторний. Усі вбрання колекції поєднали синій колір та обов’язковий аксесуар – 

метелик (цьогорічний символ WPHDay). Такий незвичайний показ розпочався теж 

незвичайно - під звуки дихання хворого на ЛГ. 

Над створенням унікальної колекції працювали українські дизайнери: Катерина 

Кароль, Олеся Марчук, Тата Каліта, Ольга Романова, Уляна Недошитко, Леся Семі.  

Загалом показ мод  відвідало понад три сотні осіб.  

Опісля показу відбувся тихий аукціон, метою якого був збір коштів для підопічної 

ЛМБФ «Сестри Даліли» – Мар’яни Кізюк, молодої дівчини, яка потребувала 

трансплантації органокомплексу серце-легені. Під час аукціону було продано 

картини, прикраси, подарункові сертифікати та сувеніри ручної роботи. Ідею цього 

незвичайного аукціону втілили в життя Олеся Марчук і Христина Гупало. 

На жаль, Мар’яна Кізюк померла, через обмежений доступ українців до 

трансплантації. 

 Проведено Брифінг та Круглий стіл «Донорство від померлих осіб в Україні», з 

нагоди Міжнародного Дня Легеневої Гіпертензії. 

 

 Керівником ЛМБФ «Сестри Даліли» відвідано мережу клінік Індії «Global Hospital». 

Вдалося не лише поспілкуватись із лікарями, а й побачити клініки, де проводять 

трансплантації іноземним громадянам. Саме в цей час в одній із клінік «Global 

Hospital» очікувала на трансплантацію органокомплексу серце-легені дитина-сирота – 

Аліна Дідусенко. 

 

 Дитині-сироті  – Аліні  Дідусенко проведено трансплантацію органокомплексу серце-

легені у клініці Індії «Global Hospital». Це великий успіх та надія для всіх пацієнтів 

України.  

 

 Візит українського лікаря та підопічної ЛМБФ «Сестри Даліли у реабілітаційний 

центр клініки LHL-Klinikkene (захворювань серця та легень) у Норвегії, в рамках 

Меморандуму PHURDA з PH Norway. Взято участь у програмі реабілітації пацієнтів 

ЛГ: фізична активність, харчування, спілкування. Це неоціненний досвід, що має бути 

використаний в Україні на користь пацієнтів ЛГ, насамперед, у створенні аналогу 
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реабілітаційного центру із залученням лікарів, реабілітологів, психологів, соціальних 

педагогів. 

 

 Відправлено дитину, Каріну Овчаренко (13 років), на трансплантацію 

органокомплексу серце-легені у клініку Індії «Global Hospital».  

 

 Відправлено багатодітну матір, Юлію Кавій (1979 р.н.), на трансплантацію 

органокомплексу серце-легені у клініку Індії «Global Hospital».  

 

 Завдяки нашій наполегливій роботі – Компанією «Баєр» відновлено медсестринську 

програму підтримки пацієнтів із легеневою гіпертензією в Україні – «VentaCare».  

 

 Кампанія «Корок життя» – один із переможців Конкурсу екопроектів Львівської 

області від Департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА. 

 

 Представники ЛМБФ "Сестри Даліли" взяли участь у телепрограмі «Неоднаково», де 

було обговорено причини відсутності посмертного донорства в Україні, та що робити 

тим українцями, хто вже потребує трансплантації. 

 

 Під час Lviv Fashion Week проведено збір коштів для пацієнта з легеневою 

гіпертензією – Юлії Кавій, що потребує трансплантації органокомплексу серце-легені 

у Індії.  

 

 Проведено серію заходів із сортування пластикових корків, за активної участі дітей. 

Під час цих заходів нами посортовано – 600 кг пластикових корків.  

 

 Проведено інформаційну кампанію «Бракує повітря? Це може бути легенева 

гіпертензія», за підтримки  Львівської міської ради. В межах міста Львова розміщені 

інформаційні білборди та сітілайти. 

 

 ЛМБФ «Сестри Даліли» відзначено дипломом Конкурсу «Благодійна Львівщина» за 

проект «На каву», спрямований на порятунок дитини-сироти, Аліни Дідусенко. 

 

 ЛМБФ «Сестри Даліли» вкотре відзначено Національним Рейтингом Благодійників за 

надійність, підзвітність та прозорість.  

 

 Львівською міською радою прийнято рішення про виділення приміщення для 

діяльності ЛМБФ «Сестри Даліли». 

 

 Проведено соціальну фотосесію підопічної ЛМБФ «Сестри Даліли» – Оксани 

Мельник за ініціативи модельного журналу «M’VIVE». 

 

 Видано перекладені з норвезької мови брошури  для пацієнтів та опікунів, а також у 

співпраці із профільними лікарями – посібник «Рекомендації щодо діагностики та 

лікування легеневої гіпертензії», де висвітлено останні світові медичні досягнення та 

рекомендації у сфері ЛГ. 
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 Участь у Міжнародній Конференції у Литві. Вдалося відвідати клініку, 

поспілкуватися із лікарями, представниками Асоціацій Легеневої Гіпертензії про 

допомогу пацієнтам. 

 

 Участь у щорічній Конференції у Барселоні. Отримано заряд позитиву, нових 

вражень, досвіду від зустрічі із PH Europe family. Під час Конференції 

представниками ЛМБФ «Сестри Даліли» було оголошено подяку головному офісу 

Компанії «Bayer» за відновлення медсестринської програми підтримки пацієнтів ЛГ в 

Україні– «VentaCare». 

 

 Участь у Medical forum та Easter Regional Symposium 13-14 жовтня 2017 р. у Торонто 

(Канада). Президент "ЛМБФ "Сестри Даліли" відвідала Toronto General Hospital, де 

проводять трансплантаці. Взяла участь у Medical forum та Easter Regional Symposium, 

де вдалося поспілкуватися із лікарями, пацієнтами, їх опікунами, представниками 

фармкомпаній; обговорити перспективи реалізації спільних транскордонних проектів 

(Україна-Канада) у 2018 р. Під час Симпозіуму прозвучало кілька змістовних та 

важливих  меседжів для пацієнтів ЛГ: робіть сильнішим один одного, радійте життю, 

воно справді особливе і справді не просте, а ви цінуйте його. 

 

Також під час візиту до Канади Президент "ЛМБФ "Сестри Даліли" взяла участь у 

телепередачі «Контакт», де обговорили медичну реформу в Україні, а також плани на 

майбутнє із Українсько-канадійською фундацією. 

 

 Участь у Симпозіумі «Орфанні захворювання у дітей та дорослих». Представник 

«ЛМБФ "Сестри Даліли»  відвідав Симпозіум рідкісних захворювань у Львові. 

Основний меседж Симпозіуму – об'єднання пацієнтів, пацієнтських організацій, 

лікарів, щоб «голос» був сильнішим та про наші потреби "почули" у владних 

кабінетах.  

 

 Участь у  V Українській  науково-практичній конференції «Хвороби-сирітки в 

кардіології». Під час конференції говорили про лікарські випадки у кардіології, в тому 

числі, в легеневій гіпертензії:  доповідь професора Любомира Кулика «Маски 

хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії» та лікаря Наталії Ящук «Досвід 

атріосептостомії у пацієнтів з термінальною легеневою гіпертензією». Нами було 

розповсюджено серед лікарів значну кількість інформаційних матеріалів про 

діагностику, лікування легеневої гіпертензії, чим зроблено крок у подоланні 

інформаційного бар’єру між лікарем та пацієнтом.  

 

 Проведення пацієнтської зустрічі з сеансом психотерапії. 

 

 


