
ІСТОРІЯ ФАНДРАЙЗИНГУ У
АМБУЛАТОРІЇ СІМЕЙНОЇ

МЕДИЦИНИ№



Амбулаторію сімейної медицини
створено у році на базі

приміщень муніципальної аптеки
• Сімейна амбулаторія обслуговує
населення спального мікрорайону
Ужгорода

• Прийом ведеться за принципами
сімейної медицини

• У амбулаторії проводиться практичне
навчання сімейних лікарів



рік За підтримки голандських
партнерів родини Ван Дорп

Оостхук створено Благодійний
фонд Сім я



Так було…Приміщення
амбулаторії вкрай потребували

ремонту у



рік Перша благодійна акція
Сімейні лікарі прикрашають стіни

амбулаторії



Договір про співпрацю між УжНУ і
міською поліклінікою про

проведення практичного навчання
і консультативного прийому на

базі сімейної амбулаторії



рік На базі сімейної амбулаторії
доц Колесник П О починає вести
консультативний прийом і навчання



р



р Сімейні лікарі ведуть
прийом всієї родини



р Сімейні лікарі ведуть
прийом всієї родини







р Ініціатива ЗОБФ Сім я
Спроба обладнати офіси сімейних

лікарів оргтехнікою



ЗОБФ Сім я ініційовано Ремонт
фасаду сімейної амбулаторії
власними силами р



ЗОБФ Сім я ініційовано
фандрайзинг Ремонт фасаду
сімейної амбулаторії власними

силами р



ЗОБФ Сім я ініційовано
фандрайзинг Ремонт фасаду
сімейної амбулаторії р



ЗОБФ Сім я ініційовано
фандрайзинг Ремонт фасаду

р





Ремонт фасаду за допомогою
міської влади міста Ужгорода



Ремонт фасаду сімейної
амбулаторії р



Ремонт фасаду сімейної
амбулаторії р





Ремонт фасаду за допомогою
міської влади міста Ужгорода





Прибирання прилеглої території
Створення квітника біля

амбулаторії своїми силами



Квітник біля амбулаторії створено
силами волонтерів



ЗОБФ Сім я за підтримки ЦІХСОД
ініційовано фандрайзинг Ремонт ганку і
створення паркування для дитячих

візків



р ЗОБФ Сім я ініційовано
фандрайзинг зібрано кошти від населення і

встановлено нові вакуумні вікна у сімейній
амбулаторії



р ЗОБФ Сім я ініційовано
фандрайзинг офіційне відкриття

експрес лабораторії



р ЗОБФ Сім я ініційовано
фандрайзинг Закуплене перше

обладнання для експрес
лабораторії



У сімейній амбулаторії вперше
відкрито Експрес лабораторію

р



Робота експрес лабораторії р





Міською владою передано приміщення для сімейної
амбулаторії

Ремонт нових приміщень у
Створення нових кабінетів сімейного лікаря експрес

лабораторії фізкабінету УЗД кабінет кабінету вакцинації



Допомога з США гуманітарний
вантаж з міста побратима Корвалліс
Доктор Марк Ремптон почесний

громадянин м Ужгорода



Американська делегація партнери
сімейної амбулаторії допомога розвитку

сімейній медицині м Ужгорода









Гуманітарний вантаж з США





Так було… реєстратура до
ремонту



Так було… реєстратура під час
ремонту



Так було… реєстратура під час
ремонту



Так стало…Нова реєстратура
після ремонту



Так стало…Нова реєстратура після
ремонту Подарунок пацієнтів

акваріум



Так було…



Так було… Приміщення
майбутнього тренінгового центру



Так стало… Кабінети
сімейного лікаря тепер не гірше ніж

американські



Так було… Приміщення
майбутнього фізкабінету



Так стало… У амбулаторії
відкрито новий фізкабінет



р Відкрито новий кабінет
щеплень



р Відкрито сучасну тренінгову
експрес лабораторію

Відремонтовано нове приміщення і
закуплене обладнання благодійна
допомога Церкви Ісуса Христа святих

останніх днів



Новий фізкабінет для маленьких
пацієнтів



Нове устаткування сімейних
амбулаторій м Ужгорода

благодійна допомога Церкви Ісуса
Христа святих останніх днів



р Закуплене нове устаткування для
сімейних амбулаторій м Ужгорода

благодійна допомога Церкви Ісуса Христа
святих останніх днів







Обладнання сімейного лікаря



У амбулаторії відкрито УЗД
кабінет



Створено рекреаційну зону
сімейної амбулаторії



Так було… Кабінети сімейних
лікарів до ремонту



Так стало…Кабінети сімейних
лікарів після ремонту



Так стало…Кабінети сімейних лікарів
після ремонту



Практичне навчання інтернів на базі
амбулаторії проводиться вже років



Американські гості і міська влада
рік



Тренінг інтернів і медсестер
ведуть американські медсестри



Навчання інтернів на робочому
місці у сімейній амбулаторії



Відкриття тренінгового центру сімейної медицини



Тренінг з ведення немовлят в практиці
сімейного лікаря проводить медсестра

Ненсі Бум США



Тренінг по веденню ран у практиці
сімейного лікаря проводить
медсестра Ненсі Бум США



Тренінг з основ консультвання у
практиці сімейного лікаря
проводить фельдшер Елс

Лофгрейн США



Тренінг сімейних лікарів сучасне
ведення пацієнта з астмою



Тренінг медсестер основам
роботи з новими ЕКГ апаратами
придбаними за підтримки ЦІХСОД



Тренінг медсестер робота на новому
обладнанні для експрес лабораторій

презентованому ЦІХСОД



р тренінг сімейних лікарів робота з
ото офтальмоскопами Завдяки

мецентатам ЦІХСОД неодноразово
закуплено отоскопи для сімейних

лікарів м Ужгорода



Навчання іноземних студентів і
клінординаторів у сімейній

амбулаторії



р Представники влади
вітають нову зав сімейної

амбулаторії Анталовську Е Г



р Рішенням Ужгородської
міської ради народних депутатів

передано нові приміщення
амбулаторії № Ужгородського

ЦПМСД



Так було… Стан переданих
приміщень до початку ремонту



Фандрайзинг інінційоввний ЗОБФ Сім я
р

Проект підтриманий міською владою
м Ужгорода і ЦІХСОД



Так було…Фасад



Ремонт фасаду і даху проведено
за підтримки міської влади



Ремонт фасаду і даху проведено
за підтримки міської влади



Ремонт фасаду і даху проведено
за підтримки міської влади



Так було…Ремонт нових приміщень
конференцзалу тренінгового центру
кабінету здоров я матері і дитини
зроблено за підтримки ЦІХСОД



Вікна і двері нового приміщення
встановлено за благодійні кошти

ЦІХСОД



Ремонт нових приміщень за
підтримки ЦІХСОД



Ремонт нових приміщень за
підтримки ЦІХСОД



Ремонт нових приміщень за
підтримки ЦІХСОД



Ремонт нових приміщень за
підтримки ЦІХСОД



Систему опалення вентиляції
кондиціювання нового

приміщення встановлено за
благодійні кошти ЦІХСОД



Переобладнання системи
електромережі було зроблено за

підтримки УжЦПМСД



Навчальне обладнання та меблі
для тренінгового центру сімейної

медини було надано
Ужгородським національним

університетом



Щира подяка меценатам
спонсорам і учасникам за

підтримку проекту
• Міській владі м Ужгорода і особисто
меру м Ужгорода п Б Є Андріїву

• Релігійній організації Релігійне
управління Церкви Іісуса Христа Святих
Останніх Днів в Україні

• Ужгородському міському Центру ПМСД
в особі головного лікаря Козак Т Ю

• Ужгородському національному
університету в особі проректора Рогача
О Я


