
      

ЮНІСЕФ та Американська торговельна палата в Україні передали новітнє обладнання 
дитячій лікарні «Охматдит»   

18 жовтня 2017. КИЇВ. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за фінансової підтримки Американської 

торговельної палати в Україні (Палата) передав Національній дитячій спеціалізованій лікарні 

«Охматдит» новітнє обладнання GeneXpert (Виробник: Cepheid Inc., USA) для швидкої діагностики 

туберкульозу, ВІЛ-інфекції та вірусного гепатиту. Кошти у розмірі $30 000 на придбання обладнання 

були надані компаніями-членами Палати під час її щорічних благодійних заходів.  

«Щороку Палата організовує благодійні заходи, під час яких компанії-члени мають змогу надати кошти 

для підтримки доброї справи. І сьогодні ми бачимо результат – завдяки зусиллям представників 

соціально-відповідального бізнесу, обладнання для швидкого діагностування туберкульозу було 

передано лікарні «Охматдит». Я вдячний всім членам Палати за їхній внесок і вірю, що це слугуватиме 

прикладом для ще більш активного впровадження соціальних благодійних ініціатив в Україні», - 

прокоментував Андрій Гундер, Президент Американської торговельної палати в Україні. 

Зважаючи на епідемію туберкульозу в Україні, наявність цього обладнання дозволить протягом кількох 

годин з високою точністю визначати активний туберкульозний процес у дітей та якнайшвидше 

розпочати його лікування. Особливо це допоможе дітям з імунодефіцитами та позитивним ВІЛ-

статусом, у яких діагностика туберкульозу значно ускладнена.  

«Останнім часом серед госпіталізованих пацієнтів ми спостерігаємо збільшення таких захворювань, як 

туберкульоз із ураженням різних органів та систем, гепатитів В і С, в тому числі і серед ВІЛ-інфікованих 

дітей. Завдяки новому обладнанню визначення цих інфекцій триває 2-2,5 години, що суттєво впливає 

на своєчасність початку та ефективність лікування», - підкреслює  Ірина Садов’як, Головний лікар 
Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». 

Планується, що протягом року за допомогою цього обладнання «Охматдит» зможе обстежити на 

туберкульоз понад 400 дітей із складними діагностичними випадками. Варто зазначити, що за 

допомогою GeneXpert та наданих реагентів можна провести близько 2000 досліджень, що забезпечить 

потреби клініки на наступні 12 місяців. 

«У ЮНІСЕФ ми віримо у силу партнерства та єднання зусиль. Ми сподіваємося, що обладнання, надане 

за підтримки Палати, дозволить отримати швидшу діагностику та краще лікування для дітей. Ми 

надіємося і далі розширювати співпрацю із Національною лікарнею «Охмадит» та розвивати наукові 

дослідження і ресурси медичних працівників у найближчі роки», - підсумовує Джованна Барберіс, 
Голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні. 

*** 

Про ЮНІСЕФ 
В усій своїй діяльності ЮНІСЕФ відстоює права і благополуччя кожної дитини. Спільно з партнерами ми працюємо 

у 190 країнах і територіях задля переведення цього зобов'язання в площину практичних дій, докладаючи 

особливих зусиль до охоплення найуразливіших і соціально виключених дітей, заради всіх дітей, де б вони не 

знаходилися.  

 

Про Американську торговельну палату в Україні 
Американська торговельна палата в Україні (Палата) – це міжнародно орієнтована бізнес-спільнота, що 
представляє провідних керівників та експертів більше, ніж з 600 компаній членів. Це найбільші інвестори та 
міжнародні компанії, які працюють в Україні, роблячи значний внесок у формування українського бюджету та 
допомагають українцям реалізувати власний потенціал. Палата прагне бути Партнером Вибору та позитивним 
чинником змін у бізнес середовищі в інтересах України.  
 

Для отримання детальної інформації звертайтесь до: 
Ніни Сорокопуд, ЮНІСЕФ, +38 050 388 29 51, nsorokopud@unicef.org 
Юліани Чижової, Провідного фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою Американської торговельної палати 

в Україні, +38 050 414 7350, ychyzhova@chamber.ua 



      

UNICEF together with American Chamber of Commerce in Ukraine provided the rapid 
diagnostics equipment to the children's hospital  

18 October 2017 KYIV. The United Nations Children’s Fund (UNICEF) with financial support of the 

American Chamber of Commerce in Ukraine has provided the National Children's Hospital Ohmatdyt with the 

latest medical equipment GeneXpert (Manufacturer: Cepheid Inc., USA) for the rapid diagnostics of 

tuberculosis, HIV and viral hepatitis. The funds ($ 30,000) for the equipment were donated by Chamber 

Member Companies during charity events organized by the American Chamber of Commerce in Ukraine.          

“Every year the American Chamber of Commerce organizes charity events, during which our Member 

Companies have an opportunity to donate to support good deeds. Today we see the result – thanks to the 

efforts of representatives of socially responsible business, the equipment for rapid diagnostics of tuberculosis 

was donated to the National Children's Hospital Ohmatdyt. I am grateful to all Chamber Members for their 

contribution and believe that this will serve as an example for the more active implementation of social charity 

initiatives in Ukraine”, commented Andy Hunder, president of the American Chamber of Commerce 
in Ukraine. 

Taking into account the tuberculosis epidemic in Ukraine, the availability of this equipment will allow to 

accurately determine the active tuberculosis process of children within few hours and start treatment as soon 

as possible.  

“We are observing an increase of such infections as tuberculosis and hepatitis among the hospitalized 

patients, in particular HIV-infected children. Thanks to the new equipment, diagnosing these infections 

requires only 2- 2.5 hours which is crucial for a timely and effective treatment“, highlighted Irina Sadoviak, 
Chief Doctor of the National Children's Hospital Ohmatdyt 

It is planned that using this equipment, Ohmatdyt will examine more than 400 children with complex 

diagnostic cases for tuberculosis annually. It should be noted that with the help of GeneXpert and donated 

supplies, about 2,000 tests per year can be conducted, which will ensure the existing needs of the Ohmatdyt 

hospital in the next 12 months. 

“UNICEF strongly believes in the power of partnerships and collaborative efforts. We hope this equipment, 

provided with support of the Chamber, will ensure faster diagnostics and better medical care for children. 

We are looking forward to extend the already well established collaboration with the national hospital 

Okhmadyt and support both scientific development and capacity of the health professionals in coming 

years“, summarized Giovanna Barberis, UNICEF Representative in Ukraine. 

*** 

About UNICEF 
UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 

190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the 

most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere. 

 

About American Chamber of Commerce in Ukraine 

American Chamber of Commerce in Ukraine (Chamber) is internationally oriented business community – the most 

active and effective in Ukraine. Chamber represent leading business leaders and experts of 600+ Member organizations 

– the biggest investors and largest multinationals operating in Ukraine which contribute greatly to the state budget 

being bona fide taxpayers and fair employers. The Chamber strives to be a Partner of Choice and positive driver of 

change in business environment for the benefit of Ukraine.  

 

For more information, please contact: 
Nina Sorokopud, Communication Specialist, UNICEF Ukraine, +38 050 388 29 51, nsorokopud@unicef.org 

Yuliana Chyzhova, Communications Coordinator of the American Chamber of Commerce in Ukraine,  

+38 050 414 7350, ychyzhova@chamber.ua 


