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Ініціативній групі з підготовки установчих 
зборів Громадської ради при Подільській 
районній в місті Києві державній адміністрації

Інформація про результати діяльності 
Подільської районної організації 

Товариства Червоного Хреста України в м. Києві 
за період з травня 2016 року по травень 2017 року

Подільська районна організація Товариства Червоного Хреста Україии в м. 
Києві здійснює свою діяльність керуючись Конституцією України, Законами 
України «Про Товариство Червоного Хреста України» і «Про символіку 
Червоного Хреста та Червоного Півмісяця в Україні», іншими законодавчими 
актами та власним Положенням 
Основні функції :

захист життя людини;
попередження та полегшення людських страждань під час збройних 

конфліктів, стихійного лиха, катастроф та аварій;
надання допомоги медичній службі збройних сил і органам охорони 

здоров’я;
сприяння органам державної влади України у їх діяльності в гуманітарній

сфері.
Подільська районна організація Товариства Червоного Хреста України в м. 

Києві -  частина єдиного Національного Червонохрестного руху.
На сьогодні наше Товариство об’єднує в своїх рядах 21335 членів 

Товариства, що складає 14% всього дорослого населення Подолу.

Напрямки діяльності Товариства в звітному періоді:

І Медико-соціальний центр
Медико-соціальній центр розташований за адресою: Контрактова площа 12.
В центрі щоденно, з 9:30 до 13:30, працюють :

кімната прийому громадян медичною сестрою (де проводиться визначення 
проблем хворого, вимір артеріального тиску, веде прийом медична сестра); 

маніпуляційний кабінет; 
кабінет фізіопроцедур;
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кабінет лікувальної фізкультури, лікування на профілакторі Євмінова. 
мікро-аптечний пункт з видачі медикаментів
пункт прокату речей по догляду за тяжкохворими ( милиці, ходуни, інвалідні 

візки тощо)
працює фітобар, де відвідувачі можуть випити фіточаю.
банк одягу -  допомога одягом
склад речей на випадок надзвичайних ситуацій
кімната для проведення занять по навчанню населення першої медичної 

допомоги,, та кімната для проведення благодійних фуршетів для підопічних до 
свят.

Упродовж звітного періоду звернень до медико-соціального центру-10271
З них:
медичну допомогу отримали - 6586
соціально-побутові послуги - 5371
надано допомоги нужденним в банку одягу -  2475

II Курси ІІО першій допомозі
Волонтерами та спеціалістами Товариства проводяться курси, майсгер- 

класи по першій допомозі для школярів, студентів, колективів підприємств та 
організацій. Упродовж звітного періоду близько 500 осіб пройшли навчання.

III Психологічна підтримка.
1. При Подільській районній організації Товариства Червоного Хреста 
України в м. Києві працюють волонтери -  психологи. За попереднім записом 
можна отримати психологічну консультацію.
2. Товариство Червоного Хреста України Подільського району реалізовує 
проект «Дружини України» спільно з «Київською міською спілкою ветеранів 
АТО» та Громадською організацією «Життя після АТО»
3. Психологічна підтримка внутрішньо-переміщених родин Подільського 
району м. Києва в рамках психологічної терапевтичної програми «Діти і війна. 
Техніки зцілення». Дана робота проводиться у співпраці з БФ "Надежда по всему 
миру"

IV Волонтерський рух
Ііри Товаристві працюють волонтери, а саме: медичні сестри, психологи. До 

волонтерського руху залучається молодь. Так, студенти та школярі старших 
класів допомагають Товариству здійснювати адресну доставку продовольчих 
наборів, гігієнічних наборів медикаментів тощо.

Разом з молоддю проводимо благодійні акції. Активною є робота зі 
студентами, які навчаються в Державній Академії водного транспорту та з 
школярами.

V Робота патронажної служби
За період з травень-грудень 2016 року послугами патронажних сестер га 

молодших патронажних сестер на дому охоплено 978 пацієнтів 
Кількість медичних відвідувань-15 760 
Надано медичних послуг - 45 664



Соціально-побутових нослуг-2 420
Послуги, надані молодшими патронажними сестрами - 14 739

В останні роки сестри ТЧХУ задіяні в програмі протидії туберкульозу 
спільно з районним тубдиспансером. Спільно ведеться лікування хворих 
амбулаторно, намагаємося допомагати хворим на туберкульоз соціально, також 
проводимо пошук і повернення хворих, що перервали лікування.

'

VII Популяризація донорства крові
Окремим напрямом діяльності Товариства є донорство.
Активними /донорами сьогодні с працівники Київської міської 

психоневрологічної лікарні №1 та пологового будинку №2. Ці лікарні -  одні з 
небагатьох у столиці, де збереглись і примножуються традиції донорства, даючи 
тим самим надію на порятунок людям, які потрапили в складну ситуацію. 
Подільська районна організація Товариства Червоного Хреста завжди з повагою 
ставиться до таких людей. Всі активні донори занесені в банк крові -  згідно з 
групами -  для швидкого пошуку на випадок необхідності.

Донори, що мають посвідчення «почесний», також на обліку в ТЧХУ -  їм 
надається матеріальна підтримка. Також вони запрошуються на святкування, де 
можуть отримати задоволення від концерту та подарунків. Зазвичай, у таких 
святкових заходах беруть участь до 200-от почесних донорів.

10 донорів району мають звання — Заслужений донор України.


