ЯК ЗВЕРТАТИСЬ ЗА АДРЕСНОЮ ДОПОМОГОЮ У ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КРОНА»
Допомога надається:
•
•

дітям (до 20-и років) з онкогематологічними та рідкісними імунними хворобами,
дітям із захворюваннями нирок, які потребують трансплантації органу

на вартісні ліки та медичні засоби, коли є призначення лікарів
на оплату лікування дитини за кордоном, коли об’єктивно немає можливості отримати лікування
за бюджетні кошти.

ПЕРШ НІЖ ЗВЕРНУТИСЬ У ФОНД
Скористайтесь своїм правом на отримання безкоштовних ліків.
Як отримати безкоштовні ліки:
http://anticorruption.in.ua/instructions/ohorona-zdorovya/yak-otrymaty-bezkoshtovni-liky.html
Перевірте інформацію про наявність ліків у медичних закладах на сайтах місцевих управлінь охорони
здоров'я чи лікарні. Вони мусять публікувати такі дані на своїх сайтах. Якщо її немає, запитуйте у
завідувачів відділень і головних лікарів, начальників управлінь охорони здоров'я свого міста чи
області, де ви можете ознайомитись із інформацією про залишки ліків.
Повідомте про відсутність тих чи інших лікарських засобів, вакцин та виробів медичного призначення в
медичних закладах на гарячу лінію МОЗ: 0-800-801-333, (044)-200-07-85, (044)-200-07-81.
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ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, ЩО
діагноз дитини відповідає нашому напрямку допомоги (описані вище)
у медичних документах зазначена рекомендація лікаря (-ів) щодо потреби в тому лікуванні, на яке хочете
запросити кошти. Якщо необхідне лікування за кордоном, про це має бути офіційний висновок лікарів
ви скористались правом на отримання безкоштовної допомоги: звернулись в МОЗ із заявою про оплату
лікування за кордоном, звернулись до головного лікаря щодо надання допомоги за рахунок державних
коштів, взяли рецепт і отримали ліки безкоштовно
ви маєте результати свого звернення у державні структури і можете представити їх у фонд
ви маєте рахунок з медичного закладу, де дитина буде проходити лікування.

ЯКЩО ВСЕ ВІДПОВІДАЄ ЗАЗНАЧЕНИМ ВИЩЕ КРИТЕРІЯМ
ви можете надіслати електронного листа на адресу krona@niko.ua
У назві свого листа зазначте «допомога Прізвище та ім’я дитини».
В листі опишіть коротку історію, діагноз, вік дитини, на що потрібні кошти.
До листа слід додати:
скан-копії медичного висновку, рецепту/призначення ліків, рахунку із лікарні, свідоцтва про народження
дитини, контакти батьків.
Кожен документ, що додається до листа, має бути відповідно названий (наприклад "виписка", "рахунок" і т.і.) в
іншому випадку електронні листи розглядатись не будуть!!!

ПІСЛЯ ЗВЕРНЕННЯ
ми ретельно перевіряємо випадок: вивчаємо документи, оцінюємо можливість отримання дитиною безкоштовної
медичної допомоги в Україні.
Фонд може запросити у батьків (пацієнтів) підтвердження результатів звернення до відповідних державних
органів, щодо отримання безкоштовних ліків, операцій, путівок на реабілітацію за кошти бюджету згідно
державних гарантій.
Пріоритетними критеріями при розгляді звернень є: діагноз, що загрожує життю дитини без необхідного
лікування, матеріальний стан та соціальне становище дитини (сироти, переселенці, неповні сім'ї), об'єктивна
потреба, підтверджена офіційними документами.
У разі позитивного рішення з вами зв'яжеться представник фонду і пояснить подальші дії для оформлення
необхідних документів.
Ми укладаємо договір з батьками та відкриваємо проект для публічного збору пожертв на таку допомогу на сайті
ВБФ «Крона» та «Українська біржа благодійності».

