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РЯТУЙМО ЖИТТЯ ВЧАСНО!

БЛАГОДІЙНИЙ ПРОЕКТ З 
НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ ТЯЖКОПОРАНЕНИХ 

ЛЮДЕЙ

Розпочато з власної ініціативи клінікою NODUS 01.08.2014 року

http://www.kran.fund/


Благодійний проект NODUS об’єднує бізнес та людей, 
які розділяють одні ЦІННОСТІ та фокусуються на 

РЕЗУЛЬТАТАХ.

В чому УНІКАЛЬНІСТЬ цього проекту?



ВЕЛИКА ПРОБЛЕМА

В 2014-2018 більше, ніж

24 778* осіб отримали поранення

через війну 
(ЗСУ, цивільне населення та 
добровольці)*

*дані на 10 квітня 2018



ВЕЛИКА ПРОБЛЕМА

40% всіх поранень -травми голови, 

включаючи:

17-24% - тяжка черепно-мозкова 
травма
9 -11% - вкрай тяжка черепно-мозкова 
травма



ВЕЛИКА ПРОБЛЕМА

НАЙБІЛЬШ ВРАЗЛИВИМИ ТА 
“ЗАНЕДБАНИМИ” Є ЛЮДИ З 
УШКОДЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ 
СИСТЕМИ 
(політравма, ушкодження спинного мозку та хребта, травми 
кінцівок)



ЧОМУ ЦЕЙ БЛАГОДІЙНИЙ ПРОЕКТ 
ВТІЛЮЄ 

ПРИВАТНА КЛІНІКА?

*запитання, яке найчастіше ставлять 
за останні чотири роки



ПАТРІОТИЗМ ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ДІЇ!
В 2014 державні госпіталі були не готові прийняти величезну кількість поранених, також не мали ні практичного досвіду, ні ресурсів 
лікувати найтяжчих травмованих людей. Центр НОДУС не міг стояти осторонь і розпочав власний благодійний проект, щоб надати 
допомогу найбільш тяжким “безперспективним” пораненим

УНІКАЛЬНИЙ ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ТА ЗНАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМАНДИ
З 2008 НОДУС працює, як клініка повного циклу (діагностика, хірургія, лікування та високо-технологічна реабілітація). Центр надає 
спеціалізовані медичні послуги найтяжчим пацієнтам з черепно-мозковими та спінальними травмами і неврологічними розладами. 
НОДУС – клініка НАДІЇ, там де немає НАДІЇ.

ВІДСУТНІСТЬ КОРУПЦІЇ: прозорість, відповідальність, гнучкість, ефективний менеджмент УСІХ ресурсів 

СПІВРОБІТНИЦТВО з різними медичними закладами ( державними та приватними), для реалізації державно-приватного 
партнерства у лікуванні захисників України (приватну! клініку двічі нагороджено Міністерством оборони України)

ПЕРЕВАГИ: пацієнто-орієнтований підхід, індивідуальна спеціалізована реабілітація, скорочені терміни відновлення, висока якість 
життя пацієнта, відданність інноваціям та науковим дослідженням в медицині



Це - НЕ мета

ТЕХНОЛОГІЇ

МЕТОДИ

РЕЗУЛЬТАТИ

МЕТА: 

ПОВЕРНУТИ ПОРАНЕНИХ

до ЯКІСНОГО ЖИТТЯ



Складові реабілітаційного маршруту

Оперативне втручання
(закриття дефектів черепу,

корегуючі оперативні 
втручання)

n=356

Нейрофізіологічна 
полімодальна стимуляція 

мозку

n=2361

Кінезіотерапія

ЛФК, скандинавська ходьба, 
механотерапія)

n=8447

Латеральна терапія, 
вертикалізація,імітація руху

n=2311

Фізіотерапія
(магнітна, кріотерапія та ін), 

мануальна терапія

n=5148

Функціональне ортезування, 
включаючи 3D сканування

n=61

Ерготерапія, функціональна 
терапія руки та кисті, арт-терапія, 

дзеркальна терапія, служіння 
капеланів

n=1211

Кількість пацієнтів (n): 160
Час занять з одним 

пацієнтом: 6-8 годин на день

N – кількість уже 
проведених процедур



ЧОМУ СПОНСОРСЬКА ДОПОМОГА 
ПОТРІБНА САМЕ ЗАРАЗ?



www.kran.fund www.nodus.ua

Завдяки спонсорській підтримці можливо врятувати більше життів тяжко 
травмованих людей, шляхом придбання спеціалізованого обладнання та 

надання адресної фінансової допомоги

Протягом 1-го року своєї діяльності “KРАН” зібрав 1 090 568.75 грн на 
лікування 6 осіб (бійців АТО) 

http://www.kran.fund/


На сьогодні в “черзі” - 696 тяжкотравмованих людей чекають можливості попасти в
НОДУС для проходження відновного лікування та індивідуальної реабілітації

РЯТУЙМО ЖИТТЯ ВЧАСНО!

З серпня 2014 по вересень 2018 

220 осіб отримали лікування та реабілітацію в рамках Благодійного проекту NODUS
за рахунок власних ресурсів клініки та приватних пожертв



Потреба Щоб додатково 
ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ

Ціна*

АДРЕСНА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА В залежності від зібраних коштів 180 000 грн на місяць на одного 
тяжкопораненого

Роботизований комплекс
GE-O Evolution (Швейцарія)

До 50 людей 298 000 Євро ( зі знижкою) *повна ціна 
– 320 000 Євро
Збір коштів РОЗПОЧАТО !
1 жовтня 2018

* Специфікація обладнання  надається за запитом

ЩО ПОТРІБНО?

https://www.youtube.com/watch?v=WfsNeFTvGLc


Роботизована система відновлення ходьби GE-O EVOLUTION 

- Найсучасніший апарат з реабілітації навичок ходьби
- Єдиний апарат, який дає можливість реальної симуляції ходьби по сходах та потребує обслуговування лише одним
реабілітологом  (у порівнянні з іншими схожими апаратами)
- Єдиний в класі з гравітаційним змінним градієнтом, має можливість імітації всіх типів руху. 
- Висока пропускна здатність через об’єднання декількох задач в одне заняття: 7 занять в одному та активні ортези 
ніг
- Сім операцій за одну годину – скорочення часу на нейрореабілітацію, більша можливість взяти на лікування нових 
людей

Використовуючи цю роботизовану систему можливо відновити:
- ходьбу за значно коротший час 
- індивідуальну “мелодію” ходьби , включаючи ходу по сходах вгору та вниз



АДРЕСНА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА 
необхідна для: 

•комплексної діагностики, 24/7 догляду за пацієнтом (мед.догляд, щоденні маніпуляції,
палата та харчування )
• забезпечення медикаментами, витратними матеріалами
• роботи з пацієнтом згідно розробленої Індивідуальної програми реабілітації (ІПР)
(рання, високо спеціалізована та інтенсивна) для кожного пацієнта
• роботи мультидисциплінарної команди Нодуса
• проведення 6-8 годин! щоденно різних реабілітаційних терапій, на основі сучасних
реабілітаційних технологій, які є в клініці



ВРЯТОВАНІ ЖИТТЯ ГЕРОЇВ

* Всі фото опубліковані за згодою пацієнтів, відтворення, публікація та поширення цих матеріалів 

ЗАБОРОНЕНА

(середній вік – 28 років)



Вадим У., 28 років (фото раніше та зараз)
майже 2 роки в НОДУСі



Олександр О., 24 роки

2 роки в НОДУСі



Сергій  С., 58 років

2 роки 3 місяці в НОДУСі



ОЛЕКСАНДР П., 30 років, Герой України

1.5 роки в НОДУСі



Валерій С., 40 років
майже 3 роки в НОДУСі



Камілла Д., 6 років,  дочка бійця АТО
2.5 місяці в НОДУСі



Наші ГЕРОЇ на Велопробігу !!!

19 травня, 2018





МОТИВАЦІЙНІ СПІКЕРИ, ЯКІ ПІДТРИМАЛИ 
БЛАГОДІЙНИЙ ПРОЕКТ 

Нік Вуйчіч, 2018
Шайло Гаріс, 

2017



www.kran.fund

ЯК ДОПОМОГТИ?
Банківський переказ коштів на рахунок Благодійного 

Фонду “КРАН”
АТ “УКРЕКСІМБАНК”

МФО 322313

Отримувач: БО БФ «КРАН»

Код ЄДРПОУ 41589079

Рахунок 26004000038008 (Грн, дол США, Євро, Шв.франк)

IBAN UA 813223130000026004000038008
Банки-кореспонденти  за посиланням: 

https://www.eximb.com/ukr/corporate/list/

Призначення платежу: Благодійний внесок на статутну діяльність
Додаткова інфо : Благодійна програма з нейрореабілітації поранених учасників та ветеранів АТО & ООС згідно Протоколу №5 від 4 жовтня 2018

•БФ- ексклюзивний партнер клініки НОДУС
•Відповідні документи та прозорі звіти про використання коштів надаються Фондом

http://www.kran.fund/
https://www.eximb.com/ukr/corporate/list/


ДЯКУЄМО

За ВАШУ допомогу! 

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ!

www.nodus.ua



Додаткова 
інформація



www.nodus.ua

ЧОМУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ 

«НОДУС»?

• Найбільш тяжкі пацієнти можуть отримати лікування в Україні (навіть ті, які отримали невтішний прогноз від
провідних клінік світу)

• Фокус - на ранню інтенсивну реабілітацію (протягом 1 місяця після травми)
• Застосовується індивідуальний підхід та індивідуальні програми реабілітації (ІПР) силами мультидисциплінарної

команди
• Цілісна програма діагностики та лікування: холістичний підхід до зцілення тіла та душі пацієнта
• Технології (мозок “оживає” завдяки використанню спеціалізованого обладнання)
• 6-8 годин занять для відновлення пошкоджених функцій організму



www.nodus.ua

ЧОМУ СПОНСОРСЬКА ПІДТРИМКА ПОТРІБНА САМЕ ЗАРАЗ?

220 осіб за період серпень 2014 – вересень 2018 рр. в рамках Благодійного проекту 

NODUS отримали спеціалізовану медичну допомогу 

З них:

40 бійцям проводилося амбулаторне лікування, комплексне обстеження та консультування в динаміці амбулаторного відновного

лікування за кошти клініки.

19 пораненим проводилося виключно нейрохірургічне лікування за кошти НОДУСу.

160 воінів та 1 волонтер Євромайдану пройшли відновне лікування та спеціалізовану індивідуальну нейрореабілітацію за кошти

клініки і окремих спонсорів - фізичних та юридичних осіб.

З цих хворих - 137 пацієнтів були обстежені та проліковані виключно ресурсами НОДУСу, решта 23 – за солідарною схемою

платежів, де 25% оплачував НОДУС, а 75% - спонсори.

ПЛЮС 1 пацієнт, донька бійця АТО, який для неї поступився своєю чергою, була прооперована та реабілітована виключно за

кошти клініки.


