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Паспорт медично-туристичного маршруту
«Онкогематологічний Центр: Школа Супергероїв»

Адреса/
контакти
Назва медичнотуристичного
маршруту
Медичні послуги

(м. Дніпро, вул. Космічна, 13, Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня)
Dnepr-clinic.com.ua
dnipro.medical.cluster@gmail.com
т. +38 050 363 34 49

Надання висококваліфікованої допомоги дітям з онкогематологічними
захворюваннями в Онкогематологічному центрі Обласної дитячої клінічної лікарні
«Онкогематологічний Центр: Школа Супергероїв»
Надання допомоги дітям з:
● Пухлинами головного та спинного мозку
● Пухлинами кісток та тканин
● Пухлинами нирок та печінки
● Герминогенними пухлинами
● Лімфопролиферативними захворюваннями
● Системними захворюваннями крові
-Проводиться терапія відповідно клінічним протоколам МОЗ (хіміотерапія,
оперативне втручання – пункціонні біопсії новоутворень, пункція кісткового мозку,
трепан біопсія, видалення новоутворень, променева терапія);
-Проводиться колекція стовбурової клітини периферичної крові з подальшою
високодозною хіміотерапією з аутотрансплантацією СКПК
Електронне направлення від сімейного лікаря

Необхідні для
прийому документи
У разі госпіталізації, тільки один супроводжуючий може перебувати з дитиною.
Госпіталізація/
*Житло для інших супроводжуючих обирається ними самостійно, або із
проживання
залученням можливих сервісів «Dnipro Medical Cluster»
Лікування/
Лікування та медичний супровід госпіталізованих дітей можливий виключно
Медичний супровід за умов дотримання рекомендацій та вказівок лікарського складу
Онкогематологічного Центру.
У разі виявлення супутніх із заявленими захворювань, пацієнту буде надано
можливість пройти повне комплексне лабораторне та інструментальне обстеження,
отримати консультації та лікування від мультидисциплінарної команди фахівців
Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні.
Проходячи довготривале та складне лікування в Онкогематологічному Центрі,
Освіта/
Школа Супергероїв хворі діти можуть навчатися у сучасному класі та затишній атмосфері у єдиній в
регіоні Школі Супергероїв. У класі встановлені дві індивідуальні парти, магнітномаркерна стіна та мультимедійна дошка, є планшети для учнів.

Харчування/
трансфер

Якщо батьки дітей, які проходять тут тривале лікування, хочуть, аби ті навчалися
на базі медзакладу, вони пишуть відповідну заяву. Лікарі мають дати дозвіл на це,
виходячи зі стану здоров’я дитини. Уроки проводяться згідно з шкільною
програмою та календарним плануванням.
● Здорова їжа, яка готується за дві години до харчування, привозиться в
одноразовому еко посуді, є можливість вибору безглютенової або безлактозної
дієти (за бажанням клієнта/пацієнта)
● Трансфер можливий за запитом

