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Соціально-ідейні маркери сучасного українського суспільства 

тісно пов’язані з волонтерською діяльністю – необхідною формою 
відносин людей, зацікавлених у можливості розв’язувати нагальні 
проблеми суспільства загалом і конкретної особи зокрема. Зреалізо-
вуючи благодійні та соціальні проекти, активні громадяни України у 
такий спосіб сприяють формуванню соціально-відповідального сус-
пільства, і надзвичайно це актуально в медичній сфері.  

Доцільність інтернаціональної волонтерської діяльності в ца-
рині дитячої кардіохірургії практично доведена фахівцями відділення 
кардіохірургії та невідкладної кардіології ДУ «Інститут загальної і 
невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева НАМН України», які вже 
шість років працюють за міжнародною програмою «Подаруй дитині 
серце».  

Починалося все у 2008 році, коли за ініціативою професора 
Василя Лазоришинця (колишнього заступника Міністра МОЗ Украї-
ни) до Харкова запросили команду відомого у світі американського 
дитячого кардіохірурга, професора Вільяма Новика, керівника та 
засновника проекту International Children’s Heart Foundation. Прог-
рама Вільяма Новика не єдина у світі, але найпотужніша з тих, що 
опікуються дитячою кардіохірургією та міжнародним співробіт-
ництвом. У 2013 році, наприклад, співробітники вказаної програми 
взяли участь у семистах операціях, а всього, починаючи з 1994 року, 
виконали понад сім тисяч оперативних втручань під час лікування 
дітей із патологіями серця. Однак головна мета полягає в іншому, 
адже фонд займається пошуком волонтерів у країнах із передовими 
системами охорони здоров’я, які допомагають запроваджувати 
сучасні технології, методики лікування в конкретних медичних 
закладах країн Азії, Латинської Америки, Східної Європи, таким 
чином, демонструючи реальні шляхи реформування медицини.  
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Існує три вимоги для інтернаціонального медичного волон-
терського співробітництва: наявність у країні команди медиків, гото-
вої до підвищення свого професійного рівня; команди волонтерів, 
здатних передавати свій досвід; фінансування – частіше та бажаніше 
місцевих добродіїв, іноді – державне, як-то у Лівії, Іраку, Македонії. 
За словами Вільяма Новика, одна місія у складі п’ятнадцяти 
волонтерів обходиться у п’ятдесят тисяч доларів [1]. 

В Україні за вказаною програмою розпочинали співробітництво 
три дитячі кардіохірургічні центри, але на сьогодні реальні успіхи має 
тільки один, започаткований у відділенні кардіохірургії та невідкладної 
кардіології Інституту загальної і невідкладної хірургії імені В.Т. Зай-
цева НАМН України, що отримує фінансову й організаційну підтримку 
Харківського міського благодійного фонду Юрія Сапронова. Нині вже 
завершується тридцята місія спільного благодійницького проекту, 
прооперовано двадцять дітей, а загальна кількість врятованих пацієнтів 
сягає цифри – 1075 хворих на вади серця [2].  

Працівники відділення кардіохірургії та невідкладної кардіології 
Інституту загальної і невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева НАМН 
України на цю місію вже самостійно підбирали пацієнтів для 
оперативного лікування пороків серця, повністю проводили найсклад-
ніші операції, а зарубіжні колеги були в ролі асистентів або консу-
льтантів – допомагали, підправляли, ділилися досвідом. І це надзви-
чайно добрий результат багаторічної співпраці, тому що попередні 
місії хірурги відділення тільки спостерігали, потім асистували.  

Середня місія волонтерів, до складу якої обов’язково входять 
кардіохірург, анестезіолог, перфузіолог, кардіолог, лікарі-інтенсивісти, 
медичні сестри та біоінженер, триває два тижні, три-шість разів 
протягом року. Під час місії харківські медики-волонтери (від мед-
сестер до завідувача відділення) працюють пліч-о-пліч зі своїми зару-
біжними колегами всі 24 години на добу. Не секрет, що більшість 
українських кардіохірургів бувають у відрядженнях у кращих зарубіж-
них клініках, присутні на операціях, вивчають там досвід. Але щоб 
перенести те, чого досягли в розвинутому світі, на нашу реальну базу, 
потрібно туди відправити всю команду, в тому числі й медсестер, аби 
вони практично навчилися виконувати свої функції. Тому подібні 
міжнародні місії з інтернаціональною командою чітко структуровані та 
визнані світовою кардіоспільнотою як окремий вид навчання. Причому 
окрім професійних знань та навичок, медичної біопідтримки – облад-
нання й навчання з ним працювати, отримання медикаментів, окрім 
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практики командної роботи колеги привозять в Україну і Харків свої 
високі стандарти медичної допомоги, ставлення до пацієнтів, вони 
пропагують ці стандарти своїм прикладом під час спільних операцій, 
чергувань біля ліжок хворих. І мимоволі українські лікарі починають їх 
наслідувати. Адже в Україні ніхто ні від кого не вимагає високих 
стандартів, внаслідок чого посідаємо перше місце в Європі за кількістю 
серцево-судинних захворювань та смертністю від них. Українські 
високі стандарти медичної допомоги, на жаль, лише бажання окремих 
лікарів ними послуговуватися, але не державна програма.  

Представники харківського колективу відділення кардіохірургії 
та невідкладної кардіології ДУ «Інститут загальної і невідкладної 
хірургії імені В.Т.Зайцева НАМН України» не зупиняються на 
досягнутих результатах, з 2010 року беруть активну участь у роботі 
провідних американських кардіохірургічних центрів, а саме Бос-
тонського дитячого госпіталю, де діє програма IQIC (International 
Quality Improvement Collaborative – Міжнародна програма співро-
бітництва з підвищення якості у дитячій кардіохірургії), що об’єднує 
35 клінік у всьому світі й опікується міжнародною базою даних 
оцінювання ризиків оперативного втручання в дитячій кардіохірургії. 
Успішний практичний досвід медичного волонтерства харківські 
кардіохірурги отримали, працюючи у складі місії Македонії, нині 
надають допомогу хворим дітям на регулярній основі за програмою 
«International Children’s Heart Foundation» у різних країнах світу. 

 

 
 

Рисунок 1. Колектив відділення кардіохірургії та невідкладної кардіології 
ДУ «Інститут загальної і невідкладної хірургії 

імені В. Т. Зайцева НАМН України» 
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Харківські дитячі кардіохірурги можуть слугувати беззапереч-
ним прикладом лікарського благодійництва, тому що наріжним 
каменем їхньої щоденної праці є не просто любов до людини, а 
піклування про найслабших і найменш захищених пацієнтів – немов-
лят, які потребують надскладних хірургічних операцій на серці. Це 
не просто пожертва власного часу, а ще й турбота про майбутнє 
українського соціуму, неоцінений внесок у здоров’я – найбільше 
багатство людини й нації. Оцінку лікарській волонтерській праці 
подано в дописах батьків, сповнених неймовірною вдячністю не 
тільки за врятоване дитяче життя, а й за отриману надію на щасливе 
майбутнє родини. 
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У суспільному житті кожного демократичного суспільства існує 
велика кількість організацій і інституцій що діють для суспільної 
користі, причому кожна організація реалізує свою місію, в основі 
якої лежать цінності, що є найважливішими для її функціонування. 
Це може бути допомога бідним дітям на нашій вулиці, дітям в лікарні 
або, наприклад, інформування про найбільш здібних дітей нашої 
країни. Частина людей працює в організаціях, заробляючи таким 
чином гроші. Однак переважна більшість діє на основі добровіль-
ного, безкоштовного ангажування. Волонтер − це особа, яка безкош-
товно свідомо, добровільно діє в ім’я інших, і ця діяльність виходить 
за межі родинно-дружніх взаємовідносин. Але не кожен волонтер 
відповідає певному типу роботи. 

Причин, з яких волонтери потрібні в організаціях, чимала кіль-
кість. Наприклад, волонтери можуть виконувати роботу, яка не 


