Картка проекту
1. Назва клубу: Ротарі Клуб Ялта
2. Контакти клубу (публікуватимуться у відкритому доступі в базі даних проектів на сайті Rotary.org.ua ):
a. Телефон: +380503976171
b. E-mail: ____ yalta_rotaryclub@ukr.net ____________________________________________
3. Назва проекту: __ «Здорова жінка – здорова родина – здорова країна!» (Метчінг Грант №75373) ___
4. Дати проекту: Старт: ____ 8 листопада 2011 року ____ Завершення: _____ 8 жовтня 2012 року _____
5. Місце (місця) реалізації проекту: ____ Велика Ялта, Автономна Республіка Крим, Україна __________
6. Категорія проекту (можна виділити кілька одночасно):
a. Громада
b. Міжнародний
c. Професійний
d. Нові покоління
e. Поліо
7. Напрямок служіння (можна виділити кілька одночасно):
a. Забезпечення миру та попередження/розв’язання конфліктів
b. Запобігання хворобам та лікування
c. Чиста вода та санітарно - гігієнічні умови
d. Здоров’я матері та дитини
e. Базова освіта та письменність
f. Економічний та громадський розвиток
8. Фінансування (можна виділити кілька одночасно):
a. Клубні фонди
b. Ротарі гранти
c. Зовнішні джерела
9. Партнери проекту: ___ Ротарі Клуб Гданськ (Польща, Дистрикт 2230), Ротарі Клуб Потсдам
(Німеччина, Дистрикт 1940), за участі Ротаракт Клубу «Ялта» (Україна, Дистрикт 2230) ____________
10. Опис проекту:
Проект мав за мету організацію та проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Рак молочної
залози – не вирок!» в регіоні Велика Ялта (АР Крим, Україна) задля:
(1) широкого висвітлення проблеми захворюваності на рак молочної залози (РМЗ) в Ялті та
привернення уваги громадськості до цієї проблеми;
(2) придбання високочастотного електрокоагулятора та хірургічних електроінструментів для
онкодиспансерного відділення Ялтинської міської лікарні.
В результаті імплементації проекту:

1. Розроблено інформаційні матеріали (500 брошур, 700 буклетів та 100 банерів) з питань жіночого
здоров’я, профілактики, виявлення та лікування РМЗ.
2. Придбано електрокоагулятор високочастотного зварювання ЕК-300М1 та 10 додаткових комплектів
хірургічних електроінструментів.
3. Проведено круглий стіл та прес-конференцію з питань жіночого здоров’я, профілактики, виявлення
та лікування РМЗ (за участі лікарів-мамологів, представників місцевої влади, ЗМІ та жінок Ялти; з
презентацією розроблених інформаційних матерів та передачею придбаного обладнання
представникам лікарні).
4. Розроблені проектні матеріали розповсюджено в освітніх закладах, організаціях та підприємствах
регіону Велика Ялта (за підтримки виконавчого комітету Ялтинської міської ради та Ялтинського
управління охорони здоров’я).
5. Інформацію щодо проекту, його завдань та результатів поширено в місцевих ЗМІ.
Бенефіціарами проекту виступили приблизно 25000 мешканок м. Ялта в віці до 35 років, які
знаходяться в групі ризику захворювання на РМЗ.
Як наслідок,
 Ялтинську громаду було проінформовано щодо ситуації із захворюванням на РМЗ в Україні, в
Криму та Ялті, а також необхідності та важливості профілактики РМЗ.
 Мешканки Ялти отримали інформацію щодо можливих превентивних заходів, а також буклети
та брошури, що містять інструкції з самообстеження молочних залоз та контактні дані
ялтинських центрів діагностики та лікування РМЗ.
 Мешканки Ялти отримали доступ до кваліфікованої медичної допомоги на базі
онкодиспансерного відділення Ялтинської міської лікарні завдяки придбаному обладнанню
(обладнання втілює нову технологію зварки тканин при проведенні оперативного лікування
РМЗ; операції проводяться вдвічі швидше, майже безкровно).
Очікуваний вплив проекту на громаду:
Привернення уваги до проблеми захворюваності на РМЗ в регіоні Велика Ялта сприятиме розвитку
особистої культури здоров’я сучасних жінок з метою профілактики РМЗ, його виявлення на ранніх
стадіях та зниження рівня смертності від РМЗ.
Результати/зміни через рік після реалізації проекту:
Впродовж року з моменту закінчення проекту було проведено понад 420 хірургічних операцій із
застосуванням високочастотного електрокоагулятора, хоча спочатку планувалося проведення не більше
ніж 60 оперативних втручань на рік. Спочатку апарат передбачалося використовувати тільки лише для
лікування РМЗ, але в процесі його експлуатації з'ясувалося, що діапазон його застосування може бути
значно розширений. Саме тому електрокоагулятор використовується при проведенні операцій при
пухлинах шлунка і кишечника, а також м'яких тканин та шкіри.
11. Фото, відео проекту (додати до цього файлу електронним листом чи дати посилання для скачування
чи посилання на постійне відео в Youtube) :
Фото - https://www.flickr.com/photos/69718183@N03/sets/72157650392190395/
Є питання по заповненню картки? Дзвоніть за телефоном :
+38 067 779 8599 (Сергій Пастухов, Президент-елект Ротарі еКлубу Україна)
Заповнені картки проектів та додаткові файли, якщо такі є (п.11), надсилайте за електронною адресою:
pastuhovsergey@gmail.com

