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ДОДАэМО ЛЮДЯНОСТi

В МЕДИЦИНУ ТА ОСВІТУ

Ми — громадська організація «Горизонталі». З 2014 року ми робимо так, щоб в освіті й медицині в центрі системи стояли люди.
Різні, особливі, вразливі. Рівні.
Ми будуємо «Горизонталі», збираючи по крихтах людей і сенси.
Кожен з нас робить свою частинку роботи, щоби:
люди, які стикаються зі шкільною і медичною системами, і працівники цих систем спілкувалися між собою без стресу;
діти, батьки і вчителі в освіті, а також пацієнти, їхні рідні і лікарі в
медицині були партнерами;
у центрі шкільної системи стояла дитина, у центрі медичної —
пацієнт;
люди більш впевнено і відповідально приймали рішення про
свою освіту і здоров'я.
Ми відкриваємо реанімації для відвідувачів, допомагаємо медикам і пацієнтам знаходити спільну мову, щоліта збираємо разом
сім'ї і вчителів у таборах «Освітній експеримент» і прагнемо зробити медицину і освіту більш людяними.
Про те, яким був 2019 рік для всіх нас — у цьому звіті.
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У 2019-му ми будували дороговкази
ПЕРЕДМОВА

ЗАСНОВНИЦІ АНАСТАСІЇ ЛЕУХІНОЇ

Якщо колись вам доводилося з’їжджати з траси на місцеву дорогу між полями, ви
легко пригадаєте той шлях. З великою імовірністю ви бачили перед собою роздоріжжя без вказівників. Рухалися радше навмання, ніж за свідомим вибором.
Насправді, кожен з нас колись опиняється на такому шляху. Наприклад, отримуючи
діагноз в конверті чи забираючи дитину навчатися вдома. І наслідки прийнятих наосліп рішень бувають болісними.
2019 рік ми в «Горизонталях» присвятили будівництву дороговказів. Насамперед, для
пацієнтів і медиків.
Ми провели серію тренінгів для лікарів і медсестер про спілкування з пацієнтами.
Створили посібник з порадами для батьків у дитячій реанімації і книгу про життя після
поганих новин з лікарні.
Було складно зберегти рівновагу: поділитися порадами та ідеями, але не подавати їх
як єдино правильні. Встановити вказівники, залишивши простір для свідомого, самостійного вибору. Я сподіваюся, у нас вийшло.

Анастасія Леухіна,
засновниця «Горизонталей»
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ГОРИЗОНТАЛi.медицина

Проекти, які ми реалізували або розпочали у 2019 році, в довгостроковій перспективі вплинуть на якість життя тисяч пацієнтів і їх сімей.

У ЛЮТОМУ 2019 РОКУ МИ ПРОВЕЛИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДКРИТОСТІ РЕАНІМАЦІЙ
З 2016 р. Наказом МОЗ №592 реанімації відкриті для цілодобового відвідування.
Спільно з дослідницькою агенцією Info Sapiens ми з’ясували, наскільки це правило виконується в українських лікарнях. Ми опитали 498 людей, які були пацієнтами або відвідувачами реанімацій після підписання Наказу.

21%

відвідувачів були поруч з пацієнтами без обмежень

28%
30%

відвідувачів вільно заходили у встановлені години
(48% — у дитячих реанімаціях)

пускали лише на короткий час за згодою лікаря чи
молодшого персоналу

21%

відвідувачів не пустили в реанімацію взагалі

Пацієнти і їхні рідні мають доволі високий рівень довіри до медиків (3,9 бала з 5).
Водночас найболючішим досвідом виявилися ставлення персоналу, відсутність
можливості бути разом з близькою людиною і відсутність інформації.
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НА ВХОДI ДО РЕАНIМАЦIЙ З'ЯВИЛИСЯ
ПЛАКАТИ З ПРАВАМИ ВIДВIДУВАЧIВ
I РЕКОМЕНДАЦIЯМИ ДЛЯ НИХ
Лише кожен другий українець у 2019 році знав про Наказ
МОЗ №592. Щоб змінити це і допомогти відвідувачам безперешкодно бути поруч з пацієнтами реанімацій, ми разом з
партнерами і Міністерством охорони здоров’я підготували й
розповсюдили по лікарнях інформаційні плакати.
Вони розповідають, що робити, якщо не пускають до реанімації, і як поводитися у відділенні, щоб не заважати персоналу і не зашкодити пацієнтам.
Зараз ці плакати мають обов'язково висіти на вході до відділень інтенсивної терапії.
Партнери: БФ «Таблеточки» і юридична фірма «Астерс» за
підтримки МОЗ України.

Ми врятували сина тому, що були
поруч. А були поруч тільки завдяки
наказу, який я використовувала як
броню на вході.
Мама 2-річного Матвія,
який декілька разів потрапляв
до реанімації

ДЛЯ БАТЬКIВ У ДИТЯЧИХ РЕАНІМАЦІЯХ МИ
НАПИСАЛИ ПОСIБНИК З ПОРАДАМИ
До того, що близька людина, а тим паче — дитина, потрапить до реанімації, неможливо підготуватися. Тому почуватися розгублено,
налякано, навіть безпорадно — цілком природно. Цей посібник ми написали разом з батьками і лікарями. Він допоможе мамам і татам у
реанімації зорієнтуватися, підкаже, що робити, а що не варто, і полегшить спілкування і співпрацю з медперсоналом.
Посібник друкуватиметься за
Women's Club of Kyiv.
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фінансової

підтримки

International

НАВЧАЛИ ЛIКАРIВ, МЕДСЕСТЕР,
ПСИХОЛОГIВ I СОЦІАЛЬНИХ
ПРАЦIВНИКIВ «ОХМАТДИТУ»
Разом із залученими експертами ми провели 24 тренінги для
персоналу головної дитячої лікарні країни. Зі 111 учасниками
говорили про те, як:
повідомляти погані новини пацієнтові і його сім'ї,
розмовляти з дітьми про важкі діагнози і смерть,
говорити зі «складними» батьками,
визначати власні кордони,
попереджати вигорання.
Медики долучалися до занять у робочий час.
Кожна зустріч була діалогом, обговоренням потреб пацієнтів і
персоналу, історій з власного досвіду й можливих ситуацій.
Проект підтримали Міжнародний фонд «Відродження» і Центр
розвитку медсестринства МОЗ.

3-місячна Дарина з'ясовує,
як медикам розмовляти
з неслухняними батьками

«Спочатку я взагалі не зрозуміла, про що
ви. Тепер, коли ми пройшлися по верхівках, з'явився апетит дізнатися більше і
глибше. Хочемо більше».
Лікарка відділення інтенсивної терапії
на врученні сертифікатів
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АНАСТАСIЯ ЛЕУХIНА НАПИСАЛА
«ЗОВСIМ НЕ СТРАШНУ КНИГУ
ПРО ЖИТТЯ, СМЕРТЬ I ВСЕ, ЩО ПОМIЖ НИМИ»
Кожна родина колись стикається з важкою хворобою, невиліковним діагнозом чи реанімацією. Ця книга — про життя сім'ї після поганих новин з
лікарні. З порадами лікарів, психологів та справжніми історіями людей.
«Зовсім не страшна книга» — це масштабний проект, великою мірою
реалізований волонтерськими зусиллями. До її видання і поширення долучилися сотні людей (пацієнти, медики, експерти з різних сфер, благодійники). Завдяки благодійним внескам і грантовій підтримці лікарні і
хоспіси отримають частину накладу безкоштовно.

Мій маленький син просить мене піти подивитися, чи не
стоять за дверима монстри. Ми беремо ліхтарик і йдемо
полювати на монстрів, і уражуємо їх світлом.
Так от, «Зовсім не страшна книга» – це книга-ліхтарик.
Вона має бути в кожній сім’ї, як добрий порадник, як
інструкція для боротьби проти монстрів.
Я би також радив її прочитати кожному лікарю і медсестрі. Гадаю, старий
Гіппократ погодив би таку рекомендацію.
Андрій Славуцький, лікар,
керівник програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні

«Можна все життя жити розірваним всередині, а можна зв'язати все у
вузол і жити далі», — дизайнерка Вікторія Москофіді про те, чому на
обкладинці книги з'явилися вузли.
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Партнери проекту:
International Women's
Club of Kyiv,
Міжнародний фонд
«Відродження»,
Краудфандингова
платформа
«Спільнокошт»,
ГО «100% Життя»,
Центр розвитку
медсестринства МОЗ,
Юридична клініка
Українського
католицького
університету,
Видавництво «Дух і
літера»,
zelenka.pro,
Projector,
School of Visual
Communication.
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бюджет медичного напрямку
грантова підтримка проектів

288 918 грн

внески на видання «Зовсім не страшної книги»:
приватні внески благодійників

76 000 грн

благодійні внески на платформі «Спільнокошт»*

71 400 грн

оплата передзамовлення книги

16 750 грн

загалом

453 068 грн

Примітка: протягом року ми також залучили послуги експертів pro bono в еквіваленті
більше ніж 150 000 грн. Ще більше 25 000 грн – еквівалент товарів, отриманих безкоштовно
для реалізації проектів медичного напрямку «Горизонталей».
*сума, зібрана станом на 31.12.2019. За правилами платформи кошти зараховуються на рахунок організації тільки після закриття збору. Збір на видання благодійних примірників завершився у лютому 2020 р.
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ГОРИЗОНТАЛi.ОСВiТА

МАЙЖЕ 800 ДОРОСЛИХ I ДIТЕЙ СТАЛИ
УЧАСНИКАМИ 20 ОСВIТНIХ ЗУСТРIЧЕЙ

дискутували про
школу без оцінок
і про те, чи обов’язкова
школа для отримання освіти
дізнавалися про досвід
освіти в різних країнах

влаштували похід на
байдарках

вчилися сортувати сміття

і багато
експериментували
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Люблю глибокі, серйозні, комплексні занурення.
Щоб, якщо про дерева з дітьми розмовляти, то
одразу і унаочнений експеримент зробити з переміщенням рідини по капілярах.
А якщо про гасіння пожежі, то з робочими вогнегасниками, які протестували всі — і великі, і малеча.
І до речі, знаєте, що слід робити дитині насамперед, коли вона
бачить пожежу? Кликати дорослих. Потім вже все інше.
Ольга Фанагей-Баранова,
учасниця освітнього еко-табору GreenCamp
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У СЕРПНI У СВЯТОГIРСЬКУ ВIДБУВСЯ
П'ЯТИЙ КЕМП «ОСВIТНIЙ ЕКСПЕРИМЕНТ»
«Освітній експеримент» — це кількаденний табір, де альтернативна освіта зустрічається з традиційною.
Сюди приїжджають сім'ї, в яких діти навчаються вдома, в альтернативних чи звичайних школах, а також учителі із різних типів шкіл. З
цієї співпраці постає освіта нової якості — відкрита до потреб
дитини і більшої відповідальності батьків.
У табора є організатори з нашої команди, але програму і для
дітей, і для дорослих створюють самі учасники. Діти, батьки і
вчителі наповнюють зустрічі своїм досвідом: проводять майстеркласи, лекції, дискусії, танцювальні вечори, теревені біля вогнища.
У 2019 році на кемпі зібралися 93 учасники з України, Білорусі, Росії.

«Освітній експеримент» — це просто ті,
хто випередив час!
Будемо сподіватись, що те, що ви несете, буде доступним для більш широкого кола людей. І хотілося б більше
свідомих батьків, залучених у процес.
Наталя Карпук, учасниця,
вчителька загальноосвітньої школи
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бюджет ОСВiтнього напрямку
організаційні внески учасників заходів

393 350 грн

стипендії 17 вчителям на участь в «Освітньому експерименті»:
благодійна допомога
благодійні внески на платформі «Спільнокошт»

загалом

5 850 грн
36 000 грн

435 200 грн

Примітка: внески учасників покривають лише організаційні витрати на підготовку і проведення заходів (наприклад, оренду приміщення, квитки для запрошених лекторів тощо.
Робота членів команди повністю волонтерська. У 2019 році команда освітнього напрямку
витратила 5 000 годин свого часу.
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ЗАЛИШАЙТЕСЯ НА ЗВ'ЯЗКУ
У ФЕЙСБУКУ

ЗАМОВЛЯЙТЕ
«ЗОВСІМ НЕ СТРАШНУ КНИГУ»

Горизонталі.
Медицина

Горизонталі.
Освітній експеримент

Зовсім не страшна
книга

non-scary.org

