Linea telefonica per
famiglie ucraine in Italia
Numero da chiamare in Ucraina e Polonia

Numero da chiamare in Italia
(Soleterre - Maryna)

+39800301050

(Zaporuka - Zlata)

+380681403983

Chiama per:
ascolto - supporto psicologico - mediazione linguistica - accoglienza/alloggi
relazione con personale medico dell’ospedale - orientamento ai servizi sul territorio
Fondazione Soleterre e Fondazione Zaporuka si occupano insieme da 20 anni di garantire
cure mediche, supporto psicologico e accoglienza ai bambini malati di cancro ucraini
ricoverati nei reparti di Kyiv e Lviv. Durante l’emergenza in Ucraina le due organizzazioni
sono in prima linea nell’evacuazione dei pazienti oncologici dagli ospedali a rischio
bombardamento e del trasporto in ospedali sicuri in Italia. Una volta arrivate in Italia le
famiglie possono contare su una rete di ascolto e supporto pratico in ospedale e sul
territorio grazie anche alla rete nazionale dei Centri di Oncoematologia Pediatrica AIEOP
e delle Associazioni Genitori che ospitano e assistono i pazienti.

Телефонна лінія для українських сімей в Італії
Номер для дзвінків в Італії
(Soleterre - Марина)

+39800301050

Номер для дзвінків в Україні та Польщі
(“Запорука” - Злата)

+380681403983

Ви можете зателефонувати:
щоб поспілкуватися, отримати психологічну підтримку, допомогу з перекладом,
з прийомом/розміщенням, допомогу в комунікації з медичним персоналом,
консультацію з юридичних питань та ін.
Фонд Soleterre та «Запорука» упродовж 20-ти років працюють разом, щоб забезпечити
медичну допомогу, психологічну підтримку та гостинність для українських онкохворих
діток, які госпіталізовані у відділеннях Києва та Львова. Під час надзвичайної ситуації в
Україні обидві організації знаходяться на передовій евакуації онкохворих із лікарень, які
під ризиком бомбардування, та транспортують їх до безпечних лікарень в Італії.
Після прибуття до Італії сім’ї можуть розраховувати на мережу підтримки та практичної
допомоги в лікарні та на території країни, завдяки національній мережі дитячих
онкогематологічних центрів AIEOP(Італійська асоціація дитячої гематології та онкології)
та товариству батьків, які приймають та допомагають евакуйованим сім'ям.

www.soleterre.org | www.zaporuka.org.ua

