
ВІТАЄМО
Клініка «Єдиноріг» імені Маріан Вілемські у польському селі 
Бохенець (Boheniec) – це розподільчий центр для українських 
родин, чиї діти лікуються від раку або хвороб крові. Тут 
сім’ї можуть відпочити та отримати допомогу перед тим, як 
вирушити лікарні, де вони продовжать лікування.

ПРОДОВЖЕННЯ ЛІКУВАННЯ
Понад 20 країн приймають українських дітей у своїх клініках. Ми обираємо 
медичний центр для вашого подальшого лікування, виходячи з діагнозу 
дитини. Так вона зможе отримати якісне лікування від фахівців, що 
спеціалізуються на її хворобі.

Важливо! Кожна країна має можливість прийняти обмежену кількість дітей. 
Тому вибір клініки для вашої дитини залежить в тому числі й від вільних 
місць у ній.

Цим процесом опікується команда SAFER Ukraine на чолі зі спеціалістами з 
лікарні Сент-Джуд та міжнародними експертами. 

Медичні центри Європи та Північної Америки розуміють, наскільки важливо 
родинам бути разом з близькими у цей час. Тому, якщо ви маєте близьких у 
європейських країнах, США чи Канаді, це враховуватиметься під час пошуку 
медичного закладу для вашої дитини. Однак пріоритетом під час пошуку 
є можливість отримати найкраще лікування, яке підходить саме вашій 
дитині.

ЛЕГАЛЬНЕ ПЕРЕБУВАННЯ В КРАЇНІ
Всюди, куди ми відправляємо дітей, є можливість оформити статус біженців 
чи інший статус тимчасового захисту. Він дозволить тривалий час офіційно 
жити в країні, а дорослим членам сім’ї – легально працювати.

Коли ви прибудете до «Єдинорога», польські 
лікарі та медсестри оглянуть вашу дитину. 
Після цього ви отримаєте ключі від кімнати та 
зможете повечеряти. Волонтери допоможуть 
вам донести багаж та зорієнтують у клініці, 
а перекладачі допоможуть порозумітися з 
персоналом.

Поки ви перебуватимете тут, команда клініки 
ознайомиться з медичними документами 
вашої дитини та організує ваш трансфер до 
одного зі спеціалізованих медичних центрів 
Європи чи Північної Америки, щоб ви змогли 
продовжити лікування там.

Наша головна мета – доправити вас з 
дитиною до профільного медичного центру 
якомога швидше, зазвичай впродовж 48–72 
годин після прибуття до «Єдинорога».

ПРО КЛІНІКУ
З початку війни українські діти виїжджають до інших країн, щоб продовжити 
боротьбу з хворобою. У «Єдинорозі» команда Дитячої науково-дослідної 
лікарні США Сент-Джуд разом з польськими та українськими медиками 
координує розміщення пацієнтів в найкращих лікарнях світу. Лікування 
є безоплатним для вас. Наша команда робить усе можливе, щоб ви 
опинилися там якомога швидше. 

У КЛІНІЦІ «ЄДИНОРІГ»

ЩО ОЧІКУВАТИ В КЛІНІЦІ?



КОРИСНА
ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ПЕРЕБУВАННЯ
У «ЄДИНОРОЗІ»

КІМНАТА
У «Єдинорозі» ви мешкатимете в окремій кімнаті з ванною та 
вбиральнею. Коли ви приїдете, ви отримаєте ключ від кімнати. Будь 
ласка, залиште його у дверях, коли виїдждатимете. 
Якщо вам потрібні додаткові рушники, ковдри, туалетний папір, будь 
ласка, зверніться до будь-кого з команди «Єдинорога».

ЇЖА
У «Єдинорозі» передбачене триразове харчування: 

08:30 – Сніданок
14:00 – Обід
18:00 – Вечеря

Їдальня розташовується на першому поверсі біля головного входу.  
Ви можете пити воду з-під крана, це абсолютно безпечно. Також у 
їдальні є пляшки з водою. 
У кімнаті з гуманітарною допомогою на третьому поверсі ви знайдете 
печиво, шоколадки та інші перекуси. 

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА
У «Єдинорозі» є дві кімнати з гуманітарною допомогою.

На другому поверсі – одяг, взуття, сумки, валізи.
На третьому поверсі – іграшки, перекуси та засоби гігієни.

Будь ласка, беріть усе необхідне.

ЗВ’ЯЗОК ТА ІНТЕРНЕТ
Wi-Fi: Wierna або Wierna2
Пароль: 12345678

Мобільний зв’язок та інтернет можуть працювати з перебоями через 
віддалене розташування клініки. 

Ви можете отримати безкоштовну сім-картку T-Mobile, щоб бути на 
зв’язку з близькими. Ця картка передбачає 30 днів безкоштовних 
дзвінків в Україну. Зверніться до будь-кого з команди, щоб отримати 
таку картку.

МОВА
Якщо ви не володієте англійською чи мовою країни, до якої їдете, 
це жодним чином не впливатиме на подальше лікування. Лікарі в 
«Єдинорозі» та у закордонних клініках мають перекладені медичні 
документи вашої дитини (виписки, аналізи, результати обстежень). 
Тобто, вони розуміють, яке лікування дитина отримувала в Україні. 

Також при кожному медичному центрі є перекладачі, які знають 
українську та допоможуть вам за потреби.

ВАША БЕЗПЕКА
В «Єдинорозі» є цілодобова охорона, яка дбає про вашу безпеку. Якщо 
ви відчуваєте загрозу вашій безпеці, будь ласка, повідомте персонал.  
Для вашої безпеки, будь ласка, дотримуйтеся простих правил:

Не паліть (в тому числі електронні сигарети) в приміщеннях.

Носіть захисну маску.

Зачиняйте двері вашої кімнати на ключ.

Не покидайте територію клініки самовільно.



МЕДИЧНА
ДОПОМОГА 
ТА ПІДТРИМКА 

МЕДИЧНА ДОПОМОГА
У клініці «Єдиноріг» є медсестри та лікарі, в тому числі педіатри 
та дитячі онкологи-гематологи. Вони готові надавати допомогу за 
потреби. Однак, якщо стан дитини вимагатиме госпіталізації, ї ї 
негайно доправлять в одну з польських лікарень. 

Якщо ваша дитина чи будь-хто з вашої сім’ї потребує медичної 
допомоги, будь ласка, повідомте персонал. Не нехтуйте навіть 
дрібними симптомами, адже попереду на вас чекає дорога до 
медичного центру. Медична сестра знаходиться у кімнаті А101 на 
першому поверсі. 

Якщо ви чи хтось із ваших близьких має позитивний тест на 

COVID-19, вас розмістять на окремому поверсі для тимчасової 
ізоляції. Ви будете мешкати в окремій кімнаті з ванною та 
вбиральнею, їжу вам будуть приносити у кімнату. Також ви 
отримаєте необхідну медичну допомогу.

Усі медичні документи вашої дитини перекладені, медичний 
персонал «Єдинорога» ознайомився з ними. Якщо вашій дитині 
знадобиться медична допомога або коригування курсу лікування, 
медики знатимуть, що робити.

ПІДТРИМКА СІМЕЙ
Позаду у вас складна й довга дорога. Головне, що зараз ви у безпеці, а 
ваша дитина може отримати медичну допомогу. Мета клініки – подбати 
про комфорт вашої сім’ї під час вашого перебування тут, зокрема про 
психологічну підтримку.

Якщо ви переживаєте за стан вашої дитини, маєте питання про ваше 
перебування у клініці чи подорож до медичного центру на лікування 
або просто хочете поговорити з кимось, будь ласка, зверніться до 
координатора підтримки сімей. Наші українські колеги завжди готові 
вислухати вас та підтримати. Ми поруч, пам’ятайте про це!



ДОДАТКОВА
ІНФОРМАЦІЯ

ЗАПИТАННЯ
ТА ВІДПОВІДІ
Чи можу я розрахуватися гривневою карткою?
Ви можете розрахуватися карткою у будь-якій країні. Кошти на 
вашому рахунку будуть автоматично конвертуватися у валюту тієї 
країни, де ви перебуватимете. За детальною інформацією ви можете 
звернутися до банку, який видав вашу картку.

Чи можемо ми повернутися до України?
Ви можете повернутися до України в будь-який момент. Ви отримаєте 
безкоштовні квитки. Проте, ухвалюючи таке рішення, будь ласка, 
оцініть потенційні ризики. 

Сьогодні в Україні є труднощі з постачанням медикаментів та 
витратних матеріалів. Деякі лікарні зруйновані, а медичний 
персонал з деяких регіонів тимчасово евакуювався. На жаль, в 
таких умовах діти не можуть отримувати належного лікування, від 
якого залежить їхнє здоров’я та життя.

Коли закінчиться війна, ми повинні повернутися в 
Україну для лікування?
Ви можете продовжити лікування в обраній для вас лікарні навіть 
після війни.

Якщо я маю запитання, до кого звернутися? 
Зверніться до будь-кого з команди клініки «Єдиноріг». Медичний 
персонал носить бейджі з жовтими стрічками. Інші члени команди 
– з синіми.

Разом зі мною мої діти/ інші члени родини. Чи 
можуть вони поїхати з нами?
Лікарні підтримують бажання родин бути разом. На території 
більшості медичних центрів є амбулаторне помешкання, де зможе 
жити ваша родина. Якщо лікарня не надає такої послуги, то сім’я 
пацієнта отримує безкоштовне житло та їжу від держави. 

Моя дитина закінчила основне лікування, нам не 
потрібно бути постійно в лікарні. Що нам робити?
Принцип залишається таким самим – дитину закріплять за 
лікарнею, ви познайомитеся з лікуючим лікарем. Ви будете на 
зв’язку з лікарнею та за потреби проходитимите обстеження. Також 
ви отримаєте безкоштовне житло та їжу.

Чи можемо ми змінити лікарню, якщо нам не 
сподобається?
Ви маєте право відмовитися від лікування в обраній для вас лікарні. 
Проте, у такому випадку лікування в іншому місці ви повинні 
оплатити самі.

Я маю лише український паспорт та свідоцтво 
дитини. Це буде перешкодою для виїзду в іншу 
країну на лікування?
Ні, не буде. Усі країни, куди ми відправляємо дітей, спростили 
правила в’їзду для українців. Вони готові приймати родини 


