
 

Poštovani, 

dozvolite nam da se kratko predstavimo i pozovemo Vas na suradnju. 

Misao da nijedno dijete ne bi smjelo biti uskraćeno za najbolju moguću skrb i mogućnost izlječenja bila je 
naša nit vodilja kod pokretanja ove Zaklade. Kada se dijete razboli od maligne bolesti, nije samo dijete 
bolesno, nego i čitava obitelj. 

IZGRADNJA I OPREMANJE novog odjela dječje hematologije i onkologije 

u Zagrebu u sastavu KBC-a Zagreb /Rebro/ osnovni je cilj ove Zaklade. 

Zavod za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju bolnice Rebro (KBC Zagreb) je  Referentni  centar 
Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. U Zavodu  se liječe sve vrste bolesti krvi i malignih bolesti 
kod mlađih od 18 godina. Zavod je jedino mjesto u Republici Hrvatskoj gdje se izvodi alogenična 
transplatacija koštane srži. Provode se i sve vrste najsuvremenijeg liječenja malignih bolesti djece, poput 
megakemoterapije, terapije monoklonskim protutijelima, terapije tzv. “pametnim-ciljanim” lijekovima i 
svega što trenutno suvremena medicina može pružiti maligno oboljeloj djeci.  

Zavod je trenutno smješten u prizemlju glavne zgrade bolnice Rebro. Nalazi se u neadekvatnom prostoru 
na vrlo prometnom mjestu, smješten je uz cestu i ulaz u najveću bolnicu u Republici Hrvatskoj. Najteže 
oboljeloj djeci nemoguće je osigurati mir i tišinu.  

Na odjelu nema mogućnosti smještaja roditelja uz dijete. Sobe nemaju vlastiti sanitarni čvor, a ni 
roditelji ne mogu koristiti sanitarne čvorove. Budući da djeca borave i po nekoliko mjeseci u bolnici, 
nužni su i bolji uvjeti. 

Da bi se unaprijedilo liječenje ove vulnerabilne skupine djece, započela je gradnja novog odjela na vrhu 
postojeće zgrade na Rebru. Razmještanjem i izgradnjom odjela smanjit će se buka i osigurati neophodni 
mir za djecu. U jedno i dvokrevetnim sobama moći će boraviti i roditelji. Bolja kvaliteta zraka i izolacijske 
mjere poboljšat će ishode liječenja, a svakodnevni život djece na odjelu doživjet će brojna unapređenja. 
Na novom odjelu svim će se roditeljima pružati duhovna, psihološka i psihijatrijska podrška. Novi odjel  
je cjelovito rješenje za Republiku Hrvatsku u sljedećem više desetljetnom razdoblju. 

Budući da još nemamo zatvorenu čitavu financijsku konstrukciju, molimo Vas da nam pomognete 
donacijom financijskih sredstava, kako bismo zajednički doprinijeli ugodnijem boravku te izlječenju 
djece. 

Više informacija o projektu i procesu donacije, molimo Vas kontaktirajte nas: 

Donacije ZAKLADA - DJEČJA ONKOLOGIJA REBRO Ksaverska 210, 10000 Zagreb 

IBAN: HR73 2340 0091 1109 7386 5 SWIFT: PBZGHR2X 

M +385 91 5337 521     E info@zdor.hr     www.zdor.hr 

S poštovanjem,       

Anamarija Zorović, upraviteljica Zaklade 

 

Nema male donacije.  Mi smo zahvalni za svaki oblik podrške jer nas svi zajedno vode do konačnog cilja. HVALA!  


