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PROJEKTO „PADOVANOKIME MAŽIESIEMS VILTĮ“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: Labdaros ir paramos fondas „Rugutė“
Įmonės kodas: 300070090

Telefonas:+370 620 69665

El. pašto adresas: info@rugute.lt

Internetinė svetainė: www.rugute.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 16 000 €
Per www.aukok.lt surinkta: 16 000 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas
Projekto tikslas – padėti vaikams gauti tuos būtinus medikamentus ir medicinines / slaugos
priemones, kurių dėl finansinių priežasčių ar teisinio reglamentavimo spragų jiems nesuteikia
gydymo įstaigos (vaistai netiekiami Lietuvoje arba nekompensuojami valstybės), arba kuriuos turi
įsigyti pacientų tėvai, tačiau neišgali to padaryti dėl sunkios finansinės padėties. Siekiama gerinti
ne tik fizinę, bet ir psichologinę vaikų savijautą gydymo metu, kiek įmanoma sumažinant jų
patiriamą skausmą ir baimę: suteikiama galimybė naudotis kokybiškiausiais ilgalaikiais centrinės
venos kateteriais, vaikų onkologijos centrai aprūpinami vienu iš šiuo metu pažangiausių burnos
skalavimo skysčių – Aftamed.
Fondas jau dvylika metų siekia efektyvinti onkologinėmis ligomis sergančių vaikų gydymą ir
gerinti medicininės priežiūros, kurią gauna mažieji pacientai Lietuvoje, kokybę. Tai – tęstinis fondo
projektas.

Projekto rezultatai:
Panaudodamas gautą paramą, fondas įsigijo konkrečių vaikų gydymui būtinų medikamentų,
medicininių ir slaugos priemonių:
 medikamentų Avastin 100 mg/4 ml (4 vnt.), Avastin 400 mg/16 ml (2 vnt.), Puri-Nethol 50
mg (2 vnt.), Vfend 200 mg (1 vnt.), Temozolomide Teva 100 mg (25 vnt.), Temozolomide
Teva 20 mg (9 vnt.);
 13 vnt. centrinės venos kateterių;
 300 vnt. adatėlių Surecan, naudojamų centrinės venos kateteriams;
 medicininių slaugos priemonių – burnos priežiūros priemonių GUM Aftamed (160 vnt.),
Caphosol (1 vnt.), GUM AftaClear (210 vnt.).

Projekto iliustracija:
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Labdaros ir paramos fondą „Rugutė“ įsteigė Edita ir Dainoras Abrukauskai, 2004 m. netekę
onkologine liga sirgusios trejų metų dukrelės Rugilės. Susidūrimas su onkologine dukters liga,
esama sveikatos apsaugos sistemos padėtis ir informacijos apie onkologinius susirgimus trūkumas
paskatino pasidalyti sukaupta sudėtingo gydymo patirtimi ir padėti šeimoms, paliestoms vaiko
onkologinės ligos.
Fondas jau daugiau nei 11 metų teikia informacinę, finansinę, medicininę, psichologinę
pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams, remia gydymo įstaigas, kuriose šie vaikai
gydomi, kaupia teisinę, socialinę, medicininę informaciją, reikalingą šeimoms, kurias palietė
onkologinė vaiko liga, skatina šių šeimų bendravimą ir dalijimąsi patirtimi. Fondas taip pat vykdo
įvairius socialinius projektus, inicijuoja arba prisideda prie paramos akcijų, skirtų Lietuvos vaikų,
sergančių onkologinėmis ligomis, gydymo kokybei gerinti.
Vykdydamas įvairiapusę veiklą, fondas glaudžiai bendradarbiauja su Japonijos, Lenkijos,
Švedijos, Prancūzijos, Turkijos, Kinijos, Belgijos nevyriausybinėmis organizacijomis ir Lietuvos
Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis šiose šalyse. Taip pat JAV, Liuksemburgo, Norvegijos
lietuvių bendruomenėmis ir fiziniais asmenimis, suinteresuotais, kad kiekvienas jaunasis pacientas
gautų tikslingą ir kuo efektyvesnį gydymą.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Nuo 2015 metų gruodžio 18 d. iki 2016 metų rugsėjo 7 d., panaudodamas gautą paramą,
fondas įsigijo pažangių medikamentų, medicininių, slaugos priemonių, kurios leido pasirinkti
geriausią gydymo būdą konkrečiam pacientui, darė teigiamą įtaką gydymo pobūdžiui ir rezultatui.
Medikamentai ir medicininės / slaugos priemonės buvo perkami pagal poreikį, atsižvelgiant į
gydytojų prašymus ir tikslingai suplanuotas gydymo schemas konkrečiam vaikui. Visos priemonės
buvo perduotos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų vaikų onkologijos ir
hematologijos centre ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaikų ligoninės
Vaikų onkohematologijos centre gydomiems vaikams nuo 0 iki 18 metų, kuriems diagnozuotos
onkologinės ligos.
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Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
Medikamentai Avastin 100
mg/4 ir Avastin 400 mg/16 ml
Medikamentai Avastin 400
mg/16 ml ir Puri-Nethol 50 mg
Medikamentai Avastin 100
mg/4

Planuota
išleisti, €
-

Išleista, €
1919,35
1122,76

Medikamentai Vfend 200 mg
Medikamentai Temozolomide
Teva 100 mg ir Temozolomide
Teva 20 mg
Implantuojama sistema 3 vnt.
ir adatėlės Surecan 60 vnt.

PVM sąskaita faktūra Serija SDG15 Nr.
000143
PVM sąskaita faktūra Serija SDG15 Nr.
000146

574,30

PVM sąskaita faktūra Serija ir Nr. 30897

653,98

PVM sąskaita faktūra Serija SDG16 Nr.
000007

2640,07

PVM sąskaita faktūra Serija SDG16 Nr.
000072 (iš viso: 2700,83 Eur)

1049,92

Implantuojama sistema 9 vnt.

2738,47

Implantuojama sistema
Celsite 1 vnt.

163,35

Adatėlės Surecan 240 vnt.

958,32

Burnos priežiūros priemonė
GUM Aftamed
Burnos priežiūros priemonė
Caphosol tirpalas A+B
Burnos priežiūros priemonė
GUM Aftamed
Burnos priežiūros priemonė
GUM AftaClear
III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

Išlaidas įrodantys dokumentai

392,52
66,55
723,46
1876,95
-

-

7 proc.

1120,00

PVM sąskaita faktūra Serija BBM Nr.
046540
PVM sąskaita faktūra Serija BBM Nr.
047763
PVM sąskaita faktūra Serija BBM Nr.
049073
PVM sąskaita faktūra Serija BBM Nr.
050484
PVM sąskaita faktūra Serija RIN Nr.
152656
PVM sąskaita faktūra Serija ARM Nr.
3077396
PVM sąskaita faktūra Serija RIN Nr.
160826
PVM sąskaita faktūra Serija RIN Nr.
161479

16000,00

Projekto rezultatai
Vaikų, sergančių onkologine liga, gydymas trunka ilgai, jo eiga sudėtinga ir intensyvi.
Onkologinės ligos gydymo eigoje dažnai iškyla pažangių konkrečių antinavikinių vaistų, kuriais
sėkmingai gydomi onkologiniai ligoniai užsienio šalyse, poreikis, tačiau Lietuvoje šie medikamentai
netiekiami arba valstybės nekompensuojami.
Atsižvelgdami į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų vaikų onkologijos ir
hematologijos centro ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaikų ligoninės
Vaikų onkohematologijos centro gydytojų prašymus, nupirkome mažųjų pacientų gydymui būtinų
medikamentų – Avastin 100 mg/4 ml (4 vnt.), Avastin 400 mg/16 ml (2 vnt.), Puri-Nethol 50 mg (2
3

vnt.), Vfend 200 mg (1 vnt.), Temozolomide Teva 100 mg (25 vnt.), Temozolomide Teva 20 mg (9
vnt.), kurių bendra vertė – 6910,46 Eur. Įsigijus medikamentų, gydytojams atsirado galimybė
Lietuvoje gydomiems vaikams taikyti dar netaikytas gydymo schemas, parinkti būtent tuos
medikamentus, kuriais sėkmingai gydomi onkologiniai ligoniai užsienio šalyse. Tikslingas
onkologinės ligos gydymas – tai tarpusavyje susijusių veiksnių grandinė. Kartais sėkmingai
gydymo grandinei pritrūksta vienintelio medikamento, kurio valstybė nekompensuoja. Šių
medikamentų dėka penkiems gydomiems vaikams buvo užtikrinta nenutrūkstama gydymo
grandinė, kuri garantavo gydymo tęstinumą ir tvirtesnį žingsnį į rytojų.
Fondas jau dešimt metų padeda įsigyti ne tik pažangius vaistus, bet ir rūpinasi, kad iškilus
poreikiui vaikams, sergantiems onkologinėmis ligomis, būtų įvesti ilgalaikiai centrinės venos
kateteriai, kurie žymiai pagerina mažųjų pacientų psichologinę savijautą gydymo metu ir leidžia
išvengti skausmo bei daugkartinių periferinio kateterio įvedimo į veną procedūrų. Kauno klinikų
vaikų onkologijos ir hematologijos centrui perduodami poodiniai kateteriai taip pat žymiai sumažina
ir infekcijų tikimybę. Apie kateterio naudą pasakoja onkologine liga serganti mergaitė: „Kai
susirgau, kiekvienas dūris atrodydavo kaip pasaulio pabaiga. Kuo toliau, tuo sunkiau būdavo
ištverti kateterio įvedimo procedūras, kadangi venos nuo visų chemoterapijų buvo pasidariusios
labai silpnos, trapios, išdegusios. Ilgalaikis kateteris ženkliai pagerino gydymą. Slaugytojos
galėdavo vaistus suleisti man miegant ir nieko nepajausdavau, galėjau visiškai laisvai judėti.“
Panaudodamas paramą, fondas nupirko 13 vnt. centrinės venos kateterių, kurie leido trylikai vaikų
jausti mažiau skausmo procedūrų metu ar aktyviai judėti išvykus trumpam poilsiui į namus. Taip
pat buvo nupirkta 300 vnt. adatėlių Surecan, tinkamų centrinės venos kateteriams. Jos bus
naudojamos ir tiems vaikams, kuriems jau anksčiau įvesti centrinės venos kateteriai. Kauno klinikų
vaikų onkologijos ir hematologijos centre gydomiems vaikams buvo perduota centrinės venos
kateterių ir adatėlių už 4910,06 Eur sumą.
Viena dažniausių chemoterapinio gydymo pasekmių yra burnos gleivinės išopėjimas, dėl
kurio blogėja tiek fizinė, tiek emocinė mažojo paciento būklė: vaikas negali normaliai maitintis,
kenčia stiprius skausmus. Burnos žaizdelių (gleivinės pažeidimų) keliamą skausmą efektyviai
sumažina burnos priežiūros priemonės GUM Aftamed, Caphosol, GUM AftaClear. Fondas
stengiasi, kad burnos priežiūros priemonių nepritrūktų Kauno ir Vilniaus onkohematologijos
centruose gydomiems vaikams ir kad jiems netektų kęsti skausmo dėl burnos gleivinės pažeidimų.
Buvo perduoda 371 vnt. burnos gleivinės pažeidimus gydančių priemonių, kurios nuslopins
skausmą daugiau kaip 60 vaikų. Bendra vertė – 3059,48 Eur.
Nuoširdžiai dėkojame visiems už suteiktą paramą. Neturėdami galimybės laiku įsigyti būtinų vaistų,
specialių medicininių ir slaugos priemonių, kovoje su onkologinėmis vaikų ligomis būtume bejėgiai.

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.

Organizacijos vadovas

Edita Abrukauskienė _____________ A.V.
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